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 الباب األول

 مقدّمة

  : خليفة البحث ل الفصل األو

مستخدمي  وفقا لنمووتتطور للغة هي احلقيقة اليت تنمو ا من املعروف أنّ

ف إىل قوة الوجود اإلنساني حقيقة اللغة يف هذه احلياة تضي إنّ. وتطورهماللغة 

 (1٤٨:1٩٨٢) اخلويلعلي  قال. (٨ :٢٠1٤ ،هريماوان فيش)أ ديينالو يثقفامل

أو جمموعة من الناس لتبادل األفكار  شخصها اليستخدم اللغة هو نظام تعسفي إنّ 

 خاصالعربية اليت لديها تفرد  اها اللغةحدإ، اللغات يف العاملتعدد ومن واملشاعر. 

  .لغات األخرىال من

مبا يف ، السامينيهي لغة ولدت من و ،إحدى اللغات العاملاللغة العربية  إنّ

هي أيضًا لغة القرآن والكتب اإلهلية اليت يثق هبا و هام، ام وبينشذلك لغة بين 

صف وا تملاليني املسلمني ألهن ةمعروف يوه ،دولة عربية ٢٢هبا  وحتدث سلمون،امل

على املبادئ التوجيهية  تأسس ذلكيو(. ٢1 :1٩٨٢ )علي اخلويل، سالماإللغة ب

 . ، وهي القرآن واحلديث باللغة العربيةمسلملل



 
 

٢ 

 

 مهالّتعيل مهمّة، اللغة العربية هي لغة بني العديد من اللغات يف العامل منو

 املدارس و الثناوية املدارس و بتدائيةالا املدارسيف  السيما رسااملدالتالميذ يف 

ية لدراسة اإلسالم بعمق. م اللغة العربية هو بداياملعادلة. تعل املدارسو العالية

 ءةالقرااليت تشغل على  بتدائية وحدة تعليم اللغة العربيةاال يف املدرسة اصةوخب

 (.٩: ٢٠٠٩ ،حدايةكتابه )و ستماعاالو ريباتتدوال احلوارو املفرداتو

اللغة أنّ درس  ، يعتربندونيسيايف مجهورية إ الشئون الدينيةوزيرتنظيم ا لوفقً

. حيث ميكن رس االبتدائيةيف املد الرئيسية اليت يتم تدريسها دروسالعربية أحد ال

ى األخر دروسفهم ال ليتمكنواتالميذ رس أن يقدم مسامهة إجيابية للهلذا الد

 ةفاتاريخ الثقخالق وواألعقيدة وال القرآن واحلديثو الفقه درس أفضل مثلبشكل 

علقة املفردات العربية املتتالميذ يعرف اللللكفاءة حيث توجد معايري  ةاإلسالمي

 . هنادروس ويفهموكل من هذه ال باملادة يف

 مدرسي اللغة العربيةعلى صر اللغة اليت جيب عنا ىحدإاملفردات هي 

املفردات  لك اللغة. يف تدريسبت ت الالزمة للتواصلحصول على املهارااستيعاهبا لل

، واملفردات يف السياق والرتمجة. جيب النظر يف عدة أمور، وهي القيود يف املعنى
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هتا قراءها واحلصول على معانيو النطق هباو الكلمات التدريس هو استماعأسلوب 

   .(٦3 : ٢٠1٦ م،سقا اجلمل )نانانجها يف ووضعتها كتابو

حماولة  حنتاج إىل، نطاق أوسع يف اجملتمع من أجل نشر اللغة العربية على

يف عملية  مثلاملو كلمنظمويلزم على املدرس تعليمها بشكل جيد وصحيح. 

