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 لالباب األو  

 المقدمة

 التمهيد للمشكلة . أ

كّلما كثُر . على قدرة القرآءة ةساعدم مليعظاستيعاب املفردات هو عامل 

و .نصالفهم  ستصعب يف ه نقليل استعاب مفرداتو عكس ،استيعاب مفردات

 :أن برون هذا اعتقد

تعلم بكثر مفردات لإلستيعاب مهارات لغوية، بنسبة تعلم بقليل من 

 (.٦٩٩١ :وأصحبه ،برون) لغوية  و أن مفردات تأثر كثرية يف مهارةمفردات، 

ور يف نشأة مهارات لغوية جيدة خطوة االوىل عنصامهية هي  اتمفرد

وجوب ملكها  لتعريف اللغة العربية بتعريف مفرداهتا، ألن املفردات من اهم عنصر

 .(٨٠٠٢سوحارنو، )من متعلم لغة األجنبية و خاصة اللغة العربية 

بتلك، . ثروة مفردات اللغة العربية الكافيه من احد تدافع يف اتصال و كتابة

من جزاء مهم يف تعلم اللغة العربية،  للغة لذلك يف تعلم اللغة العربية زيادة مفردات

 .اما من طريقة التعليم احدى لغة، و اما يف تطوير قدرة احد يف استيعاب لغة
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 ،املفردة تعليم اخلطوات يف بعض عن (٦١: ٨٠٠٨)علي اخلّلي  بّّي حممد

 :وهي

 مرتّي يكرِّر   أن على املدرس أفضل و. وامعليس التالميذ و كلمات   مدّرسُ  ينطق. ٦

 . مرات ثالث أو

 . وكاملة واضحة بكتابة سبورة على كلمات املدرس يكتب. ٨

 . مناسبة بطريقة معىن كلمة املدرس يشرح. ٣

 . مجلة يف صناعه الوظيف على لوضوح أكثر أو مجلة يف كلمة املدرس يستخدم. ٤

 . معا معينة كلمة على حتتوي كلمة اليت التالميذ يكّرر. ٥

 يف صعوبة حيتوي كان إذا الكلمة كتابة حماولة يف التالميذ انتباه املدرس يوجه. ١

 . الكتابة

يف  هابين اليت الكلمة يكتب كما ،السبورة كلمة علىمعىن   املدرس يكتب. ٦

 . الكلمة استخدام

 . مأمامه السبورة على كتوبةامل جديدة مفردات يقرأ التالميذ. ٢

 .الكلمة هذه دور تشرح اليت وكلمات ومعانيها كلمات يكتب التالميذ. ٩

 .العربية للغةا يف استخدام التالميذ قدرة يعىن العربية اللغة تعليم افهدا

 اللغة. التالميذ لسهولة اتصالمن مدافع  العربيةاحتياج إىل استيعاب املفردات اللغة 



 

Aghnia Nuzulan, 2014 
Penerapan Model Pembelajaran Word Square terhadap Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa 
Arab  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

يف تعلم هذه  ةصعبيعتقدوا  التالميذ من و بعض ،جنبيةاأل لغةمن احدى  العربية

 .النص هم يشعروا بالصعوبة يف فهم العربيةيواجه التالميذ بنص  عند.اللغة

عالية لتعلم  رغبة و حيل ووجود يعىن التالميذ واجب ملك من ىلاالو  خطوة

 بوجودا رادة القوية و ميول جهد ستنصال احسن نتيجة لالستيعاب. العربية اللغة

فإرادة  ،العربية اللغةليس له ميول و تشجيع كبري لتعلم  إذا و عكسها. العربية اللغة

 .نقيص العربية اللغة مالتعل ىلإ التالميذو اهتمام 

. مبادى كل فرد له قدرة لالستعاب كل لغات، اما مثوع يف ارادة و تشجيعه

تفريقها بسبب يف نيل اهداف التعليم، قدرة اساسة املوجودة تشجيع و رغبة من و 

 .(٨٠٠٢ ،هدايت) نفس وكذالك اجلهد

 كوني أنالبد  تعليمل الك مبدألذ ،األم لغةمتفرق بتعلم  العربية اللغة متعل

مهارة يف  جمال .عند تعليمها ومادة التعليم التعليم مناذججهة  من متفرق اما

 و الكتابة ،القراءة ،التكلم ،االستماع مهارة على شملت العربية اللغة استيعاب

 (.٨٠٠٢ ،هدايت)

