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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

اللغة العربية هي لغة اإلسالم واملسلمني منذ بزوغ فجر اإلسالم. فيها 

نزل القرأن الكرمي دستور املسلمني، وفيها حتدث ختم النبيني واملرسلني، مث اهنا 

ة يف العامل مل يعرتها التغيري والتبديل. فكانت طوال اربعة عشر قرنا ااقدم اللغة حي

انه ة اإلسالمية العاملية يف مشارق األرض ومغارهبا. كما من الزمان وعاء للحضار 

فوق هذا كله قد اكتسبت اللغة العربية مكانة عاملية بني اللغات املعروفة )حيث 

اهنا احدى اللغات القليلة املعرتف هبا رمسيا يف املنظمات الدولية( فالعربية اذا 

لذلك تكون اللغة  1ليست لغة دين فحسب، بل هي لغة اتصال علمى كذلك.

العربية مهم اللغة يف العامل ألهنا لغة القرأن يتعلمها كل املسلمني. وفيها حتتمل 

ذات إرتباط باحلياة نتائج التارخي العظيم. والزم علينا كاملسلمني تعلمها ألهنا 

 . اليومية

حيب على تعليم اللغة العربية أن يبدأ منذ الصغري قبل يف مرحلة العالية. 

ألن األطفال يف الزمان الذهيب على طول تطور اإلنسان. ألن هذه املرحلة هي 
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 2املرحلة اليت يسهل األطفال أن يقبل احلث من أنواع حماولة الرتبية من بيئتهم.

أن تدريس اللغة العربية يف مجيع مراحل الدراسية هتدف إىل تدريس وتنمية 

وكالم وقراءة وكتابة، وحيث املنهج أيضا أن مهارات اللغوية األربع وهي إستماع 

ملستوى املبتدئني أن يشدد إىل حصول مهارة يكون تدريس اللغة العربية 

  3اإلستماع والكالم.

راءة مث الكتابة. يف اللغة العربية أربع مهارات وهي اإلستماع والكالم والق

طرق التعليم املناسبة  ملدر وللوصول اىل تلك املهارات البد ان يستعمل اال

الفعالية و احلصالة وان تكون مناسبة أيضا بعناصراللغة العربية مثل األصوات 

يف عامل تدريس اللغات األجنبية، العديد من  4واحلروف واملفردات مث الرتاكب.

اخلرباء خيتلفون حول طبيعة اللغة، لكن هناك امجاعا على أن تعلم من املفردات، 

املفردات إحدى من عناصر  5هو مطلب أساسي من عملية تعلم اللغة الثانية.

املفردات شفهية او حتريرية وآلة لرتقية املهارات اللغة العربية  اللغة املهمة. استعمل

األخرى. رئي هرون يف كتابه سيف املصطفى عن التعريف املفردات هو مجيع من  
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يف مهارات اللغوية، فاستيعاب  ألمهية تعليم املفردات 6مات لشكل اللغة.كل

ة تعليما مناسبا. ومن اهداف ملدرساملتكلمني )الطالب( على املفردات يف اال

هي توفري املفردات لدي الطالب، وال يراد هبذا أن الطالب جيبون تعليم املفردات 

عليهم أن حيفظوا عدادا من الكلمات، ولكن املراد منه أن الطالب يقدرون على 

فهم معانيها واستخدا مها يف اجلمل يف ناحية من نواهى اإلتصال شفهية كانت 

 ام حتريرية.

تدريس املفردات دعا يف تعليم اللغة العربية هناك بعض املشاكل يف 

املفردات اإلشكالية. حدث ذلك ألنه يف تدريس املفردات يشمل فيه على 

املوضوعات املعقدة اليت تغري االشتقاق، وتغري نربة، الفعل، مفرد وتثنية ومجع 

وتأنيث وتذكري واملعىن املعجمي وظيفية. تعليم تغطية املفردات ليست بسيطة 

 تعليم ىف الالزمة الرئيسية املهارات من لقراءةا إن ولكنها واسعة جدا ومعقدة.

