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 الباب األول

 مقدمة 

 أ. التمهيد للمشكلة

كاف تطوير العلم و التكنولوجي حاال خصوصا ىف ناحية التكنولوجي 

االعالمي حىت كانت احلدوث تواصل بوقت قصري مث يبالغها اىل أحناء العامل.  

تؤثر تأثرية على التطوير و التقدـ الوجود ىف العامل. ولذالك  ال ينكر أف اللغة

وجب على كل دوائر أف يتعلم اللغة. ألف اللغة من عنصور الثقافة الىت ظهرت 

من حاجة االنساف على ترقية ثقافتو. و احدى اللغة ادلشهورة يف ىذه الدنيا ىي 

صوصا دلدرس اللغة اللغة العربية. يعطى امتياز اللغة العربية حث للمسلمني خ

العربية رليث اللغة الدينية، اللغة ادلعرفات، اللغة التكنولوجية، واللغة االتصالية ىف 

الدولة. ويرجو حبث استعد الناس ىف كل األجياؿ ألفعاؿ ىف الدراسة او ىف 

 تدريس اللغة العربية.

ربية تعليم اللغة العربية ىو عملية تعليم الىت توجو لتدبري مهارة اللغة الع

للتالميذ عمليا اـ سلبيا و يقصد لنموة عملية حسنة على اللغة العربية. تعليم 
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اللغة العربية ىو عملية تعليم التالميذ كي يستوعب التالميذ ادلفردات باالستماع 

والتكلم والقراءة والكتابة. والعامل من العوامل الذي يدفع على مهارة لغة 

ة. بكلمة األخرى، اكثر ادلفردة ادلستحاب الشخصى ىو استيعاب ادلفردة ادلملك

فأحسن مهارة لغتو. لذالك كانت ادلفردة تؤثر تأثرية ىف اربعة مهارة اللغة. ما 

 اصعب الشخصى اف يتكلم اللغة العربية و يكتبها باستيعاب ادلفردة القليلة.

(: جودة شخص للغوية متعلقة جبودة وكمية ٣: ٣١٢٢قاؿ تارغاف )

رت ادلفردات لدي شخص كلما حسنت قدرتو على ادلهارة مفرداتو. كلما كث

 اللغوية.
“Tarigan (2011:2) menyebutkan bahwa kualitas keterampilan berbahasa 

seseorang bergantung pada kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya. 

Semakin kaya kosakata yang dimiliki semakin besar pula kemungkinan kita 

terampil berbahasa.” 

                                                                                                                        

 ( طريقة تعليم ىي:9:91:1و قاؿ كسمنا )
“Arah atau pola dasar yang dapat ditempuh atau dipergunakan oleh seseorang 

pengajar untuk membawa peserta didiknya pada tujuan pengajaran.” 

 ( طريقة تعليم ىي:4:9144:و قاؿ سرمحاف )
“Cara-cara pelaksanaan dari proses pengajaran atau soal bagaimana teknisnya 

suatu bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik di sekolah.” 
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 (:9112:91(و قاؿ بار بري

"Inquiry teaching is not easy. Yet, neither is any other type of good teaching. 

However, inquiry is the most exciting, stimulating and rewarding kind of teaching 

which one can undertake. There is consider-ably more to it than meets the eye at 

first glance. Inquiry teaching is a highly structured type of instructional strategy 

that is based on sound learning theory. Its great strength is that it makes learning a 

joint student-teacher quest for knowledge rather than a mere search for right 

answers. It is, in sum, a way of teaching students how to learn by using the skills, 

processes, attitudes and knowledge of rational thinking. To". 
 

 ىي:  ”Inquiry“( الطريقة 912:2992و قاؿ سرياسرباطا )
“Metode inquiry adalah perluasan proses discovery yang digunakan lebih 

mendalam. Artinya proses inquiry mengandung proses-proses mental yang lebih 

tinggi tingkatannya, misalnya merumuskan problema, merancang eksperimen, 

melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisa data, menarik 

kesimpulan, dan sebagainya”. 

 

بناء على ادلشكلة ادلذكورة، قدمت الباحثة الطريقة ادلستخدمة يف تعليم 

وخاصة يف تعليم مفردات اللغة العربية .  ”Inquiry“اللغة العربية يعين الطريقة 

ادلقدمة للباحثة يكوف مساعد دلعلم اللغة العربية  ”Inquiry“ينبغي ذلذه الطريقة 

وخاصة ليبحث احلل للمشكلة يف تعليم اللغة العربية . ألف إذا كانت ىذه 

ادلشكلة مرتوؾ وال يبحث حلها واليكوف احلثي الصالحها فاجلودة التعليمية 

للغة العربية تكوف منخفض واليكوف منتشرا وسيأثر كمية ىواة متعلم اللغة 

بية القليل حىت شعبية اللغة العربية ممال. وأما ربح احملصوؿ من ىذا البحث العر 
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فهي ترقية جودة تعليم اللغة العربية يف الرتبية ويرتقي ايضا جودة اللغة العربية يف 

 العامل. 

