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  الباب األول 

  مقدمة 

  

 خلفية المسئلة  .أ 

من األسباب الرئيسية ملشكلة التفاهم الدوىل عدم وجود لغة مشرتكة واحدة. وقد يبدو 

اللغة أللفينا ((أن كل  يعةيف هذا القول الشيئ الكثري من املبالغة، إال إننا إذا أمعنا النظر يف طب

تنمى طرائق اتصال خاصة ا. وطرائق االتصال هذه ختلق حاجات خاصة. وردود أفعال  لغة

 متميزة. ونقود إىل تطوير أمناط معينة من التفكري)) وألدركنا أن وجود لغة مشرتكة يعىن قيام

   .1راع الدولحضارة عاملية واحدة. واجتاه فكرى موحد، فتنتقى واحلالة هذه مقومات الص

تتوزع العامل اليوم على ألفي لغة ا ولقد كثرت اللغات وتشبت حىت قيل إا تربو 

وتتقامسه. تتاسوى هذه اللغات املتعددة يف ماهيتها والغرض منها، فهي حروف وأصوات مفردة 

تتألف منها كلمات، ومن الكلمات مجل وعبارات. وكل كلمة يف ذهن اإلنسان هي رمز لشيئ 

يف الكون. والغرض من إحداث األصوات وتأليف الكلمات والعبارات إمنا هو نقل موجودة 

  األفكار والتعبري عما يف النفس.

وتتساوى اللغات كذالك يف قدرا على التعبري عن أفكار أصحاا وأغراض متكلميها 

م أن ذ مل يذكر فيما  أعلومرادهم إ فليس من لغة عجزت عن التعبري عن فكر أهلها ومعتقدهم

جزت عن التعبري عما تنا عزييف، ومل ينل عقوهلم حتريف. قالوا إن لغقومامل يداخل فكرهم ت

يد استيعارة لغة أخرى كما قال فندرس. وملعرفة ابن جين ذا وإدركه له قال يف حنتاج إليه فز 

  .2تعريف اللغة اخلصائص ((إا أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم))

اللغة هي ألفاظ يعّرب ا كل  . أو3االتصال بني جمموعة من اجلنس البشرياللغة أداة 

قوم عن مقاصدهم. وأما اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب ا العرب عن أغرضهم. وقد 
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وصلت إلينا عن طرق النقل. وحفظها لنا القرأن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات 

 .4ممن منثور العرب ومنظومه

ة يف اللغة العربية واحدة من اللغات العاملية اليت هلا أمهية كربى، فهي اللغة السادس

  زيد على ثلثمائة مليون, مابني عريب وغري عريب. العامل االن، يتحدث ا ما ي

وهلذه اللغة ظرف خاص جيعلها ختتلف عن بقية لغات العامل املوجودة االن، فقد 

أكثر من مخسة عشر قرنا. وقد كتب اهللا هلا اخللود واحلفظ مادام ارتبطت بالقران الكرمي منذ 

 5) ٩حيفظ كتابه " إنا حنن نزلنا وإنا له حلافظون" (احلجر : 

ىل نشأة الدراسات اللغوية العربية كانت العامل الرئيسى يف الظروف اليت داعت إو 

ربية  الفصحى العسة اللغة امسار هذه الدراسات وفلسفة منهجها. فلقد نشأت در  حتديد

شى منها على اللغة  وعلى القرأن وهي اليت مسوها ((ذيوع اللحن)). عالجا لظاهرة كان خي

وعلى الرغم من أن تسمية هذه الظاهرة املذكورة ال تشري إال إىل اخلطاء يف ضبط أواخر 

ألخطاء بعدم إعطائها العالمات اإلعرابية املالئمة أشعر مبيل شديد إىل الزعم بأن االكلمات 

اللغوية اليت شاعت على ألسنة املواىل وأصابت عدواها ألسنة بعض العرب مل تكن مقصورة 

على هذا النوع من أنواع األخطاءـ. فأكرب الظن أن هذا الذى مسوه حلنا كان يصدق على 

أخطاء صوتية كالذى  يشري عليه مغزى تسمية اللغة العربية الفصحى ((لغة الضاد)) ويفصلة ما 

ثل يف حتريف بنية الصيغة  الذي يتم من نوادر املواىل. كما كان يصدق على اخلطاء الصرىفيروى 

حلاق أو الزيادة. وعلى خطاء النحوى الذى كان يتعدى جمال العالقة اإلعرابية أحيانا أو يف اإل

