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 الباب األول
 المقدمة

  خلفية البحث – أ 
.  العاملَبلغات الومن اؼبعروف أن للغة العربية مكانة خاصة بُت 

حيث إهنا ال تستخدمها البالد العربية فحسب بل البالد اإلسالمية 
وهبذا . وغَتىا َب العامل ألهنا لغة الدين اإلسالمي ولغة اإلتصال العاؼبى

تعلم اللغة العربية لفهم القرآن الكرًن واغبديث النبوى  اىلحيتاج كل مسلم 
 .(1983الدكتور ؿبمد على اػبوىل،).الشريف

 اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية مازالت ُب درجة مهمة ُب 
إندونيسيا باإلضافة إىل أهنا لغة الدين وىي أيضا لغة الثقافة اإلسالمية 

 .(1: 1992بشري ؾبيدى ، )كفلسفة وعلم اغبديث والتفسَت وىكذا 
 عاؼبية كلغة رظبية ةواللغة العربية ىي لغة اإلسالم و تعترب لغة اتصايل

 .(5: 2005راضية و أصدقائها،  )ُب ىيئة األمم اؼبتحدة 
أن درس اللغة العربية ىو أحد الدروس الذي يهدف إىل تشجيع 

الطالب وتنمية قدرهتم وأفعاؽبم اإلجيابية اللغة العربية وقدرهتم لفهم كالم 
اآلخر أو فهم اؼبقروء ويسمى باؽبداف االستقباىل أو قدرهتم على 

استخدام اللغة وسيلة لالتصال شفويا كان أو كتابيا ويسمى باؽبدف 
 . اإلنتاجي



ألجل ذلك كان تعليم اللغة العربية يعتمد على أربعة مهارات، وىي 
وبعض اعبوانب اؼبساعدة ُب . مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

. تنمية تلك اؼبهارات ىي تعليم اؼبفردات، والًتاكيب اؼبتعلقة باؼبوضوع
والكالم يعترب جزءا رئيسيا َب منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون 

على ىذا اؼبيدان من أىم أىداف تعلم اللغة األجنبية، ذلك أنو ديثل ُب 
 2003رشدي أضبد طعيمة،) الغالب اعبزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة

وَب تعليم اللغة العربية إن اؼبفردات من عناصر اللغة ثالثة وىي  (125: 
 .األصوات والًتكيب واؼبفردات

وليست القضية ُب تعليم اؼبفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها 
فحسب أو فهم معناىا مستقلة فقط أو معرفة طريقة االشتقاق منها أو 

إن معيار الكفاءة ُب تعليم . ؾبرد وصفها ُب تركيب لغوى صحيح
اؼبفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على ىذا كلو باإلضافة إىل شيء 
آخر اليقل عن ىذا كلو أمهية أال وىو قدرتو على أن يستخدم الكلمة 

 . (615: 2003رشدى أضبد طعيمة،)اؼبناسبة ُب اؼبكان اؼبناسب 
ومن احملاوالت لتنمية اؼبهارات األربع وعناصر اللغة للطلبة استخدام 
أساليب التعليمية، وىذه أساليب ىو احملاولة عبعل عملية التعليم داخل 
الصف حية وفبتعة وجذابة لدى الطلبة وىم يستفيدون منها أكثر من 

 .   قبل



مل على العناصر تربديد قباح عملية تعليم اللغة العربية عامة يشو
عبد ) ذلك وغَت طالب، أساليب، اؼبنهج،لدرس، املاؼبتنوعة وىي ا

 وَب عملية التعليم يكون اؼبدرس دورا مهما .(157 : 2008اغبميد، 
 مثل خطوات التعليم وعمليتها اؼبدرسية كما  ومسئوليةلطالبو ولو وظيفة

اؼبدرس أن الطريقة أىم من اؼبادة و (1992)شرح أستاذ ؿبمود يونس 
 ينبغى على اؼبدرس أن يذكرىا ألن القدًن كان اإلعتبار أىم من األشياء

ادة كفالة الكفاءة ؼبن يعلم ما يعرف إىل األخر  املاألتية بأن استيعاب
ارشاد )وحقيقة تدل على من يستعيبها جيد اؼبشقة كثَتة إللقاء اؼبادة فعاال 

