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  الباب األول

  مقدمة

 ملشكلةامتهيد   .أ 

ل و ل نز قب يف العاملالقدمية املوجودة  لغة من اللغاتلغة العربية هي لا 

باللغة العربية هذا  ان القرآن نزل و لمسلمنيل ىهو هد القرآنان  .نآالقر 

ل القرآن و ها اهللا بنز ظفحو  ةموجود مازالت لغة العربيةالالسبب ان هو 

  .شرى للمسلمنيبهدى و 

 درسدخل ترمسي الم يالتعل اتمؤسس ثري منتطّور العصر كمالئمة ل  

احلكومّية او يف املدرسة  ثانويّةيف املدرسة الة احملليّ ة ادّ املللغة العربية إىل ا

ة مادّ  ولكن ،دين اإلسالمبن هم يتدينون اّ سكالغلبية أ النّ  الدينّية الثانويّة

حيبها التالميد لعدم محاستهم و  ذونسينياإلن يف بعض املدارس اللغة العربية

  .طنينشيو غري  ّجبنيتعاللغة العربية غري ميتعلمون تشجيعا�م فيها وهم 

 التعلم هو عملية و كيفية و جعل  v1.1 قاموس اللغة اإلندونيسية يف  

 .نيدرسمت نياو املخلوق الناس
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يف  التعليمومواد  هو عملية التواصل بني املعلمني واملتعلمني التعلمّ و  

  .احتاد واحد حىت يكون ريستمّ  كثريا ما الينشط التلميذ  م اللغة العربيةتعلّ 

يبحث تصميم اجلملة البسيطة و األوىل  درجةة يف م اللغة العربيتعلّ   

م يف تعلّ  مهمّ شيئ  وه العربية املفردات استيعاب. املفردات األساسيةإعالم 

مل  إذاو  .مادة اللغة العربيةكثر فهم فالفردات  استيعاب كثر  ذاإ .اللغة العربية

 و أساس تعليم اللغةو . بلغ غاية التعليميفال  صحيحةاملفردات اليستوعب 

ة و اءالقر  مهارة و ممهارة التكلّ و مهارة اإلستماع أربع مهارات منها غياته 

  .بةاالكت مهارة

أن املفردات أساس مهم يف تعليم اللغة و اللغة هو املذكور كما   

  )2: 1985(تاريغا  كما قال. اصةخ اللعربية

“kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung pada kuantitas dan kualitas 

kosakata yang dimiliki.  

أشد األسف ان مفردات العربية   مشكلة استيعاب املفرداتمما و   

�ا قليل جدا، و يصعب على التالميذ كثرية متنوة مع ان االستخدام 

ن أفال يستطيع  .ردات و فهم معانيهاحفظ املف يفا تعّلمهم عادية السيم

 نموذجال ستخداماكجدبة  طريقة  ىحداحيتاج إىل  بلطريقة ر املفردات بيتطوّ 
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املفردات  ستوعبليستطيع ان ي تقنيةال استخدام سائل وو استخدام الو 

  .ةبسهل

 منوذجعلى  يعمل تفتيشو  تلك املشكلة الكاتب ان يتم ىيسع  

 استيعاب ةيقلرت  النموذج االستقرائي و ةكلمة الصور   خدامباست يمالتعل

  . اللغة اللعربية مفردات

من  كل املدرسب ونيهتم ال نالذي ذالتالميمن  كثرييف التعليم    

ا مبو اما مسعه  من املادة يفهم التلميذ. قدرة متفرقة يف فهم املادة ذالتالمي

يعطي بأن  التلميذ حال يفهم أن لمدرسلالبد فلذلك . كالمهاو  انظره 

  .التعليم يف التلميذاملتنوع حىت ال يسأم تعليم ال

على  النموذج االستقرائيكلمة التصور و   خدامستاب انا مئاكد 

عا فلذلك شعر مرتف يكونفسمفردات اللغة العربية  استيعاب يف تلميذال

  .بحثال اىل حتتاج املشكلة ان هذه الكاتب

كلمة ن  ال للتعليم رةاخسكون ستف هذه املشكلة بحثي ال واذا  

اللغة  مفردات استيعاب يف ؤثرامل عامل احد النموذج االستقرائيو  ةالصور 

    .العربية
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  )3: 2002(سرجويل  كما قال

mengutip pendapat Silberman mengungkapkan bahwa sebuah gambar barangkali 

tidak bernilai ribuan kata, namun tiga kali lebih efektif daripada hanya kata-kata saja. 