 وح والنتيجة التفكري منط إىل تشتمل اليت احدىاألنشطة فهي القراءة وأما .اللغة

 خارج ويتفاعل يدر  أن النا  ايضايستطيع بالقراءة .املوجودة املسائل ل ن

 ,فحسب اللسان بوسيلة متن ليس وهي اإلتصاالت إىل حتتاج احلياة ألن .نفسه

  7املكتوبة. كذلك إىل حيتاج قد ولكن
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 8.فيه ما والفهم الكتابة عالمات تغيري هي على تشمل القراءة مهارة

القراءة  مهارة عند صعبا نعرفها والرسائل واجملالت الكتب بقراءة لقماتتع وكل

 .والشدة شكل حنو القراءة عالمات تستفيد ال ألهنا الكرمي القرآن قراءة سوى

 الكتب القراءة مهارة أن يقالب ولذلك القواعد اىل استعاب القراءة مهارة حتتاج

 مث القواعد إفهم اذان .للمطالعة القراءة ليست القواعد فهم بعد تأتى العربية اللغة

 اللغة ىف جندها ال اليت العربية اللغة خصائث كلها هذه .كجيدا القراءت ستجد

مهارة  درجة اىل ليصل مسئليت   جه العربية سيون اللغة املتعلمي   كان .األخرى

 9 .القراءة يف فيه ما والفهم دون العالمات العريب االحزف قراءة قدرة مها القراءة

 أو علم احلرب يونانية تعين مشتقة من كلمةسرتاتيجية اسرتاتيجيا لال

 العاملة يف تصميم فن هي، فإن االسرتاتيجية هذا الفهم بناء على. أمراء احلرب

وميكن . البحرية أو اجليش أو احلرب مناورة وأ تعيني موضع مثل كيفية املعركة،

. أحداث حدث أو من جمموعة من املهارات اسرتاتيجية أن تفسر على أهنا أيضا

تستخدم  هي تقنية االسرتاتيجية إىل أن يف كثري من األحيان أشار عام يف

داخلي  القدرة هي اسرتاتيجية ، وفقا جلانيهالتدريس يف سياق . اهلدفتحقيق ل

 التعلم يعين أن عملية . اختاذ القراراتوحل املشكالت و ، ى التفكريعل واحد
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 حتليل لتكون قادرة على هي فريدة من نوعها للطالب للتفكري سوف يسبب

 يف حني .حتليل سليم الطالب لديهم سوف. يف اختاذ القرارات املشاكل وحل

 من احلقائق التعميم مما جيعل، كما االستقرائي التفكري اإلدراك هو اسرتاتيجية

  10.ما يعرفاملبادئ واملفاهيم و 

تولونج  اهلدى باندونجاإلسالمية  املتوسطةة ملدرساال هذه الباحث إختار

 ثانيا، .اسرتاتيجيا مكاهنا ةملدرساال هذه ألن وال،أ ثالبح املوضوع ألن أجونج

 تعليم يقسم رابعا، .كثرية اجناز ةملدرساال هلذه ثالثا، ."أ" اإلعتماد نتيجة كان

. اإلقليمي   عالةو  األجنبية واللغة الدر  برنامج منها ثالثة إىل العربية اللغة

يف  املفردات تدريس يف اسرتاتيجيات استخدم قد ةملدرساال تلك ىف خامسا،

  .ارة القراءةمه

 اللغة لتعلم امهية  هي االسرتاتيجيات ،أوال املوضوع هذا أمهية وكانت

 اللغة التعليمية العملية يف ملدر اال تطبيق ما االسرتاتيجيات هذه ،ثانيا. العربية

 أن ميكن ألهنا لدراسة لالهتمام جدا مثرية االسرتاتيجيات وهذه ،ثالثا. العربية

 يكن مل ،رابعا. القراءة مهاراة حتسني يف وخاصة عربية،ال اللغة تعلم تطوير تدعم

 بحثيحىت . االسرتاتيجيات هذه درسوا الذين السابقني الباحثني أحد هناك
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يف مهارة  يف تدريس املفردات املدر إسرتاتيجيات " :  املوضوع عن الباحث

دراسي للعام ال تولونج أجونج اهلدى باندونجاإلسالمية  املتوسطة باملدرسة قراءةال

 ." م 2015-2016

 تحديد البحث .ب 

 املوضوعية احلدود .1

اللغة العربية يف  املدر  إسرتاتيجيات البحث هذا موضوع الباحث حتدد

 . مهارة القراءة يفتدريس املفردات 

  املكانية احلدود .2

تولونج  باندونج اهلدىاإلسالمية  املتوسطة باملدرسة الباحث تارخي

 .أجونج

 انيةالزم احلدود .3

   م. 2016-2015 الدراسي العام يف لطالب حمصوص البحث هذا

 مسائل البحث  .ج 

فمشكالت البحث العلمي اسناد إىل تكتب يف حتديد البحث العلمي 

 سنكتب كما يلي:
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 مهارة القراءة يفت يف تدريس املفردا املدر  سرتاتيجياتتطبيق إ كيف .1

