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 الباب األول

 مقدمة

 تمهيد المشكلة .أ 

ن املهمة، ألهنا متلك دورة كآلٍة من عناصر حياة اإلنسا رعنص اللغة هي

التصاالت وإلقاء حول البيئة. "اللغة حمتاجة ل التصاالت أو االجتماعاتل

الرسالة من املرء إىل غريه ومن املتكلم أو الكاتب إىل املستمع أو القارئ. واعلم 

جبانب وظيفة تعبري  األساسية هي وظيفة االتصايل للغةأن وظيفة ا

(. إضافة إىل ذلك، قد يستخدم Sutiyati ،1996:9 /النفس")سوتياتى

اتصاالهتم منها اللغة العربية هبدف إىل فهم  يفندونيسيني لغة أجنبية االجممتع 

 حمتوى القرآن ألن أكثرهم من املسلمني.

منها مهارة  ةهارات اللغوية األربععملية تعليم اللغة، تُعرف أن هناك امل يف

 /ل رشيديلقرائة ومهارة الكتابة. وفقا لقو االستماع ومهارة الكالم ومهارة ا

Rosyidi (2009:63)  تشتمل على أربع  ةتقليدي يفأن املهارات اللغوية

 املهارات. وتلك املهارات هي كما يلي:
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 ية أم لسانية.مهارة االستماع لفهم اللغة الىت يستخدمها اإلنسان شفو  .1

 مهارة الكالم لتعبري النفس بواسطة اللسان .2

 مهارة القراءة لفهم اللغة الىت يستخدمها اإلنسان حتريرية أم كتابتية. .3

 مهارة الكتابة لتعبري النفس بواسطة الكتابة. .4

مهارة من املهارات اللغوية حىت يفهمها القارئ. عملية الرتمجة حتتاج إىل 

( أن Nurrahman/ ،1987:54نورالرمحن يف)  /Kridalaksanaذكر كردلكسنا

إىل اللغة اهلدف بتعبري معناها وأساليب  اللغة املصدر الرتمجة هي نقل األمانة من

 يفلغتها. هذه املهارة )الرتمجة( يذكرها بعض األناسي صعبة ألهنم يقلون 

تعليم اللغة األجنبية. وفقا كما ذكر  يفاستيعاب املفردات كعنصور مهم 

نوعية اللغة تستند إىل  يف( أن كمية مهارة املرء 1985:2) /Tariganغانتاري

وكمية املفردات الىت يستوعبها. لو كّنا نستوعب املفردات استيعابا كثريا لقدرنا 

 على استيعاب املهارات اللغوية.

ميدان التعليم  يفبناء على خربة الباحث حني إقامة نشاط برنامج خربة 

جيد الباحث بعض صعوبات لرمحة سوكاجادي باندونج، باملدرسة الثناوية ا
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اللغة  تعليمم اللغة العربية بسبب قلة اهتمامهم وميوهلم إىل يتعل يفالتالميذ 

ترمجة  يفالعربية وقلة استيعاب املفردات العربية. تصعب تلك القلة على التالميذ 

ري املتنوعة أو اجلملة العربية. جبانب ذلك، يستخدم املعلم الوسائل التعليمية غ

 م اللغة العربية.يتعل يفاملختلفة حىت ال جيتهد التالميذ 

ينبغى للباحث أن يبحث عن هذه املشكلة خوفا واجتنابا عن قلة تنمية 

مهارة ترمجة التالميذ وهم تصعب عليهم ترمجة النصوص أو اجلمل العربية. 

لىت ال نعرفها من قبل واجلدير بالذكر أن فائدة الرتمجة هي إزداد معلومات العلم ا

واستيعاب املفردات الكثرية املتنوعة، ألن نشاط الرتمجة حيتاج إىل اكتشاف 

(. Masyhari/ ،2013املفردات أو فتح املراجع واملصادر كاملعجم )مشهاري

لذلك، البد للمعلم أن يطور مهارة ترمجة التالميذ ألهنا متلك الفوائد اجليدة 

 الكثرية لكل تلميذ.