ية هو م اللغة العربيتعل. مة تنفيذ عملية التعليم والتعلّكيفي يوجه أن ،مالتعليم والتعلّ

 الذين يدرسون تالميذيث يتمكن الحب املبشكل ك درسيقوم به املنشاط تعليمي 

على  ينقادر واكونيحتى  تعلم جيدة،الالقيام بأنشطة  على ونيقدرية اللغة العرب

 . (3٢: ٢٠1٤ هريماوان، فيشحتقيق أهداف التعلم )أ

 ةرسيف املد تالميذيشعرهبا ال األساسية م اللغة العربيةيتعلشكالت ومن م

املفردات  استيعابنج هي صعوبتهم يف وباند تدائية اإلسالمية احلكومية األوىلباال

أثناء ممارسة  القيام بعملية املراقبة عند كاتبةوفقًا لنتائج مالحظات ال ية.العرب

قلة استيعاب املفردات حنو دي إىل تؤالعوامل اليت بعض هناك  اخلربة امليدانية،

 : التالميذ منها



 
 

٤ 

 

يف املدرسة التالميذ مها يعلتالعربية هي اللغة الثانية اليت اللغة أنّ  :أوال

 :اثالث ،ليدية(التعلم )التق طريقةيف استخدام  درسرتابة امل :ياثان، فحسب

 معينة لبدون أي وسائ اشفهيقديم التعلم لذلك يتم ت ،أقل تنوعًا لم الوسائااستخد

 درسمييل امل :ورابعا ،املادةمن  درسميشرح  مبا التالميذميكنها جذب اهتمام 

م ااستخد زالي ال ،يستمعون فقط إىل املواد التالميذو ميمراكز تعل إىل أن يكون

م الكتب املدرسية كأوراق اوطريقة األسئلة واألجوبة واستخد درسامل طريقة

 التساوم. تالميذ عند تسليم املواد حتى يشعر ال أكثر استخداما عملال

 ستخدمهي كل ما يوم. يلتحسني نتائج التعل التعليمية هي أداة سائلالوو

من هذه و(. ٢٢٤:  ٢٠1٤ هريماوان، شيف)أ يةميالتعل وادامل قديرلتسهيل ت

األلغاز  وسائل (1٩: ٢٠٠٠) دوىنوقال فطمو. وةصورامل زالغاألهي  لالوسائ

لتفريغ. ميكن أن تكون هذه وسيلة بسيطة لعبت بواسطة التحميل وا يه املصورة

 .للتالميذ املفردات ميأحد احللول البديلة ملشاكل تعل يلةالوس

الكاتبة أمرا ضروريا لتنفيذ  رىت ،استنادا إىل خليفة البحث السابق

التعلمية. وسائل الم القة باستخداملتع لبحثاقوم بهذه املشكلة. ثم ت حول ثوحالب
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دراسة )تعليم املفردات بوسيلة األلغاز املصورة لرتقية قدرة التالميذ فيها" : عنوانب

ية األوىل بتدائية احلكومذ الصف الرابع "أ" يف املدرسة االشبه جتربة على تالمي

 ."(باندونج

 : حتقيق البحث  الفصل الثاني

  :يليكما البحث  ق، حتقيسابقةعلى خلفية البحث الاعتمادا 

م ااستخد قبل املفرداتعاب يعلى است قدرة التالميذ كانت كيف. 1

بتدائية لصف الرابع "أ" يف املدرسة االل األلغاز املصورة وسيلة

 ؟ ة األوىل باندونجاحلكومي

م ااستخد بعد املفردات عابيعلى است قدرة التالميذكانت  كيف. ٢

بتدائية املدرسة اال" يف لصف الرابع "أل األلغاز املصورة وسيلة

 ؟ ة األوىل باندونجاحلكومي

م ااستخدب املفردات عابيعلى است التالميذ قدرة ترقيةكانت  كيف. 3

بتدائية لصف الرابع "أ" يف املدرسة االل املصورة وسيلة األلغاز

 ؟  ية األوىل باندونجاحلكوم



 
 

٦ 

 