 و قاؿ بادودو و زين تأثري ىي:
“Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu yang terjadi; (2)  sesuatu 

yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; dan (3) tunduk atau 

mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain”. 

 

 ب. التشخيص والصياغة للمشكلة

صعوبة التالميذ  َأخذت تشخيص ادلشكلة من تبيني التمهيد للمشكلة ىي

 . يف ترقية استيعاب مفردات اللغة

 و بناء على ادلشكلة ادلذكورة، تصوغ الباحثة الصياغة ادلشكلة كمايلى:  

قبل استخداـ ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية .  كيف قدرة التالميذ على ٢

 ؟  ”Inquiry“الطريقة

بعد استخداـ  ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية.  كيف قدرة التالميذ على ٣

 ؟  ”Inquiry“الطريقة

قبل ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية .  ىل وجد الفرؽ األمّهى بني قدرة ٤
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 وبعدىا ؟  ”Inquiry“الطريقةاستخداـ 

 أهداف البحثج. 

مناسبة بالصياغة للمشكلة، فكاف أىداؼ البحث فهي دلعرفة تأثري دراسة 

الطريقة باستخداـ ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية اللغة العربية يف 

“Inquiry”.  :وباخلصوص تقدـ الباحثة ما يلى 

قبل استخداـ  ترقية استيعاب مفردات اللغة العربيةدلعرفة قدرة  .9

 يف تعلم اللغة العربية؛   ”Inquiry“الطريقة

بعد استخداـ ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية دلعرفة قدرة  .2

 يف تعلم اللغة العربية؛  ”Inquiry“الطريقة

ـّ بني  .3 قبل ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية دلعرفة وجود فرؽ ىا

 وبعدىا.  ”Inquiry“الطريقةاستخداـ 

 الفوائد للبحثد. 

ادلباشرة  و فوائدا إما ترجو الباحثة من ىذا البحث تستطيع أف تصور نافعا

وإما غري ادلباشرة. و فوائد البحث ينقسم ايل قسمني مها فائدة النظريّة الدراسّية 
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 و فائدة عملية.

 .  فائدة النظريّة الدراسّية ٢

بإعطاء رأي و فكرة جديدة   ترجو الباحثة هبذا البحث تستطيع اف تتربّع

 ا؛لتطوير و تقّدـ تعليم اللغة العربّية يف بلدي ليزيد إبتكاريّ 

 .  فائدة عملية٣

وترجو الباحثة من حاصل ىذا البحث سوؼ تكوف الدخوؿ لرتقية 

 أنشطاة التعليم ادلبتكرة حّّت تستطيع أف تتأثر اجيابيا على أنشطة التالميذ.

ومن غري ذالك أرجو احلاصل من ىذا البحث تستطيع أف تصور نافعا 

 :من بني ذالك

 .  للباحثة٢

بوجود ىذا البحث، تزيد معرفة الباحثة على كيفّية  التعّلم يف ترقية 

 ”Inquiry“استيعاب مفردات اللغة العربية باستخداـ الطريقة 

 . دلدّرسة اللغة العربّية٣

ترجو الباحثة بػهذا البحث أف تكوف الدخوؿ لتحسني عملية التعّلم 
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 والتعليم استيعاب مفردات اللغة العربية يف الفصل؛

 . للتالميذ٤

استيعاب مفردات اللغة العربية،  ىف التعّلم  ”Inquiry“الطريقةباستخداـ 

 تػهّيج و حتّث التالميذ لتعلم اللغة العربّية.

 نظام الكتابةه. 

نظاـ الكتابة تتكوف من مخسة ابواب يبتدأبصفحة ادلوضوع وصفحة 

ادلوافقة والتجريد وشكر وتقدير وزلتويات الرسالة وزلتويات اجلدوؿ. الباب 

األوؿ يبتدأ  بتمهيد للمشكلة و التشخيص والصياغة للمشكلة و أىداؼ 

و  ريات البحث و  الفوائد للبحث و نظاـ الكتابة. و الباب الثاين يبتدأ بالنظ

وتعريف   ”Inquiry“الطريقةأسلوب العلم التعاوين وتعريف عن يشمل على : 

البحث ادلناسب بادلوضوع  و فريضة و ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية 

منهجية البحث و األمور التالية : موقع الباب الثالث حيتوي على  البحث.

منهج البحث و تعريف البحث  و رلتمع البحث و عينتو و تصميم البحث و 

اإلجرائي االصطالحي و ادوات البحث و عملية نشأة االختبار و تقنيات مجع 
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حواصل البحث و الباب الرابع حيتوي على  البيانات و تقنيات حتليل البيانات.

النتائج واإلقرتحات و خيتتم بادلراجع و سرية الباحثة و و الباب اخلامس تفسريىا 

 ادلالحق.

 

 

 

 

 

 
 