م التالميذ باستخدام الوسائل التعليمية املتنوعة يلباحث صعوبة تعليعاجل ا

يم تعل يفويتحمس التالميذ  التالميذ واملمتعة واالتصالية. باستخدامها، جيتهد

 Unoبطاقة تعليمية هي  وسيلة من وسائلهناك اللغة العربية اجتهادا متاما.  ترمجة
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املفردات. واعلم أن تلك البطاقة  الرتمجة واستيعابتعليم  يفوهي وسيلة تعليمية 

م هذه البطاقة بسيط وسهل جمتمع اإلندونيسيني. شكل وتصمي دمشهورة عن

 يفوسيلة تعليمية  Unoاجة الكاتب. لذلك، جيعل الباحث بطاقة ومناسب حل

 ترمجة اللغة العربية

الذى كتبتها ألفينا مرية القبطية  Unoهناك حبث متعلق باستخدام بطاقة 

(. 2014قسم تعليم اللغة اليابانية جبامعة إندونسيا الرتبوية ) وهي طالبة

 استيعاب املفردات يف Unoوموضوع ذلك البحث هو تطبيق طريقة لعبة بطاقة 

 حتصيل يفيوجد فرق داليل البحث،  نتائجاللغة اليابانية. بناء على  يفاألمسية 

صل التجرييب هي االختبار البعدي للف يفالتعلم بني متغريين. قيمة املتوسط 

. تأكيدا لقيمة املتوسط السابقة، يُذكر 92،25وللفصل الضابط هي  95،5

% مستجيبا يريد أن يستخدم طريقة لعبة بطاقة 65حاصل االستبيان أن  يف

Uno تعليم اللغة اليابانية. وتكون تلك الطريقة بديلة طريقة التعليم حلفظ  يف

 اللغة اليابانية. يفاملفردات االمسية 
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نة حتت كتبته نورحس  ذلك، يبدو أن هناك حبث مماثل الذيالوة على ع

ختلص الباحثة  (تعليم املفردات األملانية يف Unoطريقة لعبة بطاقة  موضوع )فعالية

اللغة  يفتعليم املفردات االمسية  يففعالية ومستخدم  Unoأن طريقة لعبة بطاقة 

 Unoاألملانية. ولكن الباحث يريد أن يقارن مقارنة فعالية بني استخدام بطاقة 

 شبه التجربة( حىت ال يظهر الفرق بينهما. يفواستخدام طريقة تقليدية )

القيام بالبحث عن "فعالية  يفبناء على املشكلة السابقة، يرغب الباحث 

رة ترمجة التالميذ باملدرسة مها ترقية يف Unoاستخدام وسيلة تعليمية بطاقة 

 ترقية يفالثناوية. ويرجو الباحث أن يكون هذا البحث حال للمعلمني والتالميذ 

 تعليم اللغة العربية. يفحتهادهم ميوهلم وا

 تعريف المشكلة وصياغتها .ب 

 تعريف المشكلة .1

بناء على بيان متهيد املشكلة، يبدو أن املشكلة الىت يعرفها الباحث 

 وهي كما يلي:
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لة قدرة التالميذ على تعليم اللغة العربية بسبب قاة ميوهلم ق (أ 

 التعليم. يفواجتهادهم 

كل تلميذ يرى أن تعليم اللغة العربية صعب حىت يقل اجتهاد كل  (ب 

 تعليم هذه اللغة الشريفة. يفتالميذ 

يقل  كل تلميذ ال يتنول طريقة التعليم اجلديدة املتنوعة حىت (ج 

 الشريفة. تعليم هذه اللغة يفاالجتهاد 

 صياغة المشكلة .2

إضافة إىل متهيد املشكلة السابق، يصوغ الباحث املشكلة بأسئلة 

 البحث وهي كما يلي:

قبل استخدام  اللغة العربية يفالتالميذ  ترمجةعلى أي مدى مهارة  (أ 

 ؟ Unoلعبة بطاقة 

اللغة العربية بعد استخدام  يفعلى أي مدى مهارة ترمجة التالميذ  (ب 

 ؟ Unoلعبة بطاقة 
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مهارة ترمجة  رتقيةل Unoلعبة بطاقة استخدام  يفهل يوجد الفعالية  (ج 