 .(1: 1989أزىار، 
أن الطريقة ىي صبيع برامج إلقاء اللغة منظما على االتصال اؼبعُت 

وإن تعلم اللغة األجنبية يعترب من . (6: 2005 أضبد فوئد أيفيندي،)
اعبهود الثقيلة واؼبملة بل وقد جيعل اإلنسان متشائما، وذلك ألن من 

يتعلم اللغة األجنبية حياول أن ديارس طبيعة اللغة اعبديدة اليت قد زبتلف 
وىو . عن طبيعة لغة األم ُب مستويات األصوات والصرف والنحو والداللة

ليس بأمر سهل إذ أنو يتعلم اللغة األجنبية بعد ما إعتاد على كبيعة لغة 
ومن ٍب فإنو من الضروري أن يكون لدي الدارس جهود مستمرة . األم

 .لفهم اللغة اؽبدف وإنتتاجها واستخدامها



أن اللعبة اللغوية ىي النشاط  (61: 1987) ويرى سوفرنا 
كما بينو ؿبمود إظباعيل . الستيفاد اؼبهارة من اللغة اؼبعينة بطريقة السعادة

أن اللعبة اللغوية وسيلة جديدة وشيقة ُب تدريس  (253: 1985)صيٌت 
اللغات، واستخدامها ُب تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا سيضفي 
على الدروس جوا من اؼبرح والسعادة، وسيًتك آثار ُب نفوس الدارسُت، 
حيث إهنا ستكون ُب منزلة عامل ملطف من جفاف التدريبات وتعبها، 

ووسيلة لتنمية مهارات اللغة، وتوفر فرص االتصال بُت الدارسُت ُب 
 .مواقف اجتماعية طبيعية مرحة

ن مها طريقة وأساليب التعليم اوَب منهج التعليم ؽبا ناحياتان رئيست
ألهنما مساعدتان كبَتتان للتعليم ومن ٍب أن َب أساليب التعليم أنواع 

فردات امللة مساعدة فعالة ومؤثرة على تعليم أ اللغوية اللعبةوأشكال ولكن 
 .اللغة العربية

والتدريس علم وفن ويقصد جبانب العلم ىنا تطبيق ما تنتهى إليو 
بينما . الدرسات النفسية والًتبوية واللغوية من نتائج َب ؾبال تعليم اللغة

يقصد جبانب الفن ىنا طريقة كل معلم َب تطبيق ىذه النتائج وما يًتكو 
    .من بصمات شخصية

 َب أساس استخدام أن من التفكَت (3 :1980)حبث ىداية وتتنج 
  :اللعبة َب العملية التعليمية وىي



 اؼبللتزيل ةأن اللعب . 
 للطالب ُب حل اؼبشكلة ىا يعطيةأن اللعب.  
 برز اؼبزاضبة اعبيدةت ويةبرز اؽبمة اإلشًتكت ةأن اللعب. 
 من دافع التعلمًب وينقصألساعد الطالب ات ة أن اللعب .  
 البتكارى على اؼبعلم لة حبث أن اللعب. 

 بور كايل ودس سم اؼبتوسطة اإلسالميةالصديقية  كانت مدرسة
إن درس اللغة العربية ىو .  اللغة العربيةتعليم رباول على إحياء نشربو

أحد الدروس الىت تطلب تالميذه ألن الجيعلو كلغة ميتة، يعٌت أن جيعلو 
فإنو حيتاج إىل أساليب تعليمية تستطيع أن . إحدى معرفة عندىم فقط

ذبعل عملية التعلم والتعليم اللغة العربية، حىت يستطيع الطالب استعمال 
. اللغة العربية ويدافعون على أن يشًتكوا ُب تعلمها دون أن يشعروا باؼبلل
ولكن ُب حالة التعلم ُب الفصل الطالب الذين يشًتكون ُب تعلم اللغة 

العربية بدون اجتهاد، ألن اؼبدرس اليستخدم الطريقة التعليمية الفعالة من 
ولذلك كانت الطريقة التعليمية تشجيع الطالب وتنمية . أساليب التدريس

 .قدرهتم وأفعاؽبم على التعلم والتعليم
 اللغوية ُب عملية التعليم األلعاباستخدام  حيدد عن فهذا البحث

 خاصة لتقدًن ظببور  ودس كاىل اؼبتوسطة الصديقيةةأديها دبدرست الىت
  البحثباحثة بالبحث العلمى ال تريدألجنبية وفبا سبق البيانامهارة اللغة 