ية أجنب إىل جماالت الرتبة واملطابقة وغريمها. وعلى اخلطاء املعجمى الذى يبدو يف اختيار كلمة

عربية هلا املعىن نفسه. ويصدق على مجيع هذه األنواع من اخلطاء أا أخطاء يف  دون كلمة

 .6يجة خطاء يف القصدعىن مل يكن نتاملبىن أوال وأخريا ولو أدت يف النهاية إىل خطاء يف امل

إن اللغة العربية مع حتظى به من مكانة بني املواد الدراسية يف مجيع مراحل التعليم، 

ومع أا أداة التفكري واحلياة، ألا وسيلة االتصال والتفاهم، ونقل الرتاث من جيل إىل جيل، 

 وفهم البيئة والسيطرة عليها عن طريق تبادل املعارف والنظريات واخلربات، ووسيلة جتميع أبناء

                                                             

 .7.ص. 29)، ط. 1994(بريوت: املكتبة العصرية، العربية،  جامع الدروسمصطفى الغالييين،   4

  .٥ .)، ص٢۰۰٨( القاهرة : دار االفاق العربية، املدخل إىل تعلم اللغة العربية، رجب عبد اجلواد،   5

  .12-11)، ص.1979( اهليئة للصرية العامة للكتاب،  ومبناها،اللغة العربية معناها متام حسن،   6
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الوطن على وحدة الفكر والشعور والقيم واملثل والتقاليد مع ذالك كله ما يزال حتصيل التالميذ 

  .  7فيها دون املستوى املنشود

ومن أهداف تعليم اللغة العربية عنه الكالم عن تدريس فروعها املختلفة إال أنه ميكن 

األهم يف شخصية املواطن، القول هنا بأن اللغة العربية مبجموعها تستهدف تكوين العنصر 

ذالك العنصر الذي يتمثل يف لغته القومية، فيها يفهم الناس ويفهمه الناس ويقضي حاجاته يف 

اتمع العريب الذي يعيش فيه. إنه باللغة العربية يقرأ الصحيفة اليومية فيستنري مبا حتمله إليه من 

 . 8معارف وأخبار

بد من ان يستوعبها التالميذ يف تعلم اللغة العربية املفردات من أحد العناصر اليت الأما 

الكثرية.  10ألن اللغة هي جمموعة من املفردات 9تصال باستخدامها جيدالكي تقدر على اال

لذا, على تالميذ اللغة الذين يريدون ان ينجحوا ىف تعلم اللغة ان يستوعبوا املفردات الكثرية 

التصال مع زمالئهم باللغة املستهدفة. معىن هذا، أن املفردات شرط أساسي ىف جناح تعلم 

  اللغة العربية.

الميذ كي م املفردات البد من ان يكون املدرس مبدعا ومسرورا على التيىف تعل

اليشعرون بامللل والسئم بسبب وجود الطريقة غري الئقة ألن ىف زمن احلاضر قد تطّور العلماء 

  طرق التعليم املتنوعة لرتقية عملية التعليم على وجه احسن.

ووسائل التعليم هلا دور كبري ىف عملية التعليم. جبانب ان يكون هدفها جلرء اهتمام 

ع ان نلقي املعىن احملتوى ىف املادة إليهم فعاال ويف وقت قصري. ىف التالميذ، بالوسائل ان نستطي

عملية التعليم ميكن املدرس ان ينشأ البيئة التعليمية الىت جترء التالميذ باستخدام وسائل التعليم 

  املبدعة واملخرتعة واملتنوعة حىت يقدر التالميذ ان حيسن إجنازهم. 

                                                             

قاهرة: دار املعارف، (ال، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثةرشدى خاطر واخرون،   7

  3 )، ص.1983

)، 1977(القاهرة: دار املعارف، دراسة حتليلية ومواقف تطبيقه يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي، حسني سليمان قورة،   8

  .66ص. 
9Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hlm. 96. 
10 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Yogyakarta : Pustaka Rihlah Group, 2005), cet I, hlm.89. 
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سي مشكالت كثرية. ظهرت تلك املشكالت من أن وأما ىف تعليم اللغة العربية بإندوني

اللغة العربية هي من اللغات األجنبية لإلندونيسي، فحينئذ كثري املشكالت تواجه التالميذ ىف 

تعلمهم منها وجود املعاىن املتنوعة واألساليب املختلفة بني اللغة اإلندونيسي واللغة العربية. 