مهارات و دقة ألن و  ،معرفةحيتاج إىل  مهنة أّن التعليم من" :خلد قال ابن

متساوي بتمرين مهارات اليت حيتاج إىل شديد، اسرتاتيجية و دقة حىت يكون 

لثوصل  كوسيلة وضابطة ال يكون فعاليةة التعليم قيطر  تطبيق ".مهنياتو مهارات 
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يكون صعربة يف  التعليم منوذجحىت ممكن  .عن تلك الطريقة كافيةمادة اال اذا مبعرفة  

طريقة التعليم، و ذالك ليس من عنصور لتسجيع اهداف، اذا غري ضابطة يف 

 .من اهم شيئ منوذج التعليم من خصائصلذالك فهم . تطبيقها

 ،وية بيت الرمحن جيفارايانمدرسة الث عىن يفمكان البحث هلد البحث ي

بناء . فصول ٤ إىل ينقسم ، و هذا الفصلالسابعة فصللتالميذ  البحث هذا زيركوت

فصول من تالميذ مدرسة ابتدائية ومل يعرفوا اللغة  الباحثة، توجد عدد مالحظة من

من  العربية اللغةمن تالميذ عرفوا وكل من الفصول توجد نفر او نفر . العربية من قبل

جديدة و صحيحة  العربية اللغة قبل، و عدد من التالميذ مل يقدروا لذكر مفردات

التالميذ الذين ال يعرفون اللغة العربية يشعروا بالصعوبة و يشعروا اجنبية عند تعرف 

 .صعوبتها يعىن هتيلة غري كافة حىت تصعب التالميذ من واحدى. العربية اللغةب

التعليم  منوذجيبحث ألّن  ”كلمة املربع“ التعليم منوذج عن لبحثهذا ا أّما

تفليدى، لكن التالميذ ليس تعلم فحرب مث تنال حاصل من التعلم بطريقة التعليم 

معرفة فهم التالميذ عن مادة ما القى مدرسة بوسيلة قرطاس العملى فيها سؤال و 

 .العربية استيعاب اللغةلرتقية و  فظحلالتالميذ سهل ت حىّت  ،اجابة يف صندوق مربع

 : التعليم منوذج تطبيق طوات يفعدد خ

 . مطابقة بأهداف التعليم مدرس مادةقى ال. ٦
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 . ة العملى مطابقة بامثلةاملدرس ورق قسم .٨

  .مث خيطط حروف يف بطافة مطابقا بإجابة سؤالجييبو  التالميذ. ٣

 .يستجل من كل اجابة يف بطافةأعطى . ٤

خطوات نييت نورهداية  عقدت الذي ”كلمة املربعال” البحث عن بناء من

مث  مأخودة عند البحث يعىن يؤول بإهتمام و اعطاء تشجيع عن مادة السابقة

 ”كلمة املربعال”ستعلم بإظهار بطافة األمثلة  يستمر بانشطة مهمة يعىن بيان مادة

هذه البطافة متالهتا التالميذ الذين جيبوا اجابة لسانيا مث حبث اإلجابة يف قرطاس  و

 (.٨٢-٨٦: ٨٠٦٨ ،نورهداية) و يؤخر خبالصة مادة من التعليم

مث اجابة تسئلة يف قرطاس االسئلة . بصناعة فرقة اما معملة من الباحثة يؤول

بصناعة الفرقة التالميذ يستطيع ان  ،”الكلمة املربع”و اما اإلجابة يبحث يف 

 (.٥٥: ٨٠٦٨ ،نورهداية) تناقش ة يفهم لفظ موجود

تنال يقبل بأساس حساب حتليل البيانات فتنال  البحثهذا من نتائج 

( ٦ – N= )ببينات خام ( ٠،٠٥% )٥ حساب اكرب مستوى ثقة ٥٠٠٦نتيجة 

قيمت  هذا يعنيه. ٨،٠٤ فتنال املأخودة من جدوال ،٨٩( = ٦-٣٠= )

 ،نورهداية( )٨،٠٤<  ٥،٠٦)املستخرجة أكثر من القيمة املأخوذة من جدول 

٨٠٦٨ :i .) 
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الك البحث تشجع الباحثة لتصنيف الرسالة متعلقة مبسألة السابقة، ذمن 

