
 

 

 الباب األول

 مقدمة

( 4( أىدف البحث )۳حث )أسئلة الب( ۲( خلفية البحث )۱قدمت ادلقدمة األمور: )

( ترتيب البحث. وبينت الباحثو ۷( البحوث السابقة )٦( توضيع ادلصطلحت )۵فواد البحث )

 تلك األمور كما يلي: 

 خلفية البحث  .أ

اللغة العربية ىي ألفظ اليت يعّبر هبا العرب عن أغراضم. وىي آلة من األالت ادلهمرة فهم  

أن الكرمي. و ىي اللغة اليت نزل هبا ىي أصبحت لغة القر دين اإلسالم من مصادره األصلية و 

القرأن الكرمي. بذالك اللغة الىت حيتاجها كل مسلم ليقرأ او يفهم القرأن الذي يستمذ منو ادلسلم 

يف امثال األوامر و واجتناب و األحكام الشرعية. وىي اللغة الصالت، إن كل مسلم يريد أن 

فلذلك اللغة العربية مرتبطة بركناساسى من ديها باللغة العربية، يؤدى الصالوات اخلس فعلية أن يؤ 

أركان اإلسالم فيصبح تعليم اللغة العربية واجبا علكل مسلم. وىي للغة احلديث الشرفية، فإن كل 

 1مسلم يريد قرأة األحادث واستيعاهبا عليو أنيعرف اللغة العربية.
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 ۲۲ ص( ۱989 للمؤلف، محفوظة ئق الحقا جميع:  السعودية العربية المملكة) العربية، اللغة تدريس أساليب الخول، على محد  



 

 

ىذا ما يفدع ادلسلمُت إىل تعليم و تعلرمها. قيل يف القران الكرمي "إنا انزاله قرانا عربيا  

 2(. ۲لعلكم تعقلون " )سورة يوسف: 

كل اللغة. وىي قسم من اللغة ادلتعينة. ادلفردات ىي من رلموع من احلروف نش 

 -أي لغة–إن مفردات اللغة    3واشخص الذى ميلك مفردات اللغة الكثَتة فهو ميلك الذكاء.

و  4متباينة و سلتلفة من حيث أنوع كثَتة: فمثال: منحيث عدد حروفها وسهولة. نطقها وكتابتها.

 5ادلفردات يف اصطالح القاموس العام للغة اإلندونيسية ىي قائمة الكلمة.

( ادلشتق وىو ترتبطانفي ادلعٌت واما يف لفظها غَت ۱قسمُت )تنقسم ادلفردات اىل  

( جامد و ۲متوسينا. ادلثال لفظ حاكم و مكتوب الذان مشتقان من فعل ماضى حكم كتب. )

ىو الكلمة األخرى. ادلثال اشجر و جاموس. اما تعليم ادلفردات تبداء من إستماع ادلفردات مث 

 6ىل تصنيف الكلمة.يقوذلا، حتصل على معنها، تكتبها حىت ا

وافرد الذي قد تعلم ادلفردات ىو اللذي تعلم عن معاين رلموعة من الكلمات العربية. و  

بية إىل لغة أمة أو إىل لغتو ادلسعوبة. ميكن القول إنلو قدرة أو كفاءة لغوية يف ترمجة اللغة العر 

 وتشمل تلك الكفاءة ايضا على كيفية تدريس الكلمات ادلرجتمة.
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أن معٌت تعلم ادلفردات ىو التعلم يف تعيُت معانيها مناسبة مبعنا القموس. رأي أضع وىناك 

حيصل  ملتعلم ادلفردات مقتصرا على ىذا الغرض، فيمكن أن يعتّب أن ىذا التدريس وإذا كان 

اجلانب العلمي من اللغة. فلذا، البد أن يفهم تدريس ادلفردات حيث أنو زلاوالت إىل محل 

حىت يكون ذلم كفاءة يف استعمال الكلمات وفقا باألحوال والطرف اجلارية وال يقتصر التالميذ 

 الكلمات من جانب كيفية تلفيظ الكلمات حرفا حرفا، أو معرفة اشتقاقهاتركَتةعلى استيعاب 

استعمال الكلمات ادلضادة )غَت ألن ذلك قد جير إىل سوء )أصوذلا(، مث ترمجها مبعاين القاموس. 

مناسبة( يف جهة ادلعاين. و ال فائدة من مفردات حفظها التالميذ إذا مل يكن معهم معرفة و قدرة 

7على استعماذلا.
  