 اللغة في استيعاب مفردات األلعاب اللغوية تأثير استخدام" عن
"   العربية

 البحث  مشكلة  -ب
: مايلى كرض فغ البحث ُب كتابة ىذه الرسالة ستمشكلة وأما 

 اإلحساس باؼبشكلة .1

: وتقرير البحث ُب ىذه الرسالة  وىو باػبطوات التالية 
ميدان البحث.  أ   

ي طريقة تعليم اللغة هف وأما ميدان البحث ُب ىذه الرسالة 
. العربية    

منهج البحث.ب    
.وأما منهج البحث َب ىذه الرسالة فهو اؼبنهج الكمي   

نوع البحث  .ج
 . اؼبيداىن ونوع البحث َب ىذه الرسالة فهو الواقعى أو االمبَتيكي أو

تحديد المسألة-  2   
 ال سبكن الباحثة أن تبحث  لىت تتعلق باؼبوضوع واسعةا إن اؼبسائل 

 : وأما ربديد اؼبسألة كما يلى. فيها كلها
األلعاب اللغوية الىت تستخدمها الباحثة َب عملية التعلم اللغة  . أ

العربية ُب الفصل السابع دبدرسة الصديقية اؼبتوسطة كاىل ودس 



منها األلعاب الصندوق وتركيز األفكار وسلسلة  ظببور شربون
 .الكلمات ومن أنا والكلمة الغربية زبرج

 .اؼبفردات الالزمة لطالب الفصل السابع دبدرسة  عن ُب البيىت . ب
 استيعاب الطالب فهو يفهمون على معٌت اعبديد من الدرس  . ج

 .الثالث ويقدرون ُب تطبيق الكلمة على تركيب اعبملة

 البحث  أسئلة- 3 
:  ُب ىذا البحث األمور اآلتية باحثة الت قدم

ُب  ُب تعليم اللغة العربية  استخدام األلعاب اللغويةإىل أي حد . أ
 .ؼبدرسة الصديقية اؼبتوسطة كاىل ودس ظببور شربونا

 إىل أي حد استيعاب الطالب على مفردات اللغة العربية ُب اؼبدرسة  . ب
 .الصديقية اؼبتوسطة كاىل ودس ظببور شربون

إىل أي حد تأثَت استخدام األلعاب اللغوية ُب استيعاب مفردات  . ج
  .اللغة العربية ُب اؼبدرسة الصديقية اؼبتوسطة كاىل ودس ظببور شربون

 أهداف البحث  - ج
  :ىي مايلى وأما أىداف البحث ُب ىذه الرسالة ف

عرفة استخدم األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغة العربية ُب اؼبدرسة مل  .1
 .الصديقية اؼبتوسطة كاىل ودس ظببور شربون



 اللغة العربية ُب اؼبدرسة مفرداتعرفة استيعاب الطالب على مل  .2
 . الصديقية اؼبتوسطة كاىل ودس ظببور شربون

 ُب مفردات ُب استيعابوية  األلعاب اللغم تأثَت استخداؼبعرفة .3
 .اؼبدرسة الصديقية اؼبتوسطة كاىل ودس ظببور شربون

 األسس التفكيرية  -د  
الّ لعب وؽبو، ا الدنيا وةوما اغبي " :قال اهلل تعاىل َب القرآن الكرًن

 .(32: األنعام )" فال تعقلون اقون يتّ وللّدار اآلخرة خَت لّلذين 
م والتعلم كان الطالب اليقدرون على أن يهتموا يإن ُب التعل
ي كان بعضهم يفهمون على فهم الدرس فهما سريعا أباؼبادة اؼبختلفة 

أو فهما بطيئا ألن الذكاء تؤثر قوة العقل على اؼبادة اؼبستخدمة وىم 
دون السنة )كما رأى رشدى أضبد طعيمة .  إىل الطريقة اؼبتعلقةنذبويح
أن اؼبعلم اعبيد عنصر أساسى لنجاح العملية التعليمية ولقد افتقر  (7:

 .ميدان تعليم العربية للمعلم اعبيد فًتة طويلة من الزمن
لنشاط الستفاد ا ة اللغويةأن اللعب (61 :1986) رناذكر سوف