احلال متعلق  هذا .”كلمة املربع“ التعليم منوذج حىت تستطيع الباحثة تطبيق هذه

يوجب مسألة  البحثترجوا هذا  الباحثة .العربيةة الباحثة بعىن تربية اللغة سادر ب

تنالوا لتالميذ حىت ا ،اللغة العربية اتفردمبالتعليم  منوذج موجودة يف تطبيق هذه

 .احسن نتيجة و ال يعتفدوا ان تعلم اللغة العربية صعبة

 

 صياغة المشكلة و تحديد . ب

 ةكلالمش تحديد. ١

 :ليكما يمن هذا البحث   املشكلة حتديد املذكورة، املشاكل بناء على

 استخدام عند اخلطأ من وفباخل ايشعرو  مألهن تالميذال من ثقة النفس قصن . أ

 عقدت اليت املقابالت نتائج على بناء وهذا. الفصل يف العربية املفردات

 .السابع فصل من الباحثة

 وخاصة التحتية، البنية عن املكتبة، إىل الباحثة أّدهتا اليت املالحظات على بناء . ب

 .على التعليم غري نقص تدعم اليت املدرسية الكتب توفري يف

 

 مشكلةال صياغة. ٢
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 :لةسئإىل بعض اال بشكل املشكلة يف هذا البحث فاملشكلةبناء على التمهيد 

 مدرسة الثانوية فصل السابعيف لتالميذ االلغة العربية  كيف استيعاب مفردات. ٦

التعليم  منوذجتطبيق قبل  ٨٠٦٤/٨٠٦٥دراسية السنة البيت الرمحن جيفاري 

 ؟”كلمة املربع“

 مدرسة الثانوية فصل السابعيف لتالميذ االلغة العربية  استيعاب مفرداتكيف . ٨

التعليم  منوذجتطبيق بعد  ٨٠٦٤/٨٠٦٥دراسية السنة البيت الرمحن جيفاري 

 ؟”كلمة املربع“

غة مفردات الل قدرة ةدياز يف  ”كلمة املربع“التعليم  منوذجكيف أثر تطبيق . ٣

سنة البيت الرمحن جيفاري  مدرسة الثانوية فصل السابعيف لتالميذ االعربية 

 ؟ ٨٠٦٤/٨٠٦٥دراسية ال

 

 أهداف البحث . ج

 :يبحث هفأهداف من هذا ال ،بناء على صياغة البحث

 الثانويةاملدرسة يف  لتالميذ الفصل السابعاللغة العربية  استيعاب مفردات ةفمعر . ٦

التعليم  منوذجتطبيق قبل  ٨٠٦٤/٨٠٦٥دراسية السنة البيت الرمحن جيفاري 

 .”كلمة املربع“
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 املدرسة الثانويةيف  لتالميذ الفصل السابعاللغة العربية  استيعاب مفرداتتعليف . ٨

التعليم  منوذجتطبيق بعد  ٨٠٦٤/٨٠٦٥دراسية السنة البيت الرمحن جيفاري 

 .”كلمة املربع“

املفردات  قدرة يف زيادة ”كلمة املربع“التعليم  منوذجكيف أثر تطبيق  معرفة. ٣

بيت الرمحن جيفاري  املدرسة الثانويةيف  لغة العربية تالميذ الفصل السابعال

 .٨٠٦٤/٨٠٦٥دراسية السنة ال

 

 البحث فوائد. د

 :منها البحثهذا  من فوائد

 جامعةلل. ٦

لرتقية قدرة  ”كلمة املربع“تعليم  منوذجتطبيق كقناة من معلومات عن 

، وخاصة للجامعة ، وللنتظار اجلامعة لتوفري سياسة مفردات اللغة العربية

 .للمعلمّي يف تسليم املواد العربية

 معّلملل. ٨

أسهل للمعلمّي لتقدمي املواد بطريقة عملية فعالية وكفائة يف حتقيق نتائج 

 .أساليب التعلم خداماستالتعّلم األقصى، وإلضافة فكرة واسعة عن 
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  تالميذل. ٣