اللغة العربية ىي للغة ألجنبية، ىف اإلندونسي حيتلر اللغة العربية منصب امهرية خاصرة الىالعمة 

معة، لدعا وغَت ذلك. ولكن اإلسالم . اللغة العربية ليست رلررد لعبادة كمثل لصلى،خلطبة اجل

. اللغة العربية ىف   اإلندونسي يوقف اللغة العلم و اللغة عادلير

حبوث يف دورة العربية األزىر باري كدري ينتج من مؤلف راغب اىل الطالب، ىذا الدورة 

 ىف يتعلم اللغة العربية او يف يومية الطالب يتكالم اللغة العربية مع ذالك شيئ فشيئ. الطالب 

ب عن اللغة العربية. ىنا كتب يبحث عن ىذا شيئ كتب يبحث كيفي ادلعلم يعلم اىل الطال

اللغة العربية لتعليم ادلفردات بطريقة ادلباشرة. مفردات ىو معرفة األول يف تعلم اللغة العربية. يف 
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معلم يلفت تعلم ادلمفردات بللغة األجنبة، معلم ليس يتداول اللغة أم او اللغة طريقة ادلباشرة 

 او عرض و كل متظاىر مجلة او ادلفردات مع نطق.  اإلندنسي. ولكن ليوضع ادلفردات بصورة

تعليم اللغة عملية التعليم للحصول على غرض التعليم، طريقة التعليم من أىم العوامل يف 

كما قال نجاح الطريقة.  بط اىل حد كبَت التعليم يرتب بة ألن بنجاحالعربيةيتحاج اىل الطريقة ادلناس

يرتبط اىل حدكبَت بنجاح الطريقة الشديدة ان تعاًف كثَتا من  إن صلاح التعليمعبد العامل ابراىيم: 

 8فساد ادلنهج وضعف التالميذ وصعوبة الكتابة ادلدرسى وغَت ذالك من مشكالت التعليم.

للمعلم خالل الدرس باستخدام. تستخدم ىذه طريقة األقًتان  الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة مباشرة

ادلباشر بُت الكلمة مبا تدل عليو. كماتستخدم األقًتان ادلباش بُت اجلملة و الًتاكب. وذلذا مسيت 

9الطريقة بالطريقة ادلباشرة.
 

 أسئلة البحث  .ب

اعمتماد عل خلفية البحث اليت شرحها الباحثة فيما سبق، فإنو حدردادلشكالت ىذا 

 البحث يكٍت: 

 دري؟يباري ك "ىراألر "دورة التعليم  يف كيف اإلجراءت يف تعليم الفردات بالطريقة ادلباشرة .۱

 دري؟يباري ك "األزىر"لطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم ما ىي الصعوبات تعليم ادلفردات با .۲
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باري  " األزىر"كيف حل الصعوبات تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم . ۳

 دري؟ يك

 . أهداف البحث ج

 درييباري ك "األرىر"اإلجراءت يف تعليم الفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم  وصف. ۱

 درييباري ك "األزىر"عوبات تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم الص وصف. ۲

 درييباري ك "األزىر"حل الصعوبات تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم  . وصف۳

 

 

 البحث  فوائد . د

 النظري:  الفائدة. ۱

خاصة رلل التعلم عن  ىذالبحث يريج ان ميكن لزياده العلوم وزيادة ادلعرفة، و  

 حتسُت اكتسباب مفردات الطالب من خالل طريقة التعليم التعاوين بصادلزاوجة. 

 التبيقي: الفائد. ۲

  للمدرس: ( أ



 

 

كون نتائج ىذا البحث سهمايف أمر تطبيق يف تطبصيق طريقة ادلباشرة أن ت

يف تعليم اللغة الستيعابص ادلفردات يف تعليم اللغة العربصية كإحدى الوسائل التعلمية 

 العربية تى يًتقي اصلاز تعلم التالميذ. 