 الفصل الثالث : أغراض البحث

 :ملعرفة  البحث أغراضالكاتبة  تقرّرتحقيق البحث السابق، بمناسبا 

 م وسيلةااستخد قبل املفرداتعاب يعلى است قدرة التالميذكانت .  1

ة بتدائية احلكوميلصف الرابع "أ" يف املدرسة االلا األلغاز املصورة

  .األوىل باندونج

 وسيلةم ااستخد بعد املفرداتعاب يعلى است قدرة التالميذكانت  . ٢

ة بتدائية احلكومياال املدرسة لصف الرابع "أ" يفل األلغاز املصورة

 .األوىل باندونج

م وسيلة ااستخدب املفردات عابيعلى است التالميذ قدرة ترقيةكانت  . 3

ية بتدائية احلكوماال لصف الرابع "أ" يف املدرسةل املصورة األلغاز

  .األوىل باندونج
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   البحث : فوائد  الفصل الرابع 

 :  من هذا البحث هيرجوّة فوائد املال

   هي : ،ةللكاتب. أ

م اللغة يخاصة يف تعل صف(. ميكن حتديد املشكالت اليت حتدث يف ال1

 .العربية يف املدرسة املعنية

 .ميللباحثني يف حل املشكالت اليت قد تنشأ يف التعلكمرجع (. ٢

متعلقة بالبحث شبه  خرباتمعلومات تفصيلية وعلى  احلصول (.3

 .التجرييب

    هي : ،للتالميذ.  ب

م اللغة العربية يوخاصة يف تعل عابيستعلى اتالميذ قدرة الال رقيةت(. 1 

 .املفردات مواد

 .أكثر إبداعية ومثرية لالهتمام وذات مغزى(. ٢ 

 .ةم اجلماعيالتعلباحلصول على خربة قيمة (.3 



 
 

٨ 

 

    هي : ،رسج. للمد 

م من أجل يم لتحقيق أهداف التعليوسائل التعلاختيار كمرجع يف (. 1

 .تالميذم اليحتقيق إكمال تعل

 .م أكثر إثارة لالهتماميميكن تشغيل بيئة تعل (.٢

 .م املختلفةياحلصول على االرتياح يف مواقف التعل(. 3

    هي : ،. للمدرسةد

 .ةسرواملد تالميذوال درسجودة امل رقيةت(. 1

 .احلد األدنى حتقيق الوصول إىل(. ٢

م اللغة يخاصة يف تعل درسيف زيادة مهارة امل ةللمدرس (. املسامهة3

  .العربية

  الفصل اخلامس: أساس التفكري

املستخدمة يف هذا البحث كأساس لتحليل البيانات  أساس التفكري

 وأما النظريات املستخدمة يف هذا البحث على النحو التايل : ،البحثية



 
 

٩ 

 

 الالتينية تأتي من كلمة نّ الوسيلةإ ( 3: ٢٠٠7) دشاأر راأزهقال 

“medius”   هي  وسيلة ،يف اللغة العربية. وسيلة أو ،أو وسائل طوس هي لغة

التعليمية هي كل  وسائلعليها.  املرسلإىل  من املرسل رسالةواصلة  أو وسائل

تلعب (. ٢٢٤: ٢٠1٤هريماوان،  فيش)أ ميالتعل قديم موادت م لتسهيلما يستخد

أيضًا  ل، تعد الوسائانب ذلكوجبم. يالتعلالتعليمية دوراً هاماً يف عملية  لالوسائ

م ييف التعل م وسائلام. إن استخديالتعللفهم جوهرتالميذ مادة تعليمية تُعطى لل

وتنشيط أنشطة التعلم، ومثري  دافعيةال ، ويزيد جديدة ميولميكن أن يثري رغبات و

   (.3٦ :1٩٨٦ ،)محالكتالميذال على فسياًن يؤثر بل

 ثنائي األبعادالصورة هي شيء يتجلى بصريا يف شكل إنّ  ،فقال محالك

لصورة ا لةوسي يز هالغوسيلة األ، فإن لذلكوكفيض من املشاعر واألفكار. 

املرئية ألنه ال ميكن هضمه إال من خالل البصر. أداة  لالذي يتم تضمينه يف الوسائ

تستخدم لتوجيه الرسائل عن طريق توصيل األجزاء ببعضها البعض لتشكيل 

 . صورة



 
 

1٠ 

 

وسيلة بسيطة لعبت  يه زالغوسيلة األ (1٩: ٢٠٠٠)دوى نوفقال فطمو

يتم تضمينها يف  لصورة وسائي ز هالغوسيلة األبواسطة التحميل والتفريغ. 