 بطريقة السعادة على أن اؼبعلمُت يعًتفون باحتياج ةاؼبهارة من اللغة اؼبعُت
كما .  أو منهج التدريسي طريقة تعليم اللغة العربية هة اللغويةإىل اللعب

 من يلعب فيو يشعر بالتورط ةوَب اللعب (3:  2008إمام اصرارى، )بينو 



ولو رغبة ُب حالة اؼبشقة واؼبسألة والشئ الذى اليقل أمهية ُب اللعب 
 .طغاستيفاد السعادة منو حىت حيل اؼبسألة ُب حالة السرور بدون الظ

فعالية اللعبة ُب تدريس اللغوي مهمات  (1980)كما قال ؾبلم 
: وىي 
 ال اؼبجتركز اىتمام الطالب َب احدى تستطيع اللعبة اللغوية أن ت

. اللغوي
 َب حالة الدرسةستطيع اللعبة اللغويت  .
 ورأية، وموقفا ،نتفع قوةتستطيع اللعبة اللغوية أن  ت  .
 مام إ)صية الطالب خنفق حبالة شتستطيع اللعبة اللغوية أن ت

 .(4 :2008، اصرارى

عملية التعليمية ُب مدرستنا، قد عرفنا أن عناصر ال فإذا نظرنا إىل 
على ترقية عملية التعليم خصوصا ُب التعلم اللغة العربية  اللغة تؤثر

ستخدمها اؼبعلم، وكل فرد من الطالب لو قدرة متنوعة ت تىأساليب ال
والتعليم اعبيد ينمى . مفردات اللغة العربية خصوصا َب استيعاب

ؿبمد يونس، )القوى العقلي وينظمها حىت يقوم بأعماؽبا خَت قيام 
 .(2:دون السنة 
 إىل أمثلة الوسائل التعليمية اؼبذكورة ىناك الوسائل التعليمية استنادا

أخرى كما الوسيلة التعليمية ىي ما يلجأ إليو اؼبدرس من أدوات 



وىي  .وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم والتعليم وربسينها وتعزيزىا
وىي تعليمية ألن التلميذ  تعليمية ألن اؼبعلم يستخدمها ُب عملو،

. يتعلم بواسطتها
تاج إىل أساليب التدريس تحاء على ذلك اآلراء أن اؼبفردات بن

 اليشعرون بالشؤم واؼبلل عند لطالبالفعالة كاأللعاب اللغوية ليكون ا
.  على استيعاب مفردات طالبالتعلم وكذلك يقدرون ال

من النظريات السابقة الباحثة أن تلخص َب صورة تدل على 
يدل على استخدام األلعاب اللغوية  (x)اؼبتغَتين ومها اؼبتغَت األول 

 .يدل على استيعاب مفردات اللغة العربية (y)واؼبتغَت الثاين 
    

                    
 :                البيان

 .استخدام األلعاب اللغوية : (x)اؼبتغَت األول 
 .استيعاب مفردات اللغة العربية : (y)اؼبتغَت الثاىن 

 
 
 

 

x y 



 
 
 

 ث                 البحتخطوا  -ه
 :يلى كمافوأما خطوات البحث َب كتابة ىذه الرسالة 

  طريقة البحث (1

 على تأثَت ية   كتبت الباحثة ُب ىذه الرسالة بطريقة أمبَتيك
 . اللغة العربيةمفردات  اللغوية َب استيعاب األلعاباستخدام

 جنس اغبقائق  (2

وأما جنس اغبقائق ُب ىذه الرسالة فهي اغبقائق اإلمبَتيكى عن 
 . اللغة العربيةتأثَت استخدام األلعاب اللغوية ُب استيعاب مفردات

 منابع البحث  (3
 اؼبدرسة، رئيس اؼبدرسة ومن  منباحثةتناؽبا الالوقعية اؼبنابع  .1

  . اؼبدرسُت والطالب
 . الكتب اليت تتعلق با اؼبوضوع منباحثة تناؽبا الكتابيةاؼبنابع ال .2

 طريقة صبع اغبقائق  (4



 ُب ىذه الرسالة بكتابة َب طريقة صبع اغبقائق باحثةتعتمد ال
صبع اغبقائق باحثة دبنابع اغبقائق اليت تتعلق دبوضوع البحث وتعمل ال

 :ُب ىذه الرسالة باالطريقة اآلتية
 عن األلعاب اللغوية قائق لنيل اّبباحثة تعمل ال،اؼبالحظة اؼبباشرة  .1