 اللغة العربية ؟ يفالتالميذ 

 أهداف البحث وفوائدها .ج 

 أهداف البحث .1

 بناء على صياغة املشكلة، يبدو أن أهداف هذا البحث هي:

قبل  اللغة العربية يفالتالميذ  ترمجةملعرفة قدرة التالميذ على  (أ 

 .Uno لعبة بطاقةاستخدام 

 اللغة العربية بعد يفالتالميذ  ترمجةملعرفة قدرة التالميذ على  (ب 

 .Unoلعبة بطاقة استخدام 

 رتقيةل Unoلعبة بطاقة استخدام  يفالفعالية ملعرفة وجود أو عدم  (ج 

 اللغة العربية ؟ يفمهارة ترمجة التالميذ 

 فوائد البحث .2

 ها:هذا البحث فوائدا كثرية، من نتائجيرجو الباحث أن تفيد 

 للتالميذ (أ 
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هذا البحث أن تكون مادة من مواد النظر  نتائجتُرجى من 

فهم تعليم الرتمجة العربية. حىت يقدروا على  يفملساعدة التالميذ 

 تعليم اللغة العربية. يفالرتمجة وترتفع ميوهلم واجتهادهم 

 للمدارس (ب 

أن يكون هذا البحث مرجعا أو مصدرا ملسادة هيئة املدرسة 

سائل التعليمية املتنوعة واإلبداعية حىت جيتهد التالميذ تطوير الو  يف

 تعليم اللغة العربية. يفاجتهادا متاما 

 لتطوير العلم (ج 

 يفهذا البحث خري إسهام  يرجو الباحث أن تكون نتائج

 يفتطوير ميول التالميذ واجتهادهم  يفهنضة العلوم الرتبوية، خاصة 

 اللغة العربية أي تعليم الرتمجة.تعليم 

 لمعلمني أو الباحثنيل (د 

 يفيرجى من هذا البحث أن يكون مرجعا للمعلمني 

 تعليمهم. يفحىت جيتهد التالميذ  استخدام الوسائل التعليمية
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 هيكل التنظيم .د 

واجلدير بالذكر يبدو أن الباحث يكتب هذا البحث بالنظر إىل هيكل تنظيم  

 كتابة البحث اجلامعي، وهو كما يلي:

مقدمة. يبدأ الباحث فيها بتقدمي متهيد  يشتمل علىالباب األول 

املشكلة الىت تكون مبدأ فكرة الباحث إلمتام هذا البحث. اجتنابا عن 

التشابه، يقدم الباحث تعريف املشكلة وصياغتها. بعد كتابة تعريف 

املشكلة وصياغتها، بني الباحث عن أهداف هذا البحث وفوائده 

 وكذلك منهجية هذا البحث وهيكل التنظيم.

يشتمل على نظرية عامة. فيه، يقدم الباحث نظرية عن  الباب الثاني

مهارة ترمجة التالميذ  ترقية يف Unoفعالية استخدام وسيلة تعليمية بطاقة 

 باملدرسة الثناوية.

يشتمل على منهجية البحث. فيه، يقدم الباحث بيان  الباب الثالث

 اإلجرائي. موقع البحث وعينته وتصميمه وطريقته وكذلك التعريف
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ها. هذا الباب يعىن يشتمل على نتائج البحث ومناقشت الباب الرابع

بالنظر إىل صياغة  Unoمبحثا رئيسيا عن استخدام وسيلة تعليمية بطاقة 

كد الباحث ميدان البحث، ويؤ  يف. الباب األول يفاملشكلة املكتوبة 

 Unoطاقة بفعالية استخدام وسيلة تعليمية بتطبيق تلك الوسيلة املتعلق 

 .الجملة العربية فيمهارة ترجمة التالميذ  ترقية في

هذا البحث أي  يفل مبحث يشتمل على اخلامتة من ك الباب الخامس

 قرتاحات.البحث وإ خالصة