 زالغ. فقال يودى وسيلة األاملرئية ألنه ال ميكن هضمها إال من خالل البصر لالوسائ

تفكري والتحلي صورة تنقسم إىل أجزاء من الصور هتدف إىل صقل قوة ال يه

وسيلة ، ميكن أن تسمى باإلضافة إىل ذلكمهارات املشاركة. ويد وتع بالصرب

التعليمية ألهنا ليست فقط للعب ولكن أيضا شحذ الدماغ أيضا األلعاب ز الغاأل

 زالغترتقي وسيلة األاملتوقع أن  ، منلذلكويب بني سرعة العقل واأليدي. والتدر

   لتالميذ.يعاب املفردة لاست القدرة على

 :  هي كما يلي زالغوسيلة األاخلطوات يف تنفيذ أما 

 . يف جمموعات املصورة األلغازأجزاء من  درسيعطي املأن . 1 

 أربعةوثر كعلى األأشخاص ستة يبلغ عدد أعضاء كل جمموعة  أن. ٢

 على األقل. أشخاص

 كان املوفّر. وفقًا للمة صورامللغاز األبتجميع قطع  تالميذيقوم ال أن. 3

 . دقيقة تقريبًا 15الوقت املتاح هو .  ٤
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هذا النشاط إذا انتهى  عن العمل يفتالميذ تتوقف كل جمموعة من ال أن. 5

 . الوقت املتاح

 . من نتائج العمل لكل جمموعة درسيتحقق امل أن. ٦

، اهم املدرس النتيجةلذين رتبوا بشكل صحيح أعطاتالميذ للبالنسبة 

 التوجيه حللها أعطاهم املدرس، ئك الذين مل ينتهواألولاوبالنسبة 
(https://pgsd4c.wordpress.com/2013/06/18/firda-rabbanisyuja/). 

 عابياستإىل القدرة على  تالميذحيتاج ال ملصورةة األلغاز ايف مطابق

 القدرة على القيام بشيء ما.و املوهبةو فيفةاخلو القدرة هي املهارةو .املفردات

   (.11 :٢٠11 ،) جفلني نتيجة ممارسة أو القدرة ميكن أن تكون قدرة فطرية

بية الكتساب اللغة العر يمتعل على عناصر اللغة اليت ىدحإاملفردات هي 

 يه املفردات (.1٢٦: ٢٠1٢ أمحد فؤاد أفندي،) تلك اللغةباملهارات للتواصل 

 التعبري والكالم. قوم بدور تكوينت أمر مهم للغاية ، ألنه يعناصر اللغة وه ىحدإ

بدأ تب أن جتم اللغة العربية يبأن تعل قولتهناك من  كونت املوفوراتمهمة من أجل 

 (. ٦٩: ٢٠1٦ م،سقا جنانان) تعليم املفردات نفسهاب
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 : األهداف الرئيسية لتعليم املفردات هي

   .وعم املسومهخالل مواد القراءة وف، سواء من اجلديدة املفردات تقديم. 1 

جيد  ليكونوا قادرين على نطق املفردات بشكل تالميذتدريب ال. ٢ 

 لصحيح يؤدي إىل القدرة علىوا وبشكل صحيح ألن النطق اجليد

 .والقراءة بشكل جيد وصحيح مهارة الكالم

الكالسيكية )قائم مسية أو سواء من الناحية اإل املفردات هم معنىف .3 

بذاته( أو عند استخدامها يف سياق مجل معينة )املعاني الضمنية 

 . والنحوية(

قادرة على تقدير ووظيفة املفردات يف التعبري الشفهي )التحدث(  .٤ 

: ٢٠1٦ م،ساق جنانان) والكتابة )التأليف( وفقًا للسياق الصحيح

17.) 