فظ يستطيع ان حيان  التلميذمن  كلمات الصورة يرجى  خداماست  

ولتفّوق على املشكلة اليت  .رهاو يتطوّ ا قدميا هااملفردات بسرعة و يكتم

أن يتفّوق على  يرجىيشعر الباحث أن يبحث مباشرة و يعطى احلّل , حتّلها

  .املفردات استيعابحدود يف 

حبثت هذه املشكلة استطيع ان اجد خمرجا بغيض  مابعد و ارجو  

حية اللغة اتطوير الرتبية و العلمّية لبناء مستقبال خريا من قبل خصوصا من ن

 .ّيةالعرب

 حتديد املشكلة وصيغتها  .ب 

 حتديد املشكلة .1

  ):۲۰۱۲:۱٧(حريمن و قال س

Identifikasi berasal dari “identify”, yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi 

adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, 

mencatat data dan informasi dari lapangan. 
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وبعبارة أخرى املشكلة تناقض . املشكلة هي العائقة اواملسألة    

. البأن يتحقق األهداف حاصال كام, بني احلقيقة والشيء املتوقع جّيدا

يف امليدان و حتّلها  تحبث املسألة اليت حتدث حتديد املشكلة هو, إذن

  .ضة بأنواع احلّلةو فر 

 فتحتاج هذه املشكلة, يف متهيدها حتلإذا علق باملشكلة اليت     

يشعر الباحث أن , غرض متوقعل ناسباملق هذا البحث تحقّ حّلها ل إىل

  :وحتديد هذه املشكلة هو. يرمز عن مركز املشكلة

  .اللغة العربّية مفردات استيعاب علىقدرة التالميذ  ةلّ ق) أ

 .املفرداتيف تعلم  التالميذرغبة  قّلة) ب

 صيغة املشكلة .2

  :هيو صيغة املشكلة  فأقدم,وبعد حتددها

قبل  اللغة العربّية مفردات التالميذ على استيعاب مستوى مدى على أيّ  .1

 ؟ يالنموذج االستقرائالصورة و كلمة   استخدام

 بعد اللغة العربّيةمفردات  استيعاب التالميذ على مستوى مدى على أيّ  .2

 ؟ النموذج االستقرائيالصورة و كلمة استخدام  
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 استيعابيف  النموذج االستقرائيالصورة و كلمة  فعالية دو وج هل .3

  ؟املفردات 

 أهداف البحث   .ج 

وجيب . يف البحث هدف ان يتحقق ها الباحث يريديتاألهداف ال  

حمتويات أهداف البحث وصيغته إىل حمتويات مشكلة البحث  حيددأن 

جيب ان يرمز عن مشكلة . ويضع اخلالف على كيفية الصياغة. وصيغتها

وعلى أن صيغة األهداف البحث , ستفهاميةإالبحث باستخدام مجلة 

  .تستخدم مجلة بيانية

  :أهدافه فهي

 استخدامقبل  لغة العربّيةال مفردات استيعاب التالميذ مستوى معرفة .1

 .النموذج االستقرائيالصورة و كلمة 

 استخدامبعد  اللغة العربّيةاستيعاب التالميذ مفردات  مستوى معرفة .2

 .النموذج االستقرائيالصورة و كلمة 

 استيعابيف  النموذج االستقرائيالصورة و كلمة فعالية   معرفة وجود .3

 .املفردات
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  منهجية البحث   .د 

دقيقة بناء على  اتسبيانينال الباحث . تخدم هذا البحث منهجا كّميايس    

. ةشبه جتريبالطريقة املستخدمة يف هذا البحث  .هاالظواهر التجريبية وميكن قياس

قصد حبث الشبه التجرييب ان يعثر وجودا او عدم نتيجة من الشيء الذي يصيبه 

  . مبوضوع متحّرى

كلمة لتعلم الذي يستخدم  يدرس هذا البحث خالفا بني حاصل ا  

 .على استيعاب املفردات النموذج االستقرائيالصورة و 

 فوائد البحث  .ه 

اللغة استيعاب املفردات  يف التلميذ ولتفّوق على مشكلة حدود  

و  املشكلة �ا يف التمهيد فهذه املشكلة جتب أن �تمّ  حلهاكما  العربّية

  .يف نطاق الرتبيةترفعها إىل السطح للبحث 

 كبريةإذا طّبق هذا البحث جّيدا فيعطى هذا البحث فوائد و منافع    

  .للرتبية

. فوائد حاصل هذا البحث قّسمتها إىل فائدة نظرّية وفائدة عملية  

الفائدة النظرية تنفع حاصل البحث لتنمية العلوم اليت تتعلق باهلدف من 
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إلىيها لتحسني ع أن فائدة عملية تنفع بأنواع األطراف اليت حتتاج مو . البحث

