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 الباب األول

 مقّدمة

أىداف البحث، البحث،  مسائلحيتوي ىذا الباب األول على خلفية البحث، 

 البحث. ، البحوث السابقة و ترتيبالبحث، توضيح ادلصطلحات فوائد

 خلفية البحث .أ 

وعة ويرتبطون بعضهم مفمن ادلعلوم, ان الناس يعيشون عيشة مجاعية مع اجمل

ل واجملموعة. ويف ىذا االتصال حيتاج الة بعضا. وحياولون االتصال مع االحوا

  1االتصال يف حياهتم وعيشتهم تسهيلة لتفهيم شيئا. واما الة االتصال فهي اللغة.

اللغة ىي وسيلة للتعبَت عن العواطف وادلقاصد أفكار ويكون تعبَت باحلركات 

ايضا شارت ادلقرنة بالروية واالرادة كما يكون التعبَت اإلالصادرة االنفعال او ب

إن اللغة بدون ادلنازع، تعد أعظم اآلالت اليت تستخدمها اإلنسان يف  2باالصوات.

 Spoken)حتقيق التعاون واالتصال بأبناء جنسو، وبسبب ظهور اللغة ادلنطوقة 

                                                           
 42 ,(1998)لبنان, دار ادلعارف,  ادلوجة اللغة العربيةعبد العامل ابراىم,  1
 17 ,( 1968)بَتوت, دار العلم للمالبُت,  ادلنهاج اجلديد العريبعمر فروخ,  2
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language)  قبل اللغة ادلكتوبة(Writen Language)  بدأ تاريخ ذلك اإلنسان وبدأت

  3.معو الثقافة اإلنسانية

اللغة ليس غاية يف ذاهتا امنا وسيلة من الوسائل اليت تعُّت ادلتعلمُت  اعداّن قو 

على  احلديث  والكتابة بلغة الصحيحة فهي وسيلتهم لتقومي السنتهم من اللحن 

 تتمكنوا من استخدام اللغة واخلطاء وىي عوهنم على دقة التعبَتوسالمة األداء حىت

 4يف تيسر ومهارة. استخداما صحيحا

اللغة العربية   5العربية ىي: الكلمات اليت يعرب العرب عن أغراضهم. واللغة

 6ىي لغة أجنبية حتتل موقًعا مهًما يف إندونيسيا ، وحىت العربية ىي لغة دولية رمسية.

الّلغة العربّية ىي لغة القرآن وىي بذالك الّلغة اّلىت حيتاجها كّل مسلم ليقرأ، او يفهم 

دلسلم األوامر الّنواىى واألحكام الّشرعّية. إهّنا لغة الّصالة، القران اّلذى يستمّد منو ا

إّن كّل مسلم يريد أن يؤّدى الّصالة عليو أن يؤّديها بالعربّية، ولذالك فإّن العربّية 

مرتبطة بركن أساسّي من أركان اإلسالم فيضبح تعليم العربّية بذالك واجبا على كّل 

                                                           
  9  .ص ،)1991دار السواف للنسر و التوزيع، الرياض: )، تدريس العربية، على أمحد مدكور  3
 165 ، ص.( 1986 ،)مصرية: مكتبة النهضيةطرق التعليم اللغة العربية , امحد عبد القادير أمحد  4
 7 .ص، (2٠٠7دار الفكر.  : )بَتوت لبنان، جامع الدروس العربيةالشيح مصطفى الغالييٍت،  5

6
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), hlm. 69. 
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إّن كّل مسلم يريد قرائتو واستباعو عليو أن مسلم. إهّنا لغة احلديث الّشريف،  ف

7يعرف العربّية.
  

ويف ىذا العصر اىتم كثَتا من ادلسلمُت بتعلم اللغة العربية و تعليمها. كانت 

 اباندونيسيسالمية يف مجيع ادلدارس اإل الرمسية اللغة العربية مادة من ادلواد الدراسية

 درسة روضةموقد بدأ تعليمها من  باجلدّ  على التالمييذ أن تتعلموىا هاوىي مادة جيب

 حىت ىف اجلامعة  اإلسالمية. ألطفال إىل ادلدرسة العاليةا

إن الّلغة العربية ُتوجِّو لتبليغ إىل ادلهارة األربعة، وىي:مهارة اإلستماع،  مهارة 

ينبغى على ادلعّلمُت  ان يعلموا ادلهارات  8الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.