يأمر ، ثم فحسب تدريس املفرداتب فردات املدرس اليقوميف تعليم امل

املفردات  عابيستاقادرين على  تالميذال فظها، ولكن أكثر من ذلك يعتربحب تالميذال

  فيما يلي : ؤشراتاملإذا وصلوا إىل 
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 جيد املفردات بشكل على ترمجة أشكال تالميذاليقدر أن . 1   

   .وصحيح

مرة أخرى بطريقة جيدة  تهاتابكو تالميذ على نطق املفرداتاليقدر أن . ٢   

 .وصحيحة

، سواء اجلملة صحيحة يف املفردات معلى استخدتالميذ اليقدر أن . 3   

 . الكتابة وأالكالم  يف

 عاب املفرداتياستإن و، عاب املفرداتياست مؤشراتفهذه كلها هي 

القدرة يف  يقع ، بلفحسب اتدريف القدرة على حفظ بعض املف تالميذ اليقعلل

 . ات بشكل صحيحدم املفراستخدعلى 

الرسم البيانى  البحث قدمن الكاتبة ساس التفكرياأل بيان عنالزيد ملو

 يل :التا
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 أساس تفكري البحث   1.1الصورة                           

 م اللغة العربيةيتعل

 

وسيلة األلغاز املصورة مااستخد  هامااستخد بعد 

 

 هاماقبل استخد

 

 :   اخلطوات

 . يف جمموعاتاأللغاز املصورة  أجزاء من  درسيعطي املأن . 1

على  أشخاص أربعةوعلى األكثر أشخاص ستة يبلغ عدد أعضاء كل جمموعة أن . ٢

 األقل.

 كان املوفّر. وفقًا للمصورة امل لغازاألبتجميع قطع  تالميذيقوم الأن . 3

 . دقيقة تقريبًا 15الوقت املتاح هو .  ٤

 . هذا النشاط إذا انتهى الوقت املتاح العمل يفعن تالميذ تتوقف كل جمموعة من الأن . 5

.يتحقق املدرس من نتائج العمل لكل جمموعةأن  .٦  

 مؤشرات استيعاب املفردات :

   .وصحيح جيد املفردات بشكل على ترمجة أشكالتالميذ اليقدر أن .  1

 .مرة أخرى بطريقة جيدة وصحيحة تهاوكتاب تالميذ على نطق املفرداتاليقدر أن .  ٢

 وأالكالم  ، سواء يفاجلملة صحيحة يف املفردات على استخدمتالميذ اليقدر أن .  3
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  البحث: فرضية س الفصل الساد

ة الفرضية هي إجابة مؤققة عن مشكالت البحث بواسطة البيانات اجملموع

. تكشف الفرضية إجابة مؤققة عن االفرتاض (٦7: ٢٠13 ،ركونتوأ)سوهرمسي 

األساسى املستخدم يف أساس التفكري. إذا االفرتاض األساسى هو التفكري يتمكّن 

ققة الباحثة، بل هو صدق املؤ رضية البحثففمن البحث عن املشكالت، 

 ة.بواسطة البيانات اجملموع

 وهو ﴾س﴿ ىالسين املتغري على يشتمل البحث هذا أن املعلوم ومن

التالميذ ترقية قدرة  وهو ﴾ي﴿ الصادي واملتغري ،وسيلة األلغاز املصورةاستخدام 

 : . ثمّ الفرضية املأخودة  هيعلى استيعاب املفردات

 باستخدام على استيعاب املفرداتالتالميذ ترقية قدرة  عدم: الفرضية الصفرية  

 .وسيلة األلغاز املصورة

باستخدام  على استيعاب املفرداتالتالميذ ترقية قدرة  وجود: الفرضية املقرتحة 

 وسيلة األلغاز املصورة.