  .األداء

  :يمن هذا البحث وه افوائد حاصل البحث اليت تناهل

 النظرية األكادميية .1

النموذج الصورة و كلمة يف متهيدها اذا   حلتهاباملشكلة اليت  اعتماد 

يعطى للمفردات ف ستيعابعلى تعليم االالستخدام ايصلح  االستقرائي

لغة العربية ملنطقة التعلم او على تقدم نظرية ال مساعدة التفكري السيما

 .ةخاص اللغة العربّيةاستيعاب مفردات 

       العملية الواقعية. 2

املفردات  استيعابيرّقي حاصل التعلم اللغة العربية على الطالب او     

  .تجديدلذالك إنتاج حاصل التعلم اخلري و ال ةخاص اللغة العربّية

  :مباشرة اوغري مباشرة وهيمث يكون البحث متوقعا أن يعطي املنافع     

 لتطوير العلوم  ) أ

, يقدر حاصل البحث ان يعطىي تربّعا نافعا لتطوير علم الرتبّية    

  .خصوصا لرتقية عملّية التعليم و اجناز تعليم الطلبة يف درس اللغة العربّية
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 ةللمدرس  ) ب

كي يصري فعاال ومؤثرا حىت يرتفع   أن يصلح ممارسة تعليم املدرس  

 .تالميذعليم وحاصل تعلم الجودة الت

 للمدرس  ) ت

الصورة كلمة فعالية  كمصدر إعالم و املراجع يف تطوير حبث     

و تنمية ثقافة  اللغة العربّيةاستيعاب مفردات يف  النموذج االستقرائيو 

  .ميف عملّية التعلّ  البحث كي يتواقع ابتكار

 تالميذلل  ) ث

ها أن جيد العلوم وتضامن تالميذالعلى م يرّقي حاصل التعلّ     

  . وينشر الفكرة ويرّقي قدر على حتليل املشكلة مّرا بالتعليم املبتكر

 للباحث  ) ج

ضر مباشرة حبيصري وسيلة التعلم لتكامل العلوم واملهارات     

  .ممارسة التعليم اليت فعلها فعاال ومؤثّرا هاويشعر  هاحىت يبصر 

 لقسم تربية اللغة العربية  ) ح
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ديدة لزيادة الرتقّية و تطوير تعليم اللغة كرأي أم فكرة اجل    

كي يرّقوا مهار�م يف تكّلم اللغة العربّية و التالمذ  يعلل و العربّية 

 .حيّصل خّرجيا مؤّهال

  

  نظام الكتابة  .و 

  صفحة العنوان  

  صفحة التأييد  

  قائمة احملتويات  

  ولقائمة اجلد  

  ةقائمة الصور   

  قائمة املالحق  

  

  مقدمة. ولالباب األ  

 هيد املشكلةمت  .أ 

 ديد املشكلة وصيغتهاحت  .ب 
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 هداف البحثا  .ج 

 وائد البحثف  .د 

 ظام الكتابةن  .ه 

  

  نظريال ساسأ. الباب الثاين

 تعريف وسائل التعليم  . أ

 االستقرائينمودج الكلمة الصورة و   . ب

  تعريف كلمة الصورة ) 1

  تعريف النمودج االستقرائي) 2

 الصورة و النمودج االستقرائيتعريف كلمة  )3

  االستقرائينمودج الكلمة الصورة و كيفية  ) 4

  االستقرائينمودج الاهداف كلمة الصورة و ) 5

 االستقرائينمودج الفوائد كلمة الصورة و ) 6

 استيعاب  تعريف  . ج

 املفردات تعريف  . ح
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 فرضية  . خ

  

  البحث منهج. الباب الثالث

 البحث وعينته تمعجم  .أ 

 صميم البحثت  .ب 

 ريقة البحثط  .ج 

 اجرائيعريف ت  .د 

 داة البحثا  .ه 

 البحث أداة نميةملية تع .و 

 قنيات مجع البيناتت  .ز 

  ليل البيناتحت  .ح 

  

  وصف البحث و تفسري البيانات .الباب الرابع

 .لنتائج العلمية يف جمال ةتفسري البيانالبحث و  وصف  .أ 

 . النموذج االستقرائيو  الصورةكلمة   قبل ملفرداتتعليم ا وصف  .ب 
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 .النموذج االستقرائيو  الصورةاملفردات بعد كلمة تعليم  وصف  .ج 

النموذج و الصورةكلمة اجلواب من وجود اوعدم فعالية   وصف  .د 

 .املفردات استيغابيف  االستقرائي

 .ناتاحتليل البي  .ه 

  

  قرتاحاتاخلالصة  واال. الباب اخلامس

 اخلالصة  . أ

 رتاحاتقاال  . ب

 

  قائمة املراجع

  املالحق

 سرية احلياة  

 