 9غويّة األربع للّتالميذ باالطّرق ادلتنّوعة وادلختلفة حىّت حيسل فهما دتّا.اللّ 

ليها ادلعاىن كانت ادلفردات عنصر من عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن ع

كاتب. والشخص ستزيد لو اللغة ادلتكلم نفسو او من ال واستخدام الكلمات يف

هارة لغة الشخص متوقف على زداد مفرادتو ألن كفائة مإاللغة إذا  مهاراتو يف

العديد من اخلرباء  ،اللغات األجنبية العامل يف دريس ادلفردات الىت استوعب عليو.

                                                           
 .6(، 1997)أوجونج فاندانج: األحكام، مدخل إىل طرق تعليم اللّغة األجنبيّة دلدرسة الّلغة العربيّة ر أرشد، أزى  7

8
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004), 

hlm. 61. 
9 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Universitas Negeri Islam , 

2008), hlm. 161.  
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ىو  ،مجاعا على أن التعلم من ادلفرداتلكن ىناك ا، تلفون حول طبيعة اللغةخي

  1٠مطلب أساسي من عملية تعلم اللغة الثانية.

فاستيعاب ادلتكلمُت )الطالب(  ،ادلهارات اللغوية ت يفادلفرداألمهية تعليم 

ات ىي توفَت . ومن أىداف تعليم ادلفردعلى ادلفردات يف ادلدرسة تعليما مناسبا

ليهم أن حيفظوا عدادا من وال يراد هبذا أن الطالب جيبون ع ،طالب ادلفردات لدى

ا واستخدامها ىف ولكن ادلراد منو أن الطالب يقدرون على فهم معانيه ،الكلمات

استخدام األلعاب ناحية من نواىى اإلتصال شفهية كانت ام حتريرية.  اجلمل يف

 اللغوية يف تعليم ادلفردات لتطوير إمكانيات الطالب.

بعض القواعد  ،ز يف كتابو الًتبية وطرق التدريسد العزيبلقد كتب صاحل ع
تدريس الطفل عن طريق النشاط التابع يقوي ادليول  اوالاذلامة ىف التدريس وىي:

 ثانياغريزية, فعلى ادلدرسُت ان يفسحوا لأل طفال اجملال لتحقيق ىذه ادليول .ال
 11مواجهة الألطفال بادلشاكل ادلعقدة الغامضة اجلذابة للقيام  حبلها وحتليلها.

ىي تريد أن جتّرب استخدام الطريقة االبتكارية ، نظرت الباحثة اىل الظاىرة

ىذه الطريقة تسّمى  .عد اللغة العربيةاجلديدة والّتفرحيية للطالب ىف تدريس قوا

                                                           
10

 Anin Nurhayati, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung: P3M, 2006) 

hlm. 27. 
11 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran 

Bahasa Arab 2,(Jogjakarta Diva Press,2012) hlm. 163-164.  
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واأللعاب اللغوية من افضل الوسائل الىت تساعد كثَتا من الدارسُت  باأللعاب اللغوية.

 12على مواصلة تلك اجلهود ومساندهتا, والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها.

ناسب من الدارسُت واالمكانات ادلادية ى ادلعلم ان خيتار من االلعاب موعل

فيذىا نة اوحجرة دراسة فسيحة,حىت ديكن تمن مواكتابي ،توفرة يف ادلدرسةدلا

الفوائد بإستخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات ىي تزيد الطالب  13.بنجاح

عن ادلفردات اليت مل جتد الطالب من ادلدرس يف الفصل، ولكن ادلفردات مناسبة 

اإلنفعال ألن يتوجو  دريسالتلية مبادة الدرس. تصَت الطالب أن تفكر الواسع. عم

 الطالب بالظواىر ادلوجود. و أنشطة تدريس اإلىتمامة و تزيد الطالب احلامسة يف

األلعاب اللغوية يف  ، استخداماللغوية كثَتة لإلستخدام التعليم . كان األلعابدريست

لينمى مهرات الطالب يف التدريس مثال التحليل، اجلمع، ادلواصالت،  دريسالت

 نع ادلفهوم و تعمل البحث.تص

ختتار الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية بليتار ألن 

الطالب على األخص يف تعليم  يها كاملة، ادلرفق يساعد يف تدريسادلرافق ف

 .خدم يف التدريسلتست ادلفردات. كان بعض األلعاب اللغوية أن تستطيع

                                                           
 9 .ص ،(1983)الرياض:دار ادلريخ للنشر, ،االلعاب الغوية يف تعليم اللغات االجنبية ،ناصف مصطفى عبد العزيز 12
 133، ص. )لبانان:مكتبة لبنان,دون السنة( ،تدريس اللغات احليّة وتعليمها، ايبصالح عبد اجمليد العر  13
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ألن استخدام األلعاب اللغوية، ستصَّت ضوع الباحثة ىذا ادلو اختارت 