 : دورة لل ( ب

أن تكون مداخلة و معلومات تعليمية عن ادلدخل االتصايل يف إككتساب ادلفردات 

 .لطالب لدورة 

 

 : طالبلل ( ج

 تكارىم عند االشًتاك يف حىت أن يكون ذلم معٌت. لينلء أنشطة التالميذ و اب

 للجامعة: ( د

 ة مراجع الدراسة دلكتبة احلامعةوفر ثرو أن ت

 : االخرين للباحثُت  ( ه

 أن يكون البحث مرجعا للباحثُت االخرين يف دراساهتم

  المصطلحت  توضيح . ه

 تعليم ال . أ



 

 

ادلدرسون ادلراد بالتعليم ىنا ىو النشيطة الدراسية بُت ادلعلمُت والدراسُت، يقدم 

بون باألشياء ادلنتجة. إذا تدل ىذه ادلصطلحة إىل صور الدراسُت ادليثر بينما الدراسون جي

التعليم االستيجايب واالنتاجي للطالب. فنقول بكلمة أخرى أن التعليم ىو عملية يقوم هبا 

ادلدرسون حيث يكون الطالب حياولون أن يدرسوا بأنفسهم. وليس ادلعٌت ىو رلرد نقل 

طى ادلدرسون طالهبم إرشادات زلتاجة ىف ادلعرفة من ادلدرسُت إىل الدراسُت فحسب وإمنا يع

ويستوعبوىا وينموىا تنمية جيدة. فالشيء اذلام يف ىذا الدراسة ليستطيعوا أن يدرسوىا 

ادلوقوف وادلفتاح لنجاحة ىذا ادلنهج يكون على الكيفية يف تصميم مواد الدراسة وىو كيف 

علمهم مدرسهم أو بعد أن  تكون ادلواد قادرة على إيثار إدراة الطالب دلعرفتها أذق شلا

 يعلمهم مدرسهم. 

 ادلفردات . ب

ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من بعض الكلمات الىت من شأهنا أن تشكل اللغة. 
ُت الكلمات وادلورفيم. ليت جرة. ىذالفهم مييز باللغة ا الكلمات ىي أصغر جرء من  10

ادلورفيم ىو أصغر وحدة التعبَت اليت ال ميكنتقسيمها إىل أجراء أصغر ذات معٌت ادلعٌت ىو 

  11ا. معٌت كلمات تتكون من واحد أو أطثر الصرفية.نسيبالذي مستقرة 

  طريقة ادلباشرة ج. 
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طريقة ادلباشرة ىي تؤكد عدم استخدام اللغة االم يف حجرة الدرسة، وتقوم على اساس 

منان الفرد يستطيع ان لغة اجنبية بنقص الطريقة الىت يتعلم بصها الطفل لغتو االم، وىذه 

ابات ادلتبادلة كوسيلة لفهم الطريقة تعتمد على التمثيل الصمت والًتديد واالسئلة واإلج

مات وجلمل والًتاكيبص ادلتصلة با اللغة وتقليدىا مع التنمية الثورة اللغوية من خالل الكل

األشياء، وادلاقف الىت يعيشها الطالب وتنلق من ذلك اىل ادلوقف العامة يف احلياة و 

  حاجات الطالب لتعامل معها. 

 ابقة س. البحوث الو

 ولت عن ىذا ادلوضوع ىي مايلي:البحوث الىت تنا إن

البحث الذى كتبتها مفتاح اخلَتية، حتت ادلوضوع: تطبيق تعليم ادلفردات بأنشط اللعب  (۱

اما ىدف ىذا البحث ىي  ۲۲۲۱۲سوطا جايان بليتار سنة  ۱بروضة األطفال "اذلداية" 

طة الصورة و دلعرفة تطبيق تعليم ادلفردات بأنشطة النشيد، و تطبيق تعليم ادلفردات بأنش

فيها. إستخدمت الباحثة يف حبثها التصميم تطيب تعليم ادلفردات بأنشطة ختمُت الكلمة 

الوصفى وأخذت البيانات من إعداد تدريس ادلدرس وأفعال وأقول ادلدرس والطالب يف 

تدريس الفصل. ونتائج ىذا البحث ان تعليم ادلفردات بأنشطة النشيد والصورة وختمُت 

طالب سعداء و سريع يف حفظ ادلفردات. و تطبيق تعليم ادلفردات بأنشطة الكلمة جعل ال



 

 

النشيد بناسب مبوضوع التعلم وكذلك تطبيق تعليم ادلفردات بأنشطة الصورة و ختمُت الكلمة 

 بناسب مبوضوع التعلم. 