 ؟تولونج اجونج املتوسطة االسالمية اهلدى باندونج باملدرسة

 باملدرسة مهارة القراءة يف تتدريس املفردا إسرتاتيجياتتطبيق  ما مشكالت .2

 ؟تولونج اجونج  املتوسطة االسالمية اهلدى باندونج

تدريس املفردات يف مهارة القراءة  إسرتاتيجياتتطبيق  املشكالت حل  كيف  .3

 نج ؟املتوسطة االسالمية اهلدى باندونج تولونج اجو  باملدرسة

 أهداف البحث . د

اسناد إىل ما تكتب يف مسائل البحث العلمي فأهداف البحثالعلمي 

 ستكتب كما يلي:

القراءة مهارة  يفتدريس املفردات  يف املدر إسرتاتيجيات تطبيق ملعرفة  .1

 .تولونج اجونج املتوسطة االسالمية اهلدى باندونج باملدرسة

القراءة مهارة  يفريس املفردات تد إسرتاتيجياتتطبيق  ملعرفة مشكالت .2

 .تولونج اجونج املتوسطة االسالمية اهلدى باندونج باملدرسة

مهارة  يفتدريس املفردات اإلسرتاتيجيات تطبيق حل  املسكالت  ملعرفة .3

 املتوسطة االسالمية اهلدى باندونج تولونج اجونج. باملدرسةالقراءة 
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 فوائد البحث . ه

 لباحث أن تكون هلذا البحث فوائد ما يلي:بعد أداء البحث يرجو ا

 النظرية. ةالفوائد .1

أن تكون نتائج البحث مزيدة للجزانة العلمية يف ترقية اللغة العربية من 

 اللغة العربية. املدر ما على تعليم اللغة باإلسرتاتيجية تعليمها وإسها

 الفوائدة التطبيقية. .2

 والفوائدة التطبيقية هلذا البحث هي:

 ملدر لال  (1

أن نتائج هذا البحث سهام يف أمر إسرتاتيجية يف تدريس اللغة 

 طالب.العربية حىت يرتقي إجناز تعلم ال

 لطالب  (2

لبناء أنشطة الطالب وابتكارهم عند اإلشرتاك يف عملية التعليم 

 حىت أن يكون هلم معىن.

 للباحث   (3

ليم اللغة ارك الباحث وخرباته يف أمور إسرتاتيجية يف تعمدلتنمية 

العربية. وينال الباحثة التجربة املباشرة عن عمليات تعليم اللغة العربية 
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اللغة العربية وكذالك يفيد البحث للباحثة يف  املدر باإلسرتاتيجية 

على مستوى العام الديين يف قسم استيفاء إحدى الشروط للحصول 

  اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.

 للباحث القادم  (4

ا  يف أداء البحث العلمي ميكن أن تصري نتائج هذا البحث أس

 األعمق.

 حاتتوضيح المصطال . و

اإلجتناب وإلبتعاد عن سوء الفهم و للحصول على سهولة فهم ألجل 

 املوضوء يف هذا البحث، فينبغي للباحث توضيح املصطلحات التالية:

 توضيح النظري  .1

 من املعجم املعظم اإلندونيسي كما نقلت أنيسة املفرحة: :إسرتاتيجية  .أ 

 11إسرتاتيجية يعين اخلطة الدقيقة لألنشطة الرامية إىل األهداف اخلاصة.

لطالب يف املوجود النشاط التعليم املتعليم خمط ط العام نشط املعلم وا

  12لتبليغ املقاصد اليت قد خيط.
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 Anisatul Mafarokah, Strategi & Model-model Pembelajaran,(Tulungagung: STAIN 

Tulungagung Press, 2013), hal. 29 
12

 Syaiful Bahri & Aswin Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 
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هي أصغر وحدة هو الذي سيحدد قوة اللغة. كل لغة هلا املفردات:  .ب 

ست هي نفسها. اللغة العربية عند خرياء مفردات غنية واين بالطبع لي

البحوث اللغة غنية مفردات، خاصة املفاهم املتعلقة ثقافتهم واحلياة 

 13اليومية.