الطالب ليفكرون و يفهمون األلعاب اللغوية. وتدّرب الطالب لتفكر اإلنتفادي عن 

. وحتليل الطالب عن مادة الدرس. يف التدريس ادلادة. يوجو الطالب باحلالة ادلباشرة

. تزيد الطالب اإلخبار خصائصها عن الطالب التحريض يف التدريسسيعطى 

ردات الذي مناسبة مبادة الدرس، و تصَّت الطالب فعلي و إبتكاري و تنمي أن ادلف

الطالب لتجد مفردات عن ادلادة يف  قدرة الطالب يف فكر اإلبتكاري. تدرّبت

 األلعاب اللغوية.

استخدام األلعاب "  ادلوضوع تبحث الباحثة عن نظرا اىل ما السابق،و 

ادلتوسطة اإلسالمية  درسةالسابع بادلاللغوية يف تعليم ادلفردات لطالب الصف 

 " .م 2٠18/ 2٠17للعام الدراسى  بليتار احلكومية الثانية

 البحث مسائل .ب 

 :ىذا البحث ىي مسائلو 

استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات لطالب  تخطيط يفال كيف .1

للعام  بليتار ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية درسةالصف السابع بادل

 ؟م  2٠18/ 2٠17لدراسي ا
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استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات لطالب الصف  يف تنفيذالكيف  .2

للعام الدراسي  بليتار ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية درسةالسابع بادل

 ؟م  2٠18/ 2٠17

استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات  يف التقومي ادلستخدم كيف .3

 بليتار ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية درسةلسابع بادللطالب الصف ا

 ؟م  2٠18/ 2٠17للعام الدراسي 

 البحث أهداف . ج

 يلي: ىي ما البحث أىداف

األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات لطالب  استخدام تخطيط يفال عن دلعرفة .1

لعام ل بليتار ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية درسةالصف السابع بادل

 . م 2٠18/ 2٠17الدراسي 

األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات لطالب  ماستخدا يف تنفيذالعن  دلعرفة .2

للعام  بليتار ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية درسةالصف السابع بادل

 .م 2٠18/ 2٠17الدراسي 
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األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات  استخدام يف التقومي ادلستخدمعن  عرفةدل .3

 بليتار ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية درسةلطالب الصف السابع بادل

 .م 2٠18/ 2٠17للعام الدراسي 

 البحث فوائد . د

 ما يلي:كذلذا البحث فوائد   تكون نبعد أداء البحث ترجو الباحثة أ

 الفائدة النظرية .1

العلمية يف ترقية اللغة العربية من  تستطيع نتائج البحث أن تزيد احلزانة

تعليمها، على األخص العلوم عن استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات. 

وستزيد ادلادة أو ادلرجع عن استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية. كان 

ثال الشخص ليفهم األشياء يف تعليم اللغة العربية الىت مناسبة هبذا البحث، ادل

 عن التخطيط، التنفيذ و النجاح يف تعليم ادلفردات.

 الفائدة التطبيقية .2

 البحث ىي: ذلذا الفائدة التطبيقية

  للرئيس ادلدرسة (1)

ترجو ىذا البحث ان يعطى ادلساعدة أن تصنع احلكم يف 

التدريس. و يساعدة أن تصنع تصميم التدريس الصحيحة حىت يصَّت 
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صو يف تعليم اللغة العربية بقسم التحريض يف عملية التعليم. خصائ

 تعليم ادلفردات بإستخدام األلعاب اللغوية. 

  لمدرسل (2)

 البحث بادلوضوع "استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات"،

ترجو الباحثة من نتائج البحث ادلدرس اللغة العربية أن يستطيع 

ن يصلح إلستخدام األلعاب اللغوية لعملية التعليم. و نتائج البحث أ

عملية التعليم الناقصا. على األخص عملية التعليم الذي يستخدم 

 األلعاب اللغوية.

 طالبلل (3)

تستطيع الطالب أن تستخدم األلعاب اللغوية لتدريس، حىت 

زيادة الفهم و تسهيل الطالب يف حتفيظ ادلفردات، على األخص 

يصَت الطالب اإلبتكاري و الفعلي يف تعليم ادلفردات باأللعاب 

  .اللغوية
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 ةللباحث (4)

أن تزيد عن علوم الىت مناسبة  ىذا البحث تستطيع الباحثة

باستخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات، من ناحية التخطيط، 

 التنفيذ و النجاح عن استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات.