عليم فحينئذ يرجى املدرس ان يقدر على استخدام وبالتايل تكون املشكالت ستزعج عملية الت

الوسيلة اخليارية ىف تعليمهم كما سلف. ومن تلك الوسائل استخدام الصور والبطاقات والغناء 

  والتمثيل احلركى وقرص الساعة وهلم جرى.

وأما البطاقات فهي من وسائل التعليم اليت تستخدم طريقة األلعاب. تعد األلعاب هلا 

تشكيل شخصية التالميذ. لذا، ترجى األلعاب التعليمية إعطاء التعليم فعاال  دور كبري ىف

للطالب. لأللعاب قيمة كبرية ىف إلقاء املعرفة ومهارات االتصال. والبطاقات من إحدى 

الوسائل التعليم الىت تساعد التالميذ على إجناز تعلم اللغة العربية. منها : البطاقات األسئلة 

  ات الومضية وبطاقات اجلمل والبطاقات املالئمة املفهرسة وغريها.واألجوبة والبطاق

الىت تقدم للتالميذ حلظة. تصنع من  ية هي البطاقات للذكر أووالبطاقات الومض

القرطاس املقوي وتلصق عليه الصور املناسبة للمادة املدروسة ىف جهة الوجه واملفردات ىف جهة 

شرحتها الباحثة سابقا، تريد الباحثة ان تبحث "فعالية . نظرا إىل فائدة البطاقات كما 11اخللف

ة العربية لتالميذ الصف مفردات اللغ يف تعليم (Flash Cards)استخدام البطاقات الومضية 

  ."جفارا ميلوجنو" املتوسطة الزهراءمدرسة"  السابع من

 توضيح المصطلحات  .ب 

الباحثة  املصطلحات  دد ، حتالن الخيرج هذا البحث من املوضوع املذكور فيما سبق

  كما يلي:

 فعالية .1

. مث يف القاموس اللغة 12فاعلية وتأثري ونفوذ من لفظ فّعال مبعىن لفظ فعالية

ويف هذا البحث مبعىن مفيد أم غري  Berpengaruh. 13اإلندونيسي ملعىن تأثري وتعقيب أو 

 اللغة العربية. فرداتم يف تعليم )Flash Cards(مفيد باستخدام البطاقة الومضية 

                                                             
11 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaranya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004), cet II, hlm. 89. 

12  Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab- Indonesia, 
(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 1399. 
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 استخدام .2

استفعاال بزيادة  -يستفعل -استخداما على وزن استفعل -يستحدم - استخدم

  مهزة الوصل والسني والتاء والداللة على: 

 طلب الفعل، حنو: استغفر اهللا اى طلب منه املغفرة  )أ 

 الوجدان على صفة، حنو: استعظمت االمر، واستحسنته، أى وجدته عظيما، وحسنا  )ب 

 حنو: استحجر الطني، أى حتول حجراالتحّول،   )ج 

 التكليف، حنو: استجرأ، أى تكلف اجلراءة والشجاعة  )د 

 معىن فعل ارد، حنو: استقّر، أى قرّ   )ه 

 14املطاوعة، حنو: أراحه، فاسرتاح  )و 

 )Flash Cards(م" ألن البطاقات الومضية ااستخدمت الباحثة لفظ "استخد

 وسيلة التعليم.جعلت خادمة 

 )Flash Cards(البطاقات الومضية  .3

. ظةللذكر أو اليت تقدم للتالميذ حل البطاقات) Flash Cards(البطاقات الومضية 

تصنع من القرطاس املقوي وتلصق عليه الصور املنشودة واملناسبة للمادة املدروسة يف جهة 

  .15الوجه واملفردات يف جهة اخللف

 تعليم .4

واملفردات. أما التعليم هو يتكون لفظ تعليم املفردات من كلمتني، مها التعليم 

. وعند حممود علي السمان أن 16عملية نقل املعلومات من الكتب أو من املعلم إىل املتعلم

التعليم إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية، وهي الطريقة 

احلصول على  اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم إىل املتعلم والوقت واجلهد يف سبيل

  17العلم واملعرفة

 
                                                                                                                                                                       

13  Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2008), hlm. 352 

  .27-26: فوستكا العلوية، بدون التاريخ)، ص.نج، (مسارااالمثلة التصرفيةحممد معصوم بن على،  14

15  Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaranya, hlm. 89. 

