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 الباب االول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ

إن اللغة العربية لغة إنسانية حية، هلا نظامها الصويّت والصريّف 
دالالهتا اخلاصة هبا. )الدكتور و ألفاظها  ىف يّب، كمايوالنحوّي والرتك
 (35: 0691، نائيف معروف

العصور احلديثة هتيأت للغة عوامل جديدة للتطور والتقدم،  وىف
جممع اللغة العربية وهي اآلن  التعليم، وأنشأ فقد ارتقت الصحافة، وانتشر

اللغة الرمسية ىف مجيع األقطار العربية الشقيقة، ولغة التفاهم بني مجيع 
أكثر الشعوب العربية، كما أهنا لغة التعليم ىف مجيع املدارس واملعاهد و 

السيما اللغة العربية (. كل لغة 35ات اجلامعة )عبد العليم إبراهيم:الكلي
نظام  النظام املتعلق بعضها بعضا كتعلقمن جمموع  امنظهلا شروط و 

دات. وكذلك يتعلق تعليم اللغة أصوات اللغة والقواعد واملعاىن واملفر 
ىف املنهاج ة الثانويتشتمل املهارة اللغوية و . هارات اللغوية األربعاملب
ستماع ومهارة الكالم ومهارة دراسي على أربع مهارات: مهارة االال

 .(0: 0691القراءة ومهارة الكتابة )تارجيان، 
األصوات واملفردات والنحو تعليم اللغة العربية تعليم عناصر ومن 

عناصر املهمة يف مواصالت شفهّية أو  الاملفردات من و .والصرف
 . ( 39: 1101عبد احلميد،)كتابية
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 هلا وفهم املفردات ألن اللغة العربية حفظالتالميذ على يصعب 
يف تعليم املفردات  إليه تاجحم األسلوب. ومن مث كثريةال املفردات

 ليستطيع التالميذ حفظ املفردات يف الذاكرة الطويلة.
 .التمثيلي هي األسلوبهناك طرق كثرية منها املفردات  وىف تعليم

كز على تير  لذىهي التعليم او املباشرة  ةقير طمن الالتمثيلي  واألسلوب
لتالميذ عن لالدروس  عرضاألسلوب هي  التمثيلي األسلوبو .املدرس 
، )دكتور وينا سنجايا اأو تقليد ياومادة حقيقأوحالة أعملية 

املفردات باستخدام أن عرض ع ى السابق امل ومن(. 1119:031
 املدرس. هااملفردات الىت يستخدم عرضهو  التمثيلي األسلوب
عملية الن ينظر إىل يستطيع التلميذ أ األسلوبباستخدام هذه و 

ؤثر فيها حىت تلدروس لالىت يعرض هلا املدرس. فعملية قبول التلميذ 
ن يالحظ ما يرى املدرس ميذ أ ويستطيع التلوكامال ايشكل املع ى جيد

 (.95: 1110يةطوال الدروس )روست
 املناسبةاألسلوب  اجليدة هو باستخدام  املفردات تعليم أن من مثو 

ها مث وضع السؤال اىت يفهم الطالب عن معنحي التمثيل األسلوب  يعين
 و ضرب األمثلة ىف كل الكلمة.أ

هي  شربونكنجراكسان اإلسالمية  الثانوية  "سلفية" درسةامل
 املدرسةستخدم توىف هذا الشأن . تعليم اللغة العربيةاملدرسة اليت فيها 

غري املناسبة يف  األسلوب شربونكنجراكسان اإلسالمية  الثانوية  "سلفية"
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 م املفردات هوىف تعلي هيستعمل الذي األسلوب كانتعليم املفردات.  
ندونيسية مباشرة. حىت األكتب املفردات يف السبورة ويرتجم إىل اللغة ي

كشف على املع ى من الالتالميذ  املدرس التالميذ كالكاتب فقط. مل يدع
. ومع ى هذا أن التالميذ املفردات فينسىتعليم الهناية  وىفاملفردات. 
 .مأثر يف ذاكرهتتمل ي األسلوبالنتائج من 
لتعليم  هاماستخدميكن االتمثيلي  األسلوبالسابق أن البيان  ومن
كتاب دروس اللغة و املع ى يف النصوص  ةكر ا ذمل فهم و يسهتاملفردات ل
فّعالية  حث عنلبل ةمتأثر  فالباحثةبناء على خلفية البحث و العربية. 

المفردات تعليم على قدرة التالميذ فى  األسلوب التمثيلياستخدام 
 شربون.كنجراكسان اإلسالمية  الثانوية  "سلفية"بمدرسة 

 البحثفروض  .ب

 تقرير البحث .1

 ميدان البحث .أ

 .العربيةتعليم اللغة طريقة هي وميدان البحث ىف هذه الرسالة 
 منهج البحث .ب

 واملنهج يف هذه الرسالة هو حبث كمي
 

 نوع البحث .ج
 ونوع البحث يف هذه الرسالة هو أمبرييك.
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 تحديد المسألة .2
ىف ات اللغة العربية مفردتعليم ىف  التمثيلي األسلوباستخدام  (أ

اإلسالمية  الثانوية  "سلفية" مبدرسةالفصل العاشر 
 شربون.كنجراكسان 

 منىف الفصل العاشر"ب" أو فرقة التجربة  قدرة التالميذ (ب
اإلسالمية  الثانوية  "سلفية" مفردات اللغة العربية مبدرسةتعليم 

 املوضوع "يف البيت". ىفشربون كنجراكسان 

ىف  على قدرة التالميذ التمثيلي األسلوبفعالية استخدام  (ج
تعليم املفردات  ىف الفصل العاشر "ب" أو فرقة التجربة

 .شربونكنجراكسان اإلسالمية  الثانوية  "سلفية" مبدرسة
 أسئلة البحث .3

فرقة املراقبة ىف الفصل العاشر "أ" أو  تالميذالإىل أي حّد قدرة  (أ
 ؟املفرداتتعليم األسلوب التمثيلي ىف استخدام  بدون

فرقة ىف الفصل العاشر "ب" أو  تالميذالإىل أي حّد قدرة  (ب
 ؟املفردات تعليم ىف األسلوب التمثيلي ستخدام التجربة با

على  التمثيلي األسلوبفّعالية استخدام  إىل أي حّد يكونج( 
" سلفية" مبدرسةاملفردات تعليم ىف  ىف الفصل العاشر قدرة التالميذ

 ؟الثانوية اإلسالمية كنجراكسان شربون

 أهداف البحث .ج
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فرقة  ىف الفصل العاشر "أ" أوتالميذ القدرة  عن احلقائقلنيل  .0
 .املفرداتتعليم األسلوب التمثيلي ىف استخدام  املراقبة بدون

ىف الفصل العاشر "ب"  تالميذالقدرة  عن لنيل احلقائق  .1
تعليم األسلوب التمثيلي ىف ستخدام فرقة التجربة باأو 

 .املفردات

على  التمثيلي األسلوبفّعالية استخدام  لنيل احلقائق عن .5
 .املفرداتتعليم ىف  ىف الفصل العاشر قدرة التالميذ

 األسس التفكيرية .د
الغرض األساسى من تعليم اللغة هو إقدار التالميذ على أن 

تعليم يتخذوها وسيلة للتفاهم، وعلى هذا األساس ينبغى أن يقع عبء 
 (33: 0699عبد العليم إبراهيم اللغة على املدرسني مجيعا.)

 أقل الىت تؤدى إىل الغاية املقصودة، ىفالناجحة هي  األسلوبو 
ر جهد يبذله املعلم واملتعلم، وهي الىت تثري اهتمام التالميذ وقت، وبأيس

وميوهلم، وحتفزهم على العمل اإلجياىب، والنشاط الذاتى، واملشاركة 
 (53: 0699عبد العليم إبراهيم )الفعالة ىف الدرس.

 .األسللللللوب التعليملللللي هلللللو عنصلللللر ملللللن عناصلللللر العمليلللللة التعليميلللللةو 
اسلللتخدمه املللدرس ىف تعللليم اللغلللة الللذي األسلللوب  اجليّللد هلللواألسلللوب و 

 العربية تساعد التالميذ ىف فهم املادة و تدفعهم ىف تعلمهم.
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األسلوب التمثيلي.  امنه ةب كثري يلاتعليم املفردات هناك أس وىف
يرتكز على  يلذواألسلوب التمثيلي من الطريقة املباشرة وهي التعليم ا

لتالميذ عن لالدروس  عرضاألسلوب ب وهالتمثيلي  األسلوبو .املدرس
)دكتور وينا  اأو تقليد ياومادة حقيقأوحالة أعملية 
 (. 1119:031سنجايا.

إن املفردات عنصر من العناصر ( 1: 0699)وأما رأئ تارجيان 
ليها مهارة عليها اللغة. ومهارة الشخص ىف اللغة العربية تؤثر عالىت تؤثر 

وكلما ازداد االستيعاب على املفردات ازدادت املفردات الىت امتلكها 
 .رته اللغويةامه
 

 
 
 
 
 

 
 باستخدام األسلوب التمثيلي أن تعليم الفردات الرسم السابقمن 

ن يستخدم أومن مث جيب املعلم يستطيع ان يرتفع قدرة التالميذ. 
 تعليم الفردات. املناسبة يف األسلوب

 املدرس

 املادة

 التالميذ

التالميذ ارتفاعا املفردات قدرة  

 األسلوب التمثيلي
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 فرضية البحث . ه
Ha  قدرة  على التمثيلي األسلوب استخدام  يةالداللفعالية ال: وجود

اإلسالمية  الثانوية  "سلفية" مبدرسةاملفردات تعليم ىف  التالميذ
 شربون.كنجراكسان 

Ho  قدرة  على التمثيلي األسلوباستخدام  يةالداللفعالية ال: عدم
اإلسالمية  الثانوية  "سلفية" مبدرسةاملفردات تعليم ىف  التالميذ

 .شربونكنجراكسان 

 .    تنظيم الكتابةو
وأهداف  وفروض البحث مقدمة وهي خلفية البحثالباب األول : 

وفرضية البحث  وخطواتالبحث واألسس التفكريية 
 البحث و تنظيم الكتابة

تكون من  التمثيلي األسلوب عن: البحث النظرى الباب الثانى 
 .هتدريسأسلوب و  ،هتعريف

: منهج البحث يتكون من تصميم البحث والزمرة الباب الثالث
 الطريقة و وطريقة مجع احلقائق املكانالوقت و واملثال و 

 حتليل احلقائق وخطوات البحث.
البحث يتكون من وصف احلقائق وحتليل احلقائق  : حتليلالباب الرابع

 .واملناقشةالتحليل و 
 حا : النتائج و االقرت الباب الخامس
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