 للمكتبة اجلامعة (5)

و ادلراجع، وتزيد  ترجو نتائج البحث مفيد ليصَت رلموعة ادلادة

ادلراجع يف قسم الًتبوي حىت أن تستخدم دلصادر التعليم أو ادلقروءة 

  .للطالب األخرى

 توضيح المصطلحات . ه

لتسهيل البحث وجتنب األخطاء يف فهم موضوع البحث، تشرح الباحثة 

 :ادلصطلحات اليت توجد ادلناقشة، كما يلي 

 التوضيح النظري .1

 14تخدام الشيء.العمل باس ،استخدام ىو كيفية (1)

                                                           
14

Meity dkk, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar,(Jakarta: Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 130  
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عند ناصف مصطفى فيعٌت وسيلة جديدة استفادت منها  األلعاب اللغوية (2)

برامج تعليم اللغات يف السنوات األخَتة، وأثبتت تطبيقاهتا نتائج إجيابية 

  15يف كثَت من البالد اليت هتتم بتطوير نظم تعليم لغاهتا.

شي أو رلموعة من الكلمات أو مجلة اليت ىي معروفة شخادلفردات ىي  (3)

  16.أخرى اليت ىي جزء من لغة معينة

 يالتوضيح التطبيق .2

شرح العملية عن استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات بادلدرسة 

م ىو  2٠17/ 2٠18ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية بليتار للعام الدراسى 

 . يم ادلفرداتعن استخدام األلعاب اللغوية يف تعل التخطيط و التنفيذ و التقومي

 البحث ترتيب . و

نبغى للباحثة أن تستكمل الشروط العملية ىف كتابة البحث العلمى حىت ت

ل ذلا ىف عمليات كتابتها ىف فهم رلتوياتو. وأما ترتيب البحث ىف ىذا البحث يتسه

 العلمى كما يلى:

                                                           
 7، )الرياض: دار ادلريخ، بدون السنة(، ص. األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز،   15

 
16

 Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran  Bahasa Arab Inovatif, Malang : UIN-Maliki 

Press, hlm. 61 
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 فقةمواصفحة  ،صفحة ادلوضوعصفحة الغالف، حيتوى على  ،ألولالقسم ا .1

صفحة بيان األصلية، صفحة   ،لس ادلناقشةجتتصديق ة صفح  ،ادلشرف

دفًت اجلداول، دفًت الصور،  ،و التقدير ركلمة الشك صفحة اإلىداء، ،الشعار

 . فهرسالو دفًت ادللحقات، ملّخص،  

 مخسة أبواب، وىي:  على يحيتو  ،القسم الرئيسي .2

 ،البحث مسائل ،خلفية البحث علىحيث تشتمل  مةقدّ ادلالباب األول:  ( أ

، فوائد البحث، توضيح ادلصطلحات، البحوث السابقة، أىداف البحث

 البحث. وترتيب

ادلفردات، مفهوم ادلفردات ) تشتمل علىحيث الباب الثاىن: النظريات   ( ب

أىداف تعليم ، أساس إختيار ادلفردات، ادلفردات، تعليم ادلفردات تعريف

تعريف اللعبة ) لغويةاللعبة ال (،يف تعليم ادلفردات سًتاتيجياتاال، ادلفردات

زيادة اللعبة اللغوية  اللعبة اللغوية, ربية, فوائدالعربية, اىداف اللغة الع

، أنواع اللعبة اللغوية يف تعليم اجلّيدةاللغوية خصائص اللعبة  ،ونقائصها

  .(ادلفردات اللغة العربية



13 
 

حضور  ،تكون من تصميم البحثنهج البحث حيث يالباب الثالث: م ( ج

 ،و ادواهتا طريقة مجع احلقائق احلقائق،مصادر  ان البحث،مك ،لباحثةا

 البحث. ، و ادلرحلةتفتيش صحة احلقائق ،طريقة حتليل احلقائق

حملة أحوال زلل البحث،  و يشتمل على تقدمي نتائج البحث الباب الرابع : ( د

 وتقدمي احلقائق احملصولة من البحث و حتليلها.

  احات.ًت من التلخيص واإلق ويباب اخلامس : اخلادتة اليت حتته( ال

اإلرشادات  مل علىتتشادلراجع و ادللحقات اليت  على يحيتو  ،يالقسم النهائ. 3

 للمقابلة و اإلرشادات للمالحظة و اإلرشادات للوثيقة، قائمة نتائج ادلقابلة،

سَتة الالصور الوثيقة، خريطة ادلدرسة، الرسائل اليت تتعلق بالبحث العلمي، و 

 الذاتية. 

 

 