  .19 ص ،)س د البيانية، املصرية املكتبة: مصر( ،والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن  16
  .12 ص )،1983(القاهرة: دار املعارف،  ،العربية اللغة تدريس يف التوجيه السمان، علي حممود 17
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 مفردات اللغة العربية .5

املفردات واحدها مفردة، وتقصد ا اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفني 

املفردات من إحدى العناصر اليت البد من ان يستوعبها متعلم . و 18فأكثر وتدل على معىن

اللغة هي جمموعة من  . الن19لكي تقدر على االتصال باستخدامها جيدا اللغة العربية 

 الكثرية. 20املفردات

 تالميذ  .6

. ويف احدى 21التلميذ ج تالميذ وتالميذة أى من تعلم منك علما أو صنعة

 املعاجم االجنلزية 
Student is Person  studying in order  to qualify himself for some 

occupation, or devoting himself to some branch of learning or 

investigation, or observation, or under instruction at university or other 

place of higher education or technical training.22 

ويف هذا البحث التالميذ الذين يتعلمون يف الصف السابع مبدرسة "الزهراء" 

 املتوسطة ملوجنو جفارا.

 امدرسة "الزهراء" املتوسطة ملوجنو جفار  .7

مدرسة "الزهراء" املتوسطة ملوجنو جفارا من إحدى املدارس االهلية يف ميلوجنو 

  .باملوضوعجفارا. ويف هذه املدرسة تريد الباحثة ان تبحث حبثا عميقا الذي يتعلق 

 المسائل  .ج 

  لى :علقة باملوضوع. أما املسائل كما يحتدد الباحثة املسائل املتمن اخللفية السابقة، 

علمون باستخدام البطاقات الومضية تمفردات اللغة العربية للتالميذ الذين يكيف تعليم  .1

(Flash Cards)  جفارا؟ ميلوجنو" املتوسطة الزهراءمدرسة "ىف الصف السابع من 
                                                             

18   Moh. Mansyur, Kustiawan, Panduan Terjemah , (Jakarta: PT Moyo Segoro Agung, 
2002), hlm. 135. 

19  Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,hlm. 96. 

20 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 
Arab, hlm. 89. 

 .64، ص.  واالعالم املنجيد يف اللغة  معلوف، لويس  21

22  J. B. SYKES, The Concise Oxford Dictionary of current English, ( English: Oxford 
University Press, 1976), sixth edition, p.1144. 
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علمون بدون استخدام البطاقات تمفردات اللغة العربية للتالميذ الذين ي تعليمكيف  .2

 جفارا؟ ميلوجنو" املتوسطة الزهراءمدرسة "ن ىف الصف السابع م (Flash Cards)الومضية 

علمون باستخدام تمفردات اللغة العربية بني التالميذ الذين ي تعليمهل يوجد فرق ىف  .3

علمون بدوا ىف الصف السابع من تالذين يالتالميذ  و (Flash Cards)البطاقات الومضية 

 جفارا؟ ميلوجنو" املتوسطة الزهراءمدرسة "

 البحثأهداف وفوائد   .د 

 أهداف البحث .1

من األهم ىف هذا البحث، ألن بدوا مل يشرح هذا البحث. وىف هذا  اهلدف

  البحث ترجو الباحثة  ان حتصل على األهداف كما تلي:

علمون باستخدام البطاقات الومضية تمفردات اللغة العربية للتالميذ الذين ي تعليممعرفة   )أ 

(Flash Cards)  جفارا ميلوجنو" املتوسطة الزهراءمدرسة "ىف الصف السابع من 

علمون بدون استخدام البطاقات تمفردات اللغة العربية للتالميذ الذين ي تعليممعرفة   )ب 

 ميلوجنو" املتوسطة الزهراءمدرسة "ىف الصف السابع من  )Flash Cards(الومضية 

 جفارا

ة مفردات اللغ يف تعليم )Flash Cards(معرفة فعالية استخدام البطاقات الومضية   )ج 

 جفارا ميلوجنو" املتوسطة الزهراءمدرسة " العربية لتالميذ الصف السابع من

 فوائد البحث .2

  فوائد ىف هذا البحث، فهي: الأما 

 مفردات اللغة العربية للتالميذ تعليمملعرفة أمهية وسائل التعليم ىف   )أ 

ملعرفة فهم التالميذ على مفردات اللغة العربية ومعنها وقدرة على تركيب الكلمات   )ب 

 باللغة العربية  

مفردات اللغة  يف تعليم )Flash Cards(ملعرفة فعالية استخدام البطاقات الومضية   )ج 

 العربية

  