 
 

1٦ 

 

احلسابية أكرب من فالفرضية : إذا كانت قيمة "ت"  %5باملستوى الداللة 

مردودة. وإذا كانت قيمة "ت" احلسابية أصغر  الصفرية "ت" اجلدوالية فالفرضية

 (.1٠٠:٢٠1٨مقبولة )هريي غوناوان،  الصفرية من "ت" اجلدوالية فالفرضية

  : الدراسة السابقة املناسبة  الفصل السابع 

 هي :  ،السابقة املناسبةومن الدراسات 

البحث لسيدة أنرييشا لتوط طريقيل مفريى طالبة قسم تعليم املعلم  .1

للمدرسة اإلبتدائية يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة الرنريي دارالسالم 

حتت املوضوع : " استخدام   ٢٠17اإلسالمية احلكومية بند أتشية سنة 

للصف  وسيلة األلغاز لرتقية حتصيل التالميذ يف تعليم العلوم االجتماعية 

الرابع "ب" باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ملبارى أتشية أكرب". 

فدلّت الباحثة فيه أنّ هناك التطور السريع بعد استخدم هذه الوسيلة 

فهذا يشري إىل وجود الرتقية يف تعليم العلوم االجتماعية وكان التقديرالعام 

األلغاز يدل على درجة يف تعليم العلوم االجتماعية قبل استخدم وسيلة 
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. وأما التقديرالعام يف تعليم العلوم االجتماعية 5٠، 55منخفضة وهي 

 . ٨٠، ٢٠بعد استخدم وسيلة األلغاز فيدل على درجة  ممتازة وهي 

. البحث لسيد أنغا وحيو نوغراخا طالب قسم تعليم اللغة الفرجنيس يف ٢

حتت   ٢٠1٤نة  كلية اللغة والفنون جبامعة جوغجاكرتا احلكومية س

املوضوع : "فعّالية وسيلة األلغاز املصورة يف تعليم مهارة الكالم للغة 

هنية احلكومية  األوىل الفرجنيسية يف الصف الثانية عشر باملدرسة امل

. فدلّت الباحثة فيه أنّ هناك التطور السريع بعد استخدم هذه بانتول "

هارة الكالم للغة الفرجنيس الوسيلة فهذا يشري إىل وجود ترقية يف تعليم م

بوسيلة األلغاز املصورة. يستخدم هذا البحث فصلني، فصل التحكم و 

، 5٠فصل التجربي.من نتائج احلساب ترقية القيمة يف فصل التحكم هي 

. بذالك ترقية القيمة يف 1٠، ٤7وترقية القيمة يف فصل التجربي هي  ٩

 حكم. فصل التجربي أكرب من ترقية القيمة يف فصل الت

. من صحيفة حتت املوضوع " انتباق وسيلة األلغاز املصورة لرتقية 3

استخبارات املنتق الرياضيات لتالميذ جمموعة "ب" يف روضة االطفال 



 
 

1٨ 

 

. قامانج إيفى موضيتا، ني قيتوط فرديا فاراميتا شينجا راجا"

شوأرني، لوح أيو تريتاياني. والبحث الذين قاموا به هو البحث  يف عمل 

ل دورتني الفصل، وهو حمور البحث الذي أجري على التالميذ، من خال

، وهي: خطة عمل الفصل، التنفيذ، التقييم، تتكون من أربعة مكونات

االنعكاس. واهلدف من ذلك هو حتسني مهارات املنطق الرياضي 

لألطفال ويصبح اسرتاتيجية التعليم الفعايل الكفائي حبيث تسري عملية 

 حو األمثل.التعلم على الن

ومن البحوث السابقة ظهرت أن هناك اختالفات هبذا البحث. يف البحوث 

استخدام وسيلة األلغاز لرتقية حتصيل التالميذ يف تعليم  لالسابقة منها البحث األو

فعّالية وسيلة األلغاز املصورة يف  والبحث الثانى. العلوم االجتماعية  للصف الرابع

انتباق والبحث الثالث . لفرجنيسية يف الصف الثانية عشرتعليم مهارة الكالم للغة ا

وسيلة األلغاز املصورة لرتقية استخبارات املنتق الرياضيات لتالميذ جمموعة "ب" 

م وأما الكاتبة فتقدم البحث الذي تركز وتؤكد على تعلي. يف روضة االطفال

 فيها.رة لرتقية قدرة التالميذ املفردات بوسيلة األلغاز املصو