للفهم املواد الىت يقدمها املعّلم ولتحفيز التعلم أسهل يف  تالميذأسهل ال

 .املواد العربية

 ةباحثلل. ٤

م على إدماج املعرفة واملهارات للعمل مباشرة حبيث أن يرى، يكأداة للتعل

كانت فعالة ويشعر، ونقدر ما املمارسات التعليمية اّليت أجريت حىت اآلن  

 .وكفؤة، أو العكس بالعكس

 مسلمات البحث. ه

 :مسلمات يف هذه البحث هي

 .من التالميذ اللغة العربية تشجيع خمتلفة لتعلم. ٦

ستفاعل يف استيعاب  ،”كلمة املربع“التعليم  منوذج بفعالية استعمال هذه. ٨

 . املفردات التالميذ

 

 فروض البحث. و

 :فروض البحث كما يلي تعرض الباحثة ،البحث بناء على مسلمات يف هذا
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مفردات  قدرةبرتقية  ”كلمة املربع“التعليم  منوذجيوجد أثر إجيايب و أمهّية بّي . ٦

 .اللغة العربية

مفردات  قدرةبرتقية  ”كلمة املربع“التعليم  منوذجيوجد أثر سليب و داليل بّي . ٨

 .اللغة العربية

ففي إحصائّية  ،هذه الفروض حمّنك صادقهإذا  ،(٣٥: ٨٠٦٣) قال سوحريمان 

 :مكتوبة كما يلي

- Ho: χ1 = χ2، معنه مل يوجد أثر و مساندة موجبة و أمهّية. 

- Ha: χ1 ≠ χ2، جد أثر و مساندة موجب و أمهّيةو معنه ي. 

 ،إذا مل يوجد أثر و مساند موجبة و أمهّية ،بناء على فروض هذه البحث

 ،إذا مل يوجد أثر و مساندة موجبة و أمهّيةوالعكس . مردودHa و  مقبول Hoفهو 

 .مرفوض Ho ينجح و Ha فهو 

 
 منهج البحث. ز

أّما مكان . لتقريب كميلة من البيانات ،تستعمل الباحثة منهج شبه التجريبة

هو  هذا البحثو تصميم . بيت الرمحن جيفاريالبحث يف املدرسة الثانوية 
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 pretest-posttest) ةبطاض فرقةإختبار بعدي  -تصميم إختبار قبلي استعمال

control group design). 

طريقة التحصيل باحثة أداة اإلختبار و اإلستقتاء يف هذا البحث بالتستعمل 

 .إستقتاء و ثائق ،املعطيات وهي مالحظة

-Independentمبنهج  SPSSتستعمل الباحثة  ،لتعيّي حتليل املعطيات

Samples T Test  . تستعمل باحثة  ،املكتوبةو من املعطياتLiliefors and Shapiro 

Wilk  وLavene’s Test  يفSPSS لتحّر داخلّي هذا البحث. 

 

 نظام البحث .ح 

أّما صورة خمتصرة عن نظام كتابة الىت يبحثه الباحث يف هذا البحث فهي كما 

 :يلى

 ةقّدمامل: الباب األّول. ٦

 :الباب علىو يشتمل هذا . هي القسم األّول من هذا البحث

 التمهيد للمشكلة. أ

 كلةحتديد املشكلة وصياغة املش. ب
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 البحث فأهدا. ج

 وفوائدها فوائد. د

 لبحثا مسلمات. ه

 ضفرو . و

 منهج. ز

 نظام البحث. ح

مصطلحات البحث املستعملة  هذه النقطةالنظريات، تشتمل على : الثاىن الباب. ٨

يف عملّية البحث  ةمع التفكري وأساس املراجع من كّل اخلطوة الىت أخذها الباحث

يكون مناسبا ومقبوال ألنّه يناسب بالفكرة ل ةوالنظريات الىت تساعد البحث

 .املوجودة وهلا أساس احلكم الواضع

البحث، هي البيان التفصيلّي عن طريقة البحث اّليت  منهج: الباب الثالث. ٣

يستمل هذا الباب على عاّلت الباحث املبتدأة خبطوة . يستعملها الباحث

 .االستعداد إىل آخر البحث املنفّذة باألدوات املستعملة طول تنفيذ البحث
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حيتوى هذا الباب من تقرير حواصل . البحث وتفسريها نتائج: الباب الرابع. ٤

خمتصر وبيانات  أسئلة وفروض البحث و البحث اّلىت تشتمل على أهداف و

 .حواصل البحث

تشتمل على النتائج من حواصل البحث . النتائج واالقرتاحات: الباب اخلامس. ٥

 .الرتبية يف املستقبل مفرداتواالقرتحتات املفيدة لرتقية 

 

 

 

 

 


