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 الباب األول  

 المقدمة

 التمهيد للمشكلة.  أ

سرة و ألا لتلصق كغراء  اللغة تفيدو . فاعلالت  تصال و الىي الة ا اللغة

 و احد ،ناإلنسامن حياة  أتجز  تال  ناحيةىي . اللغة  ادلعاملةيف األممو  اجملتمعات

 دخول االسالم اىلمنذ   معروفة اندونيسيإيف اللغة العربية و  .بيةاللغة العر  ىي هامن

مة أل السيمابة يغر  تليس سُتيلإلندون اللغة العربيةكانت ا.  بالد اندونيسي

 و احلديث الكرمي  القران إىل ُتة ادلسلماجحب دمتح إليها حتياجالالن اادلسلمُت 

  يف القرنن الكرمي:. كما قال اهلل تعاىل غة العربيةالل  ب اندونيسياإىل  اذين جاءالل  

    
  
   

  (    ٣) يوسف 



 

Ismy Merdekawati, 2013 
Efektivitas Penggunaan Media Kartu (Flash Card) Dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa 
Arab 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 
 

 
 

ا م اللغة العربيةتعل   ان   لنا يظهرو بيان سبق مما حتقيقها   يفو   ،مهم  جد 

ل غة ستيعاب الاو ندونيسيا. إيف  دارسعض ادلب يف سيدر   لغة العربيةالكان درس 

 فردات. ادل يعاباست منها  ،يعاهباإست سسأتاج اىل حي العربي ة

جودة شخص لغوية متعلقة جبودة وكمية  :(٣: ٣١٢٢)وقال تارغان 
كثرت ادلفردات لدي شخص كلما حسنت قدرتو على ادلهارة  مفرداتو. كلما

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

bergantung pada kuantitas  dan kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya 

kosa kata yang dimiliki semakin besar pula kemungkinan kita terampil berbahasa”    

                                                                                                                        

تلفيظ و المثل يف بعض الصعوبات جند  عادةجنبية األلغة الم و لتعل  

 مادةدرس ادليوص ل  يف الفصل تعليم الرمسياليف  والًتمجة و الكتابة و احلفظ. 

بل ، يئةخط تليسوتلك الطريقة  .اليو نو معتالتالميذ يس و ىااسة و يقرؤ ر الد

كان   اذا ذبترل تعليم اللغة العربية، التالميذعلى  مافهلبعض احلالة كافية إل

 .العملية  واحينال كل    من،معاملم اللغة ن تعليأل ،ُتطينش التالميذ
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ا حتقيقهو  ،يف الفصل يف العملية التعليمية مرجو   ىو التالميذ  نشاط

 كتظادلالتعليم  ونبحيالتالميذ و ،لعبالب اهتقدمال ادلواد  اذا كانت ،بسهل تليس

 يستطيعالتعليم يكون  حىت، و للعب حال مفرحا عن طريقالتعليم للعب الن با

 م التالميذ. يتعل نتيجة ترقية

وجدت ،ليمبانج ادلشاورة ثانويةالدرسة ادليف  الحظاتادلحاصل  ىبناء عل

يف استيعاب  التالميذقدرة  قليليعٍت  م اللغة العربية،عند تعل   لةأادلس الباحثة

أن    يعٌتسالة مب شعرتدرسا جديدا  ادلدرس يستمر حينما فردات اللغة العربية ،م

 ادلفردات ادلاضية.  نفظو حي ال الت الميذ

ن بالرغم من أ.اعام إعتيادي تعليم كتعليمال اىذ يفطريقة ادلستعملة ال

يف  علينا ان نبتكرديد اجلالتعليم لتطوير ولكن ،فعالية احوال بعضيف  ىذه الطريقة

عملية ب مهتمُتالتالميذ يكون  كيل ادلعينة تنوعة و الوسائلادل استعمال الطريق

 . التعل م نتائج حاصلُت علىو  ،ملتعل  ل رلتذبُت التالميذ ن و سيكو .مالتعل  
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 عن ر البحثتستمان  لباحثةا تأراد ،ادلذكورة ةوبناء على ادلشكل

ذا احلال هب هنتم   ملعند تعليم اللغة العربية . اذا  مهم  ىذا و ادلفردات. استيعاب

عاب يتيف اس ستزيد ادلسالة يف ناحية الًتبية خصوصا يف تعليم اللغة العربية السيما

 استطاعتهم يف يف استيعاب ادلفردات قل  التالميذ   نقصاذا ادلفردات التالميذ. 