 الصوت اصطالحات يف ملعىنا لإلختاذ كفائة هي : القراءة مهارة  .ج 

 .14املعين   نظامها يف بالرتتيب املكتوبة

 التوضيح التطبيقى. 2

إسرتاتيجية بنسبة توضيح اإلصطالحات كما سبق أن املراد باملوضوع 

املتوسطة  باملدرسةالقراءة ارة اللغة العربية يف تدريس املفردات لرتقية مه املدر 

باللغة  لرتقية مهارة القراءة ملدر هي إسرتاتيجية االاالسالمية اهلدى باندونج 

 يف الكتابة حروف هجائية عن طريق سريع ودقيق.العربية، ويستخدموها 

 البحوث السابقة . ز

هنا البحوث السابقة هدفا إىل البيان والتوضيع عن شأن  تقدم الباحث

ذا البحث بني البحوث األخرى. إن البحوث السابقة اليت تناولت عن ومعرقع ه

 هذا املوضوع هي ما يلي :
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 Chaidar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: PT Remaja 
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"فعالية طريقة  حتت املوضوعا إستقامة الذي كتبته العلمي البحث .1

التدريبات على استيعاب الطالب عن املفردات للصف الثامن 

تار للعام الثانوية اإلسالمية احلكومية العكافان سرعات بالي باملدرسة

م. واهداف هذا البحث هو ملعرفة تطبيق  2013-2012الدراسي 

طريقة التدريبات يف تعليم املفردات وفعالية طريقة التدريبات على 

هو التصميم البحث استيعاب املفردات. استخدام الباحث التصميم 

نوعي. ونتائج البحث هو يستخدام املعلم طريقة التدريبات يف تعليم 

استنادا اىل نتائج البحث السابقة يعين طبقة نتيجة املفردات و 

 الطالب."

اسرتاتيجيا "ليلة اخلريية حتت املوضوع  االذي كتبته العلمي البحث .2

املتوسطة  باملدرسةتعليم مهارة القراءة لدي طالب الصف السابع 

-2013"املعارف" باملعهد فاجنونج تولونج اجونج للعام الدراسي 

تعليم  ملعرفة اسرتاتيجية .البحث هي: أ( م. واهداف هذه2014

مهارة القراءة، ب(. ملعرفة املشكالت يف اسرتاتيجية تعليم مهارة 

القراءة، ج(. ملعرفة اخلطوات لعالج املشكالت يف اسرتاتيجية تعليم 

أما نتائج هذا البحث فهو: نتائج البحث عن مهارة القراءة. 
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 املتوسطة باملدرسةف السابع اسرتاتيجيات تعليم مهارة القراءة يف الص

ة ملدرس"املعارف" املعهد فاجنونج تولونج اجونج الطالقة. أن يف اال

املتوسطة "املعارف" املعهد فاجنونج تولونج اجونج تستعمل 

 Index cardونسخة اإلسرتاتيجية  drill broken squareاإلسرتاتيجية، 

match. ج تولونج ة املتوسطة "املعارف" املعهد فاجنونملدرسيف اال

  اجونج مسائل يف استعمال هذه اإلسرتاتيجية ولكن هلا اإلجابات.

الذي كتبتها عني جارية حتت املوضوع "فعالية طريقة  العلمي البحث .3

 باملدرسةالتدريبات على استيعاب املفردات لطالب الفصل السابع 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية باندونج تولونج اجونج للعام الدراسي 

م. واهداف هذا البحث هو ملعرفة تطبيق طريقة  2012-2013

التدريبات على استيعاب املفردات وتأثري طريقة التدريبات على 

استيعاب املفردات. استخدام الباحث التصميم هو التصميم البحث 

التجريب مبنهج الكمي. ونتائج هذا البحث هو جند هنك اختالف 

وال يستخدام الطريقة  التدريباتبني التلميذ الذي يستخدام الطريقة 

التدريبات. التلميذ الذي يستعمل الطريقة التدريبات ميلك قيمة 

 متوسطة اكرب من التلميذ الذي اليستعمل الطريقة التدريبات."
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 ط. ترتيب البحث

حيتوي هذا البحث العلمي على مخسة أبواب، ويتكون كل باب من   

 مباحث كما يلي:

و فيها خلفية  مقدمة البحث تبحث الباحث عن :يف هذا  الباب األول:  

البحث و حتديد البحث و مسائل البحث و أهداف البحث و فوائد البحث و 

 .ترتيب البحث توضيح املصطلحات و حبوث السابقة و

و سرتاتيجية يف تدريس إي: تشتمل علالدراسة النظرية الباب الثاين:   

 .لقراءةمهارة ا اللغة العربية و املفردات و املدر 

البحث حيتوي علي تصميص البحث و مكان الباب الثالث: منهج   

و طريقة حتليل  طريقة مجع احلقائقو  مصادر البحثو  حضور البحثالبحث و 

 خطوات البحث. و تفتيش صحة احلقائق احلقائق و 

تقدمي احلقائق احملصولة من الباب الرابع: يف هذا الباب تقدم الباحث عن    

 يلها.البحث وحتل

 .ث حتتوي على التلحيص واالقرتاحاتالباب اخلامس: اخلامتة حي  