البحث الذي كتبتو حسن على حتت ادلوضوع: طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية لًتقية ( ۲

اما اىدف . ۲۲۱۱مهارة الكالم مبعهد الًتبية االسالمية احلحديثة "رادين فاكو" ترينجاليك 

البحث ىي امعرفة طريقة ادلباشرة، و طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم و 

ى و تطبيق طريقة ادلباشرة تعليم اللغة العربية. استحدم الباحثة يف حبثة التصميم الوصف

اخذالبيانات من اعدد تدريس ادلدرس وافعال واقول ادلدرس والطالب ىف تدريس الفصل. 

ونتائج ىذا البحث ان الطريقة ادلباشرة ىف معهد الًتبية االسالمية احلديثة "رادين فاكو " 

 ترينجاليك كافية ومن نتائج البحث تطبيق طريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم جيد. 

 ىيكل البحوث السابقة :1.1ول اجلد

  و االسم رقمال

 الموضوع
 نتائج البحث أسئلة البحث

مفتاح اخلَتية ،  1
تطبيق تعليم ادلفردات 
بأنشط اللعب بروضة 

 ۱األطفال "اذلداية" 
سوطا جايان بليتار 

 ۲۲۲۱۲سنة 

كيف تطبيق تعليم  (1
ادلفردات بأنشطة 

 النشيد

كيف تطبيق تعليم    (2
ادلفردات بأنشطة 

 رة الصو 

ونتائج ىذا البحث ان تعليم 
ادلفردات بأنشطة النشيد 
والصورة وختمُت الكلمة جعل 
الطالب سعداء و سريع يف 
حفظ ادلفردات. و تطبيق 
تعليم ادلفردات بأنشطة النشيد 



 

 

كيف تطيب تعليم  (3
 ادلفردات

بناسب مبوضوع التعلم وكذلك 
تطبيق تعليم ادلفردات بأنشطة 
الصورة و ختمُت الكلمة 

 بناسب مبوضوع التعلم.
حسن على حتت  2

ادلوضوع: طريقة 
ادلباشرة يف تعليم 
اللغة العربية لًتقية 
مهارة الكالم مبعهد 
الًتبية االسالمية 
احلحديثة "رادين 
فاكو" ترينجاليك 

۲۲۱۱ 

 ما طريقة ادلباشرة (1

كيف طريقة ادلباشرة يف    (2
تعليم اللغة العربية لًتقية 

 مهارة الكالم 

يف تطبيق طريقة ك (3
ادلباشرة تعليم اللغة 

 العربية

ونتائج ىذا البحث ان الطريقة 
ادلباشرة ىف معهد الًتبية 
االسالمية احلديثة "رادين فاكو 
" ترينجاليك كافية ومن نتائج 
البحث تطبيق طريقة ادلباشرة 

 لًتقية مهارة الكالم جيد.

 

 

 

  ترتيب البحث. ز

البحث. ينقسم ىذا البصحث إيل ثالثة  تتبغي للباحثة ترتيبولسهولة الفهم عن ىذا البحث ف

 اقسام، وىي على النحوى التاىل:



 

 

القسم التمهدي، ويتألف من صفحة ادلوضوع، وصفحة التقدمي، صفحة موافقو ادلشرفة، 

 وصحفة التصديق، وصحفة الشعار، وصحفةاألحداء، وكلمة الشكر، واحملتويات.

ولكل بصابص يتضمن الفرعي الثانوي  ة ابوابلقسم النوصوص، ويتكون من مخسا 

 ب و ىي:مناألبوا

مقدمةحيق تتضمن من خلفية البحث، ومسائل البحث، وأىدف البحث، وفوائد : الباب األول

 البحث والبحوث السابصقة و توضيح ادلصطلحاتو ترتيب البحث. 

وم عن الطريقة (مفه۲( مفهوم عن ادلفردات )۱النظاريات الىت تتكون من ):  اباب الثاين

 ادلباشرة

و حيتوي علي: )أ( تصميم البحث. )ب( مكان البحث، )ج( حضور  : منهج البحثالباب الثالث

الباحثة، )د( مصادر احلقائق، )ه( طريقة مجع احلقائق و ادوهتا، )و( طريقة حتليل 

 احلقائق، )ز( تفتيش صحة احلقائق، )ح( خطوات البحث.

يشتمل حملة عن أحوال زلل البحث و تقدمي احلقائق احملصولة من  تقدمي البحث و : الباب الرابع

 البصحث و حتليلها.

 الباب اخلامس: اخلادتة حيث حتتوي على التحليص واإلفًتاحات. 