 استيعابقلة   من القلق بسبب كانت بدوئة لتايلوبااللغة العربية . تعليم تنمية عند

عدم اىتمام  يسبباحلال ديكن أن  هوىذ. قلتو احلقيق حل  جد يو مل الذي ادلفردات 

 تعل م اللغة العربية.ب تالميذال

تعليم من  فعاليةالزيادة الو  كيفي ةالأو  يعقد ىذا البحث العطاء احلل  

 ااستيعاهبيف  لسه  يفردات اللغة العربية حىت معاب ييف است خاصة، و اللغة العربية

 الباحثة أن حتل   ورجتالتعليم. و بوجود ىذا البحث  يلة ستعمال وسبا ذلكو 

 ذلك يتم  و  اللغة العربية مفردات عابياست ناحية الًتبية خصوصا يف يف ادلسالة

 الطريقة ادلطابقة.با



 

Ismy Merdekawati, 2013 
Efektivitas Penggunaan Media Kartu (Flash Card) Dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa 
Arab 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 
 

 
 

و  ((Flash cardتذكار اإلس ةبطاق باستعمال مفرداتتعليم  تعقد

ا يف اللعب مبتكر استعماذلا  غرض االول يعٍت بلغ الف بدون حذ ةرلتذب ألهن 

 او بيستعيو  احيفظو التالميذ ان  ىعل يلزم ،الوسيلة هاستعمال ىذبغرض تعليم. 

خر اما يف وجو ا ،للحفظ ةبطاقة تظهر صورة زلتاجاليف وجو  والن،كثَتةالفردات ادل

يف وجو   باظهار الصورة ىوو استعمال ىذه بطاقة   .ة العربيةللغباكتب البيان ي

 ي جهتحىت ،بطاقةالى ادلكتوب عللفظ و اسم الصورة الذكر لبسرعة متابعا  بطاقةال

 ت عندظهر  اليتخبار األ لتسلم عقل اليمُتال حفزجيدا و  التالميذ قوة حفظ

ات ناقشادلعند تذكار بطاقة اإلس  واأن يستعمل لتالميذ ا يستطيع جبانبهاو ،العُت

 . مجاعية

 : (240 : 2011)قال ىَتماوان 

Flash Card merupakan kartu pengingat atau kartu yang diperlihatkan sekilas 

kepada siswa. Ukuran flash card biasanya disesuaikan dengan keperluan 

kelas. Misalnya jika kelas agak besar kita memakai ukuran 25x20 cm. Kartu-

kartu tersebut digambari atau ditulisi atau diberi tanda untuk memberikan 

petunjuk atau rangsanganbagi siswa berpikir atau melakukan sesuatu. 
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 اإلستذكار بطاقة استعمال ان الباحثةت ، قد ر قال ىَتموان ادلذكورا مم

إىل  الباحثة حتتاج  حلالةذه اذل. ادلفردات العربية استيعاب على تالميذساعد الي

 استيعاب مفردات، وخاصة يف ت الميذم الجناح تعل   الباحثة عرفست ذلكب، هاحبث

ختبار إلتفيد   إلستذكارا بطاقة ويرتطيف نتيجة الو ترجو أن تكون . اللغة العربية

 ائلتعل م اللغة العربية بوس يف لتالميذا  رغبةعرف تيف اللغة العربية، و  فعاليتها

 .ةيو متن وع ةخياري  

 

 التحديد والصياغة للمشكلة.ب

 التحديد للمشكلة . ١

ة  اديف استيعاب مفرداتو، وبزي حد عناصر قدرة مهارة الن اس اللغويةأظهر  
ال تساوي بعضها فردات م استيعاب على تالميذلاهارة م . وةيتاادلفردكميتو 

 :ىييف ىذا البحث  تحديد ادلشكلةف. ابعض
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طبيقها تو  ،جيدا ذكرىا يفو  ديدة اجلادلفردات  يف حفظ ميذ التالصعوبة . أ

 ة.لغوي  ال نشطةاأليف 

 . لغة العربيةال. قلة مهارة التالميذ يف استيعاب مفردات ب

 اغة للمشكلةالصي. ٢

 : ادلشكلة على النحو التلي تصوغ باحثةلفاادلذكورة،  بناء على ادلشكلة 

بطاقة  لتالميذ قبل استعماللغة العربية مفردات الل استيعابكيف .أ(

 ؟(Flash card)اإلستذكار

 لتالميذ بعد استعمال بطاقةلمفردات اللغة العربية  استيعابكيف ب(.

 ؟(Flash card)اإلستذكار

 استيعاب لًتقيةى فعال (Flash card)اإلستذكار بطاقةاستعمال ىل (. ج 

 ؟ التالميذ مفردات اللغة العربية
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 أهداف البحث.ج

 :  يلي هي ماالبحث ف أىداف اوأم

 بطاقة قبل استعمال للتالميذ مفردات اللغة العربية استيعابدلعرفة أ( 

 ؟(Flash card)اإلستذكار

 بطاقةلتالميذ بعد استعمال للغة العربية مفردات الاستيعاب دلعرفة ب( 

 ؟(Flash card)اإلستذكار

 استيعاب ترقيةعلى  Flash card))اإلستذكار استعمال بطاقةعرفة فعالية دل ج( 

 لتالميذللغة العربية المفردات 

 

 . الفوائد للبحثد

 و ادلباشرة مامنفعة إ حتصل على الفوائد ان الباحثة من ىذا البحث رجوت

  :  يلى كما ادلباشرة غَتإما 
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 العلوم . تطور)أ

 لًتقية وخاصة العلوم، تعليم تطوير يف قيمة ادلسامهة أو ادلالحظات إعطاء

تدريس    يف وخاصة الفصل يف عليمالت نتائج و التعلم ونتائج التعليمية نتائج

 .العربية لغةال فرداتم استيعابو  العربية  لغةال

 ارسللمد.)ب

 وكفائية فعالية لتكون ادلدرس تعليم كيفية ترقية يف للمدرسة كمدخالت

 تعليم عملية يف وخاصة ة،مرتقي تالميذلل تعليمال ونتائج تعليمال جودة حبيث

 العربية. لغةال

 

 

 للتالميذ ج(. 
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 لًتقيةخاصة و  وتطور األفكار، ادلعرفة زيادةل والتالميذ  دراسة لًتقية نتائج 
 .ديدةاجليم بوسيلة تعلمفردات العربية  استيعاب

 للمعلمُتد(.

ديكن أن و ا اذلمتعواس استعمال وسيلة بطاقة اإلستذكار علىمساعد ادلدرس 

 فردات العربية، ادلطريقة  خيارية يف تعليم  الباحثة جتعل

 .للباحثُت(ه

ديكن الباحثون  مباشرة حىت هاراتمإلدماج معارف و  تعليميةال دةاالكون تل

 .كسهاعية التدريس او يروا ويشعروا و يالحظوا فعال أن

 تنظيم الكتابة -ه

ىذا البحث مكو ن من مخسة ابواب، يبتدأ بصفحة ادلوضوع و صفحة 

  ادلوافقة والتجريد و  شكر و تقدير و  زلتويات الرسالة و  زلتويات اجلدول

 للمشكل وصياغة و بتحديد و  لمشكلةلتمهيد ب  يبتدأ  األول الباب و
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يبتدأ   الباب الثاىنتنظيم  ادلشكلة و  و و  فوائد البحثأىداف البحث 

 وظيفة ية،وميالتعل ةليوسالتعريف ، و وسيلة التعليم: يشمل  بالنظريات و 

التعليمية و  انواع الوسيلة و اقسامها و وسيلة بطاقة  ةليوسال ومنافع

اإلستذكار و تعريف بطاقة اإلستذكار و تاريخ و شكل بطاقة اإلستذكار و 

ة اإلستذكار و كيفية استعمال بطاقة االستذكار كيفي ة صنع ادلزي ة من بطاق

أمه ية  و بطاقة االستذكار كوسيلة التعليم و ادلفردات و بطاقة االستذكار

البحث ادلناسب و  و ىيكل التفكَت  و فوائد استيعاب ادلفردات ادلفردات

وصفي تفصلي عن البحث. والباب اثالث حيتوي على  و فريضة  بادلوضوع

و األمور التالية : موقع البحث  و رلتمع البحث و عينتو و  البحث منهج

 و عملية ادوات البحثاإلجرائي اإلصطالحي و  تعريف و تصميم البحث

و الباب  البياناتحتليل  تقنياتو  تقنيات مجع البياناتإلختبار و ا نشأة

و  واإلقًتحاتالرابع حواصل البيانات و تفسَتىا و الباب اخلامس النتائج 

 .خيتتم بادلراجع و سَتة الباحثة و ادلالحق
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