 اللغة مفردات الطالب ُب استيعابواستعمال طريقة التعلم و
 .العربية

 واؼبدرسُت درسةامل ورئيس باحثةصية ىي احملاورة بُت الخاؼبقابلة الش  .2
الطالب لنيل البيانات كيف عن عملية تعليم اللغة العربية ُب و

الفصل السابع دبدرسة الصديقية اؼبتوسطة كاىل ودس ظببور شربون 
وكيف إستجاب الطالب على تعليم اللغة العربية هبذه األلعاب 

 . اللغوية
استخدام   حول تأثَتمية  لنيل اغبقائق الك،ستفتاءالنشر ا  .3

 . اللغة العربيةاأللعاب اللغوية ُب استيعاب مفردات
حول تأثَت استخدام  مية ختبار اؼبفردات لنيل اغبقائق الكإلا  .4

 . اللغة العربية َب استيعاب مفرداتةاأللعاب اللغوي
 ة وتقرير اؼبثالرمزمعرفة ال  (5

والزمرة الىت تأخذىا الباحثة َب ىذا البحث ىي الطالب الذين 
وأما اؼبثال .  طالبا35يتعلمون َب مدرسة الصديقية اؼبتوسطة وعددىم 



وىذه . الذى ستأخذىا الباحثة من عدد زمرة صبيعا من عدد الطالب
الصناعة كما بينو سوىرظبى أريكونطا إذا كان الفاعل ناقصا من مائة 

فيأخذ اؼبثال كلو حىت يصَت البحث حبث الزمرة وإذا كان الفاعل زائدا 
إىل  % 20أو  % 15إىل  % 10عن عدد مائة فتؤخذ الزمرة حواىل

 . طالبا35وأما عدد اؼبثال فيبلغ إىل . ( 112: 2002 ) % 25
  ربليل اغبقائق  (6

واػبطوات الىت تسلكها الباحثة ُب ربليل البيانات ىي باستخدام 
وأما الرموز اؼبستخدمة . ((product momentالرمز برودك مومون 

 :لتبحث فهي
 

 :والرموز ؼبقياس اؼبأوية
 

 (40: 2003أناس سوجيونو،  ) 
 
 
 

 
 

𝑟𝑥𝑦
𝑁   𝑋𝑌 −   𝑋 .   𝑌 

 {(𝑁.  𝑋2 −  ( 𝑋)2}. {(𝑁.  𝑌2 −  ( 𝑌)2}
 

P = F  x 100 %          
N                     



 فرضية البحث-  و
Ha  :  وجود تأثَت دالىل بُت استخدام األلعاب اللغوية ُب استيعاب

مفردات اللغة العربية ُب اؼبدرسة الصديقية اؼبتوسطة كاىل 
  .ودس ظببور شربون

Ho  : عدم تأثَت دالىل بُت استخدام األلعاب اللغوية ُب استيعاب
مفردات اللغة العربية ُب اؼبدرسة الصديقية اؼبتوسطة كاىل ودس 

 .ظببور شربون
 
 
 
 
 
 
 

 
بة ات تنظيم الك-ه 

:  ُب ىذه الرسالة تتكون من كاتبةوأما تنظيم ال



البحث واألسس  البحث وأىدافمشكلة خلفية البحث و  :الباب األول 
.  بةاتتنظيم الك وفرضية البحث ووخطوات البحث التفكَتية

 اللغة البحث النظري عن األلعاب اللغوية واستيعاب مفردات:  ىالباب الثان
 .العربية

 ث البحتصميم البحث و وطريقةمناىج البحث تتكون من : الباب الثالث 
مدة البحث ومكانو وأدوات  وتقرير اؼبثال وةومعرفة الزمر

 . وخطوات البحثالبحث وربليلى البحث
ربليل البحث تتكون من وصف اغبقائق وربليل اغبقائق    :الباب الرابع 

 .وربليل اؼبناقشة
  .خاسبة تتكون من النتائج واإلقًتاحات  :الباب الخامس

 
 
 

 تأثير استخدام أساليب األلعاب اللغوية في استيعاب المفردات اللغة العربية
  (دراسة حالة ُب الفصل السابع باؼبدرسة اؼبتوسطة الصديقية كايل ودس سومرب شربون)         
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