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 األول  الباب

 ةمقدم  

 التمهيد للمشكلة .أ

ّ
 
ّّمهمّغةّهيّعنصرالل

 
وياّإلتصالّشفاستخدمهاّالشخصّيغةّفيّالحياة.ّوالل

.ّعيلوقّاالجتماخاجةّاإلنسانّكاملأوّمكتوباّولتحصيلّأهدافه.ّاللغةّهيّجزءّمنّح

ّ
 
ّفيّالتفاعلّوّالتواصل.ّّاةّقوي ّهيّأدغةّالل

ّّبيانّ(772-772،ّص.7102ّديفيانتيّ)ّفي ّالتواصلّبينّأعضاءّّأن 
ُ
ّأداة

َ
اللغة

ّاللغةّمشتمّةّتنتجهاّأداةّالنطقّلإلنسان.املجتمعّشكلهاّرموزّصوتيّ 
ُ
ٌلّعلىّتعريف

ّالنطقّواملعنىّأوّاملعنىّالضمنيّفيّتيارّالصوت.ّّ(0هما:ّّمجالين،
ُ
صوتّتنتجهّأداة

علّالفّبّردّ املعنىّالواردّفيّتيارّالصوتّالذيّيسبّ(7ّالصوتّاهتزازّيحفزّآذاننا.

 ىّالتيارّالصوتيّبتيارّالكالم.علىّاألشياءّنسمعها.ّفيسم ّ

.
ٌ
،ّالّسيماّبينّالدوّلّفيّهذاّالعالمّأنواُعّاللغاتّاملستخدمة،ّولكلّدولةّلغة

.
ٌ
إذاّّلغةّاألجنبيةّ)اللغةّالثانية(.الّلغةّاألمّوالحتىّاآلن،ّهناكّّولكلّمنطقةّلغة

ّالع ّاللغة ّأن  ّوجدنا ّاللغة ّعن ّيدرسهاّنتحدث ّاألجنبية ّاللغات ّإحدى ربية

ّ ّعلى ّالطالُب ّيتعلمها ّأجنبية ّمادة ّالعربية ّوكانتّاللغة ستوىّاملاإلندونيسيون،

ولّلذلك،ّمحتاجّإلىّدراسةّحّاإلبتدائيّوالثانويّوالعاليّوالجامعيّفيّإندونيسيا.

ّالن ّلغير ّاملناسبّللذينّيدرسونها ّالعربية ّتّطقينّبها.اتعليمّاللغة لغةّعليمّالفي

ّ مهاّالطالُب،ّوهي:
 
(7ّ(ّمهارةّاالستماع0ّالعربيةّأربعّمهاراتّلغويةّيجبّأنّيتعل

ّنجاحّإتقانّهذهّاملهاراتّاألربع4ّ(ّمهارةّالقراءةّو3مهارةّالكالمّ (ّمهارةّالكتابة.ّإن 

ّيجبّأنّيدعمّإتقانّاملفرداتّالعربية.

"ّ ّأن  ّوجدنا ّاملفردات ّعن ّنتحدث ّالقاموسّ"kosakata إذا الكبيرّّعند

ّ"ّاإلندونيس ي ّأوpembendaharaan kataّمعناها ّالعربية ّفى ّ"املفردات" ّأو "
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(.املفرداتّهيّمجموعةّالكلماتّيعرفهاّشخٌصّأوّهيvocabularyّّ:ّ)باإلنجليزية

ّتعريفّاملفرداتّالعربية.ّهذاّهوّلغة.ّجزءّمن

ّالشخّ(000،ّص.7102ّقالْتّفجريةّ)
ُ
ّإتقاَنّاملفرداتّالعربيةّقدرة ِصّأن 

علىّاستخدامّالكلماتّيملكهاّفيّالتواصلّوالتفاعلّمعّاآلخرينّالذينّيستخدمونّ

ّالعربية.
َ
ّالشخِصّعلىّاستخدامّّاللغة

ُ
ّإتقاَنّاملفرداتّالعربيةّهوّقدرة هكذاّفإن 

ّالعربية.
َ
 الكلماتّيملكهاّفيّالتواصلّوالتفاعلّمعّاآلخرينّالذينّيستخدمونّاللغة

اّإلتقانّمهاراتّاللغةّالعربيةّومفرداتهاّ كانّإتقاُنّاملفرداتّالعربيةّأمًراّمهمًّ

دّإتقاَنّ اّمنّعمليةّتعليمّاللغةّوإماّمنّتطويرّمالتيّتؤي  هاراتّاللغةّالعربية،ّإم 

ّمهارةّاالستماعّوالكالمّوالقراءةّوالكتابةّّقدرةّالشخصّفىّلغٍةّاتقنها.
هكذا،ّفإن 

ّ
ُ
دهاّاملعارف ّواملفرداتّالغنيةّواإلنتاجيةّوالفعلية.ّأنّتؤي 

ّالطالبّقادرونّعلىّالتواصلّأنّاملفرداتّالعربيةّالكافيةّكثيرةّإحداهاّهي

ّالعربية. مواّباللغة
 
ّتعل ّالذين ّالطالُب ّيملكه ّنجاٌح ّالتواصلية ّالقدرة

للغةّاّإن 

كالمّوالالعربيةّوغيرهاّمنّقدراتّاللغةّالعربيةّاملذكورةّهيّقادرةّعلىّاالستماعّ

ّالّتزالّ ّالعربيةّخصوصا، ّاللغة ّلتعليم ّلكنّأهدافّالتعليم ّوالكتابة. والقراءة

ّمهارات ّإتقان ّعلى ّللقدرة ّالعوائق ّمن ّالكثير ّالعربيةّهناك ّغيّاللغة رّبخلفية

ّلبيانّالعرب. ّسّ)ّّوفًقا 7102ّسوري، ّص. ّفيّّ(30. ّالعربية ّتدريسّاللغة
أن 

ّالعربيةّوفًقاّللمنهاج،ّّاملدارسّلمّيقدرّعلىّإنتاجّالخريجين
َ
الذينّيتقنونّاللغة

 إتقاناّسلبياّأوّنشطيا.

ّتعليمُّ ّالعربيةّاللغةّكان ّاللغة ّخاصة ّالدرّوّمختلًفاّاألجنبية، سّبتعليم

ّّاألخرى. لّبعضّاملهاراتّاللغوية،ّوهي:ّّتعليمّألن  (7ّ(ّمهارةّاالستماع0ّاللغةّيفض 

ّالهدفّالرئيس يّمن(ّمهارةّال4(ّمهارةّالقراءةّو3مهارةّالكالمّ هوّّالتعليمّكتابة.

ّتنميةّاملهاراتّاللغويةّوتطويرها.
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ّ ّتعليم ّعملية ّفي ّنحتاج ّّحفظّاملفرداتّالعربيةالى
 
ّمعل ّمن ّكبيًرا ٍمّسعًيا

ّ
ً
ّّووسيلة

ً
ّمتعلقةّتعليمية

ً
مليته،ّلتحقيقّهدفّالتعليمّفىّكلّعّاللغة.ّبتعليمّكافية

ّاستراتيجياتّالتعليمّوطرقهّووسائلهّمطل ّوبة،ّكيّيستمتعّالطالبّدائًماّوالأن 

ّ فيّاتباعّالتعليمّالجاري.ّمليشعرونّبامل

ّأد ّهي ّالتواصلاللغة ّو ّالتفاعل ّفي ّقوية ّستجذبّ.اة ّّوبها
ُ
عملية

م
 
 اهتماَمّالطالبّللتركيزّعلىّمحتوىّالتعليم،ّوتخلقّلهمّمشاعرّالسعادة.ّالتعل

ّهي ّالتعليم ّّوسيلة ّأفكار ّلتحفيز ُّيستخدم ّش يء ّومشاعرهمّكلُّ الطالب

ٍمّأنّيجبّعلىّمّواهتماماتهمّوقدراتهمّومهاراتهمّحتىّتدافعّوقوعّعمليةّالتعلم.
 
عل

رّ ّأوّيكونّمطلوباّليطو 
ُ
ْتهاّاملدرسة

يكونّقادًراّعلىّاستخدامّوسائلّالتعليمّأَعد 

 الوسائلّغيرّمتوفرة.ّاملهاراتّفىّصنعّوسائلّالتعليمّيستخدمهاّإذاّكانت

ّتعليمّيمكنّأنّيكونّاس ّفى ّفيّعمليةّتعليمّاللغة، ّالوسائلّاملثيرة تخداُم

َمّفيّإيصالّمواِدّحفِظّاملفرداتّيجبّأنّ
 
لّاملعل ّيسه 

ً
ةّبديال إتقانّاملفرداتّخاص 

ّللتعلم. ّوتحفيَزهم ّاهتماَمهم ّويزيد ّالطالُب ّالوسائلّّيحفظها ّإحدى ّهي اللعبة

ّا ّاللغة ّتعليم ّعملية ّفي ّاملستخدمة ّاملناسبة ّالتعليمية ّعلى ستوىّامللعربية

ّالجامعي. ّالتعليمّأغضلّاألدواتّالتيّاإلبتدائيّوالثانويّوالعاليّوحتى ّاللعبةّفي

مكنّوقوعّّالتواصلّاألصيلّفيّالفصل.
ُ
ّت

لةّ ّاملكمَّ ّاللعبة
َ
ّلوحة ّتستخدم ّبسيطة

ٌ
ّلعبة ّهي ّاملستخدمة اللعبة

جانيّملبمخططاتّتشرحّاملباني،ّوصندوقّالجماعةّوالفرصةّوالسجنّواملوقفّا

ّوط ّوالنردين ّالالعبين ل
 
ّلتوك ّاللعب ّبطاقاتّصندوقّاوبيداقات ّمن ّواحدا قما

ّوط ّكبطاقاتّاالجماعة ّالبطاقات ّنفس ّفيها ّالفرصة ّبطاقات ّمن ّواحدا قما

دّحفظّ لةّباألسئلةّالعربيةّالتيّستؤي  ّولكنّمحتوياتّالبطاقةّمعد 
ً
االحتكارّعادة
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ّأسعارّاإليجارّاملفرداتّالتيّتجري،ّوبطاقاتّملكيةّاملبان يّومعلوماتّحولّحي 

ّ.وأسعارّالشراء

،7102ّإيروانّ)ّقالّلعبةّاالحتكارّهيّإحدىّاأللعابّاملشهورةّفيّإندونيسيا.

ّ 71ّص. ّأن  ّبواسطةّّ( ّالثروة ّالالعبونّلجمع ّيتنافسّفيها ّاللوحة
ُ
ّلعبة االحتكار

نة،ّمعيهذهّاللعبةّخطواتّمشتغلةّتلقائًياّعندّدخولّشروطّّفيّقواعدّاللعبة.

ّ ّفيها ّاملوجودة ّفالخطوة ّالفرصة، ّبطاقة ّأخذ ّعند ّهو ّكلّتلقائًيا.ّأداءمثالها

ّالخطوةّاملأخوذةّفيّهذهّاللعبةّستؤثرّعلىّنتيجةّاللعبةّهيّالفائزّأوالخاسر.

ّ)ّقال ّّ،7100ّبوترا 7ّص. ّأن  )ّّ
ٌ
ّلوحة ها

ُ
ل
ْ
ّشك

ٌ
ّلعبة ّأسماُءّّاالحتكاَر عليها

التأجيرّأوّالشراءّالقائمّعلىّاملمتلكاتّاملفعولةّّالبلدانّأوّاملدنّالجاهزةّللبيعّأو

ّكيفياتّ ّشخٌص ّفيها م
 
ّيتعل

ٌ
ّلعبة ّاالحتكاُر ّاللعبة". ّقواعد ّإلى املستندة

ّّاالستراتيجية.ّتنظيم
 
ّأن ّالبنك،ّيعني نّيجدّيمكنّلالعبّأّهفيّهذهّاللعبةّنظاُم

عّفيّبدايةّاللعبةّ وزَّ
ُ
ْيِن،ّأوّت لهداياّواعطائهاّفيّشكلّاأمواالّمنّالبنكّإماّبنظامّالدَّ

ّأوّاملكافآت.

ّ
ً
ّوسيلة ّاالحتكار

ُ
ّلعبة جعل

ُ
ّالعربيةّّت ّاللغة ّتعليم ّفي ّمستخدمة تعليمية

لةّباملواد أماّسببّّالعربيةّلتحسينّمفرداتّاللغةّالعربيةّيحتاجهاّالطالُب.ّاملعدَّ

ّاللعبةّلعبةّيعرفّالطالُبّ ّحتىّطرقّتشغيلها،ّفيهاّاستخدامّهذهّاللعبةّفهوّأن 

همّفيّأدائهاّبالفصلّالدراس ي.
 
ّتسهل

ونجّمفتاحّاإليمانّبانداملدرسةّالثانويةّّرؤيةّالحقائقّفيّامليدانّخاصةّفي

ّالطالب. ّتعليم ّعملية ّعلى ّالداعمة ّالتعليمية ّالوسائل ّمن ّتملكّكثيرا بهذهّّال

ّعدمّالحالةّ املشاكلة،ّيكونّاهتماُمّالطالبّبتعلمّاللغةّالعربيةّقليال،ّذلكّبأن 

م.
 
مّولزومّإتقّفظهرّمنهاّافتراٌضّّاملمتعةّفيّالتعل

 
ّاللغةّالعربيةّصعبةّالتعل انّبأن 

ّوهيّباإلضافّاملفرداتّالعربية.
ٌ
ّبسيطة ُم

 
ّاملعل ّيستخدمها ّالتي ّالطريقة ّأن  ّإلى ة
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ّوحفظهاّيدوًيا.
ُ
يجعلّهذاّاألمُرّالطالَبّيشعرونّباملللّوينقصّّطريقةّاملحاضرة

ّاهتماَمهمّبتعلمّاللغةّالعربية.

ّعنّ" ا
ً
ّأنّتبحثّبحث

ُ
ّالباحثة ّتريد ّاملذكورة، ّاملشكلة ّإلى عالية ف استنادا

ة املفردات بواسطة تعليم اللغة العربي لتحسيناستخدام وسائل لعبة االحتكار 

باملدرسة الثانوية مفتاح اإليمان   في املدرسة لطالب الفصل السابع

ّأكثرّمثيراّوممتعاّوسوفّالتعليمّبواسطةّاستخدامّهذهّاللعبةّلعلّ ّباندونج".

ّيشعرونّبأسعدّاملشاعرّوأفضلهاّفيّعمليةّالتعلم.ّيشاركّالطالبّبنشاط.

 ةصياغة املشكل .ب

ّ
َ
ّصياغة

ُ
ّالباحثة ّفترتب ّالسابقة، ّاملشكلة ّوتحديد ّاملشكلة ّخلفية ّإلى استنادا

ّاملشكلةّعلىّالنحوّالتالي:ّ

قبلّاستخدامّوسائلّلعبةّاالحتكارّفىّّللطالبّاملفرداتّالعربيةّإتقانّكيف .1

 ؟ّمفتاحّاإليمانّباندونجاملدرسةّالثانويةّ

بعدّاستخدامّوسائلّلعبةّاالحتكارّّللطالبّمفرداتّاللغةّالعربيةّإتقانّكيف .2

 ؟ّمفتاحّاإليمانّباندونجفىّاملدرسةّالثانويةّ

فيّطالبّّاملفرداتّالعربيةّتحسينّفيّيهلّاستخدامّوسائلّلعبةّاالحتكارّفعال .3

 ؟ّمفتاحّاإليمانّباندونجباملدرسةّالثانويةّّّالفصلّالسابع

ّأهداف البحث .ج

ةاأل  .أ  هداف العام 

ّوسائلّ ّباستخدام ّالتعليم ّنتائج ّفي ّاالختالفات ّمعرفة هي

ّاملدرسةّّلتحسينّّاالحتكارّلعبة ّفي ّالعربية ّاللغة ّتعليم ّبواسطة املفردات

 .مفتاحّاإليمانّباندونجباملدرسةّالثانