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 األول الباب

 مقدمة

 

 البحث خلفية. 1

 قوم كل با يعرب اصوات اللغة و. الناس بني االتصال موقف كل أساس اللغة تعترب

 يذكر كما الصوتية الطبيعة تؤكد فهي, اللغة مميزة جوانب من كثري ذكر قد و. أغراضهم عن

 فلكل, التمع يف تستخدم ا�ا اىل ايضا يشري و, الفكر نقل و تعبري يف االجتماعية وظيفتها

. لغتهم قوم

 سوف يستخدمها اليت اللغة ارتفعت ما حيث وآرائه، أفكاره تصّور لغة اإلنسان نإ

 لغته فتوّسعت املرء ميلك اّلىت واملعرفة اخلربة كثرت وما لغته، خالل من الواردة اآلراء ُتظهر

0Fاللغة طورت وهكذا يستخدمها، اّلىت

Î. 

 كاملتعلم الطالب أو كاملعلم نواملدرس فيها يشرتك ال إندونيسيا بالد يف الرتبية

 يف إندونيسين ألبناء اجليل لتحقيق كثريا إشرتاكا احلكومة دور فيها يشرتك بل فحسب،

 .املستقبل

 تربيةال نظام عن 2003 لسنة 20 برقم القانون يف الوطنية الرتبية أهداف ووضع

 حتقيق على القدرة لديهم الذين املعلمني إنتاج أجل من أنه على تنص اليت 3 فقرة الوطنية
                                                           

 Î ,۱ ە-. ) ص۱۹۸۵ هنري جنتور تريغا, القراءة و مهارات اللغة, ( باندونغ : أنكس باندونغ 
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 املكّرمة واحلضارة الطبيعة تكوين وعلى القدرة يتطّور أن يستطيع يعين الوطنية، الرتبية وظيفة

 منها الوطنية، الرتبية األهداف حتقيق على القدرة ولديه ّدبة،ؤامل األمة لتكوين حماولة يف لألمة

 ولديه وتعاىل، سبحانه اهللا إىل واتقوا آمنوا الذين اإلنسان ليصبحوا الطالب قدرات لتطوير

 دميقراطية دولة يف مواطنني ويصبحوا واملاهر، والعامل، اجلسم، صحة و كرمية أخالق

1Fومسؤولة

Ï .

 

 التعليم بفرضية U/1993/060 برقم إندونيسيا جلمهورية والثقافية الرتبية ةرزاو متتو

 من األمر وهذا. 1995-1994 التدريسية السنة من بالتدرج سنوات تسع ملدة األساسي

 أن يؤكد الذي الوطنية الرتبية نظام بشأن 1989 لسنة 2 برقم القانون تنفيذ متابعة أجل

 يف وكرامته إندونيسيا الوطن حياة نوعية وحتسني املهارات تطوير على تعمل الوطنية الرتبية

2Fالوطنية األهداف لتحقيق حماولة

Ð. 

 الستيفاء األمة املؤّدبة، لتكوين التعلمية عمليةال إنشاء احلكومة على جتب لذا،

 مستوى على والقدرات واملهارات املعارف واكتساب فيها ومشاركتهم التعليم يف املواطنني

 .األقلّ  على األساسي التعليم

                                                           
˻  Draft Panduan PPG (Bintang : 28 Juli 2008), hal. 16 
˼  Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), Edisi Kedua, 
hal. 143     



3 
 

 
 

 االبتدائية الرتبية .الوطنية الرتبية نظام من متوّحدة جزء إحدى هو األساسي التعليم

 االبتدائية املدرسة يف سنوات ستة إىل وتنقسم سنوات تسع خالل تستمر اليت التعليم هي

 . املتوسطة باملدرسة يسّمى إندونيسيا يف أو املتوسطة املدرسة يف سنوات وثالثة

 وخاصة األساسية، الرتبية من سنوات تسعة حوايل أعاله املذكورة بأمور الباحثة وتعّرب 

املدرسة املتوسطة  يف قوميس البحث هذا املدرسة املتوسطة اإلسالميةألنّ  يف وقعت اليت

 .جاكرتا اخلريية اإلسالمية

 فروع، ثالثة إىل  تنقسم املتوسطة املدرسةب األساسية الرتبية يف التدريسية ناهجامل أّما

 واللغة اإلندونيسية، واللغة الواطنة، والرتبية الدينية، الرتبية وهي العشرة العاّمة املواد األّول

 البدنية والرتبية ة،يالثقاف والفنون االجتماعية، والعلوم الطبيعية والعلوم والرياضيات، اإلجنليزية

 واليت يةاحملتو حملية والثاين واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا هاراتمو والصحة، والرياضة

3Fالنفس تنميةل املادة والثالث املدارس، يف املنهج مسؤول مادته نوع من عّينتها

Ñ. وأصبحت 

 . املتوسطة ملدرسةا أو اإلسالمية املتوسطة درسةامل يف احمللي يةحمتو كمادة العربية اللغة

 ةاالبتدائي  املرحلةمن يةوالرتب املراحل كل  يفاندونسيا يف العربية اللغة تعليم جيري

 تعليم لكن و, عادة االسالمية املدرسة يف العربية اللغة تعليم يلقى و. ة اجلامعياملرحلة حىت

 مادة العربية اللغة فتكون العامة املدرسة يف أما. العامة املدرسة يف يوجد مل العربية اللغة

. دولية لغة او اجنبية لغة باعتتبارها تعلمها و تعرفها على العربية اللغة تعليم يقوم و. متكاملة

                                                           
˽  Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta ; Badan Standar Pendidikan 
Nasional, 2006), hal.13-14. 
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 اللغة ان اىل يؤدي احلال هذا و. املتفرقة األديان معتنقي فيها يدرسون الذين الطالب الن

. االسالمية الثقافة يةملصدار اللغة ليس اجنبية لغة هي و عامة وظيفة هلا العربية

 

 املدن يف املدرسة خارج الرتبية جامعة أي املؤسسات كثري أنشئت قد اليوم، هذ ويف

 التدريس تقدم املؤسسات هذه .إندونيسيا بالد يف عديدة مناطق إىل وانتشرت الرئيسية

واملدرسة املتوسطة  املتوسطة، واملدرسة اإلبتدائية، املدرسة من املستوى لكل لألطفال

 املدرسة، يف املواد هي فيها تدرس اليت التدريسية املواد وأّما .اجلامعة املدرسة حّىت  اإلسالمية

 أيضا وهناك .وغريها االجتماعية، والعلوم الطبيعية، والعلوم واللغات، الرياضيات، مثل

 اللغة أو اليابانية، واللغة اإلجنليزية اللغة مثل األجنبية اللغة التعليم يف ختّصص اليت املؤسسات

 ,IEC (Intensive English Course) : منها للطالب املشهورة املؤسسات وبعض .املاندرين

Cambridge, ILP (International Language Program), EF (English First)، أشبه وما 

 .ذلك

 وكثري املؤسسات تلك يف الرئيسي كالدرس اإلجنليزية اللغة أصبحت احلالة، هذه يف

 اللغة هي اإلجنليزية اللغة أن بسبب وهذا .املادة هذه لتعلم شديدا حبا حيّبون الطالب من

 الوطنية اإلمتحانات يف أمتحنت اليت التدريسية املادة من واحدة أيضا وهي العامل، يف الدولية

 لزيادة املؤسسات هذه يشرتكون املستويات خمتلف من الطالب كان ولذلك، .باملدرسة

 .املدرسة نتيجة تعلمهم يف
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 املدراسة يف الطالب يتعلمون اليت  التدريسية املادة أيضا العربية اللغة تكون وباحلقيقة

 لللغة املؤسسات التقدم ولكن الوطين، باملستوى املدرسة آخر باإلمتحان أيضا ويدخل

 ببساطة تدرس اليت املادة تكون العربية اللغة أن نالحظ اآلن،. فيها املدرسة كاملادة العربية

 ويتعّمق ويهتمّ  حيبّ  ما وقلّ  با، االهتمام تكون ما وقلّ  املدرسة، يف فقط احمللي احملتوى

. العربية اللغة يف مهاراتم الطالب

 ويهتمّ  حيبّ الذي الطالب  يل منقل ملاذا نالحظ أن لنا البدى أننا  الباحثة ترى

 مناسبتان غري املعلمون يستخدمها اليت التدريس وسيلة ألنّ  هل ؟، العربية اللغة مادة ويتعّمق

 أو ؟، جّيدة تكن مل مهملتع نتيجة ولذلك الطالب يفهمون ال حّىت  الدرس موضوع مع

 ؟ العربية اللغة التعليم يف اجليدة البيئة تكوين يف يهتمّ  ال املدرسة ألنّ  ممكن

 اللغة من العربية اللغة أثبتت قد املتحدة األمم أن م1973 سنة منذ عرفنا كما

 يف العربية واللغة اإلجنليزية اللغة جيعل ممّا ذن،ا. رمسّيتها الربامج خمتلفة يف املستخدمة الدولية

 اللغة تدريس يف الكبري اإلهتمام بذل املعّلم على ينبغي ولذلك .العامل أعني يف سوى مكان

 التدريس الطرائق إستخدام أيضا ويهتمّ  اجلامعة، إىل اإلبتدائية املدرسة من بدأ العربية،

 يف تعلمهم نتيجة وحتسني مهاراتم يرتقي أن الطالب يستطيع لكي الطالب بقدرة املناسبة

 .املدرسة

اكتساب مفردات  اللغة العربية  فا الكالم، و احملادثة يف خاّصة حاجةً  فرد لكلّ  إنّ 

اكتساب مفردات  اللغة العربية  من احملصولة واملعلومات. املهّمة شروطها من إحدى جيدا

 .ومشاعره أفكاره كلّ  ونقل لتبليغ لإلنسانَ  اإلجيابية النتيجة يعطي جيدا
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 اللغوية املهارات علي الطالب يسيطر ان منها خمتلفة اهداف هلا العربية اللغة تعليم

 الطالب حيتاج هذااهلدف لتحقيق و. الكتابة و القراءة و الكالم و االستماع فهي األربعة

 يف الطالب تشجع و اجيد التدريسة املادة فهم على تساعدهم اليت التعليمية الوسيلة اىل

. العربية اللغة تعلم

 دورا تلعب و. للتعلم الطلبة تيج و الرسالة تعرب اليت آالت هي التعليمية الوسيلة و

 أفراد بني غريها و الرتبية و التعليم عملية يف و اخلربات و املعلومات و االفكار نقل يف هاما

 عملية يف املهمة العناصر احدى أصبحت و, الذايت و اجلماعي التعليم اىل تدعو و التمع

.  اهدافها حتقيق يف كبري دور هلا و التعليم

 و املقررة الكتب املثال سبيل على التقليدية التعليمية الوسائل املدارس بعض تستخدم

املدرسة  هي الطريقة تلك تستخدم اليت دارسامل ومن فقط، السبورة و للكتابة دواتألا

 تلك يف املعلمون يستخدم. البحث هذا مكان وهي جاكرتا اخلريية املتوسطة اإلسالمية

.  التقليدية التعليمية الوسائل املدرسة

 يف يوجد الطريقة تفوق أنّ  الدقة بأحسن يالحظ عندما: "عثمان الدين بشري ذكر

 والقدرة أوالظروف احلالة و الطالب، شخصية األهداف،: منها و املؤثرة، العوامل بعض

4F" املستخدمة والوسائل ، املعلمني من والسمات

Ò 

 إىل التقليدية الوسيلة من أي اللغة يف التدريس وسائل تتغّري  الزمن، بتقّدم سريا

 بدى فال. للتعلم الطلبة تيج و الرسالة حتمل ةآل هي  التدريس وسيلةّن أل. احلديثة الوسيلة

                                                           
Ò   ٍجاكرتا, (اإلسالمية الديين التعليم منهجة, عثمان بشريد :PT.Intermasa  ,۲۰۰۲( cet. 1 ۳۲.ص 
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 منو وتطورها، الزمن تقدمبا  ألن يكون مناسبة املناسبة الوسيلة اختيار يف املدرس يسعى أن

 الصندوق التعليمية الوسيلة هي اآلن الكثرية اإلستجابة سابتاك اليت التدريس وسيلة إحدى

 .الّسرّية البطاقة و

 يرجى و العربيةاللغة  تعليم يف اخليارية ةليالوس تقدم ان الباحثة تريد البحث هذا يف 

 اآلتية، املشاكل هذه على اعتمادا و. جيدا العربية الطالب نيفهموا الوسيلة هذه باستخدام

 التعليمية الوسيلة باستخدام منوذج مع التعليمية الوسيلة استخدام بتجربة مبادرةً  الباحثة كانت

 اكتساب يف الطالب تعلم نتائج حتسني النموذج هذا من ويرجو الّسرّية، البطاقة و الصندوق

 على بالبحث تقوم بأن الباحثة ّمهت املذكورة اخللفية على وبناء. العربية اللغة املفردات

أثر استخدام وسيلة تعليمية الصندوق و البطاقة الّسرّية  يف اكتساب مفردات اللغة  " املوضوع

 العربية  لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية اخلريية جاكرتا

 

 المشكلة تشخيص  .2

 : التاىل النحو على املشاكل فتشّخص السابقة، البحث خلفية على بناء

 ؟ الّسرّية البطاقة و الصندوق هي ما. ۱

 اللغة تعليم يف الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة استعمال كيف. ۲

 ؟ العربية

 يف املفردات اكتساب يف  الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة دور كيف.۳

 ؟ العربية اللغة تعليم
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 يف الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة استخدام يف التأثري هناك هل.٤

 ؟ العربية اللغة تعليم

 المشكلة تحديد.  3

أثر  كاأليت : البحث هذامشكلة  الباحثة حتدد السابقة األسئلة من 

استخدام وسيلة تعليمية الصندوق و البطاقة الّسرّية  يف اكتساب مفردات اللغة 

 العربية  لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالميةاخلريية جاكرتا

 
 

 المشكلة تنظيم.  4

 استخدام هل : التايل الرئيسي السؤال يف احلايل البحث مشكلة تنظيم 

 اللغة فرداتم اكتساب نتيجة اىل تؤثر الّسرّية البطاقة و الصندوق تعليمية وسيلة

 ؟ الطلبة لدى العربية

 البحث فوائد.  5

:  وهي الكثرية، الفوائد البحث هذا من تأتى أن يرجى

 و املوجودة التعليم نوعية ترقية يف لألكادمييني هامة فائدة البحث هذا يعطى  .۱

 استخدام با االعلى حد يف العربية التعليم يكون حىت خاصة العربية تعليملا نوعية

  .الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة



9 
 

 
 

 اللغة املفردات اكتساب وكمية نوعية حتسني للطالب ميكن ، التقنية هذه مع .۲

 .العربية

 الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة استخدام بشأن الباحثة ثقافة زيادة. ۳

 .العربية اللغة تعليم يف

 يف املدخالت و ، األخرى الوسائل مع مقارنة البحث هذا نتائج من ميكن. ٤

 .العربية اللغة تعليم

 خالقة شكل على بالتعليم القيام على قادرين املدرسني جلعل البحث هذا ُعِقدَ . ۵

 التدريسية املواد من مادة كل يف التعلم عملية متابعة الطّالب يريد حّىت  ومبتكرة

. يُعطيهااملعلم اّلىت

. املستقبل يف العلمي البحث يف بااواد العربية اللغة قسم لطالب كااملراجع. 6

املدرسة املتوسطة  يف العربية اللغة املفرداتعن إجراءات تعليم  يةالعالق عرفةامل. 7

.جاكرتا اخلريية اإلسالمية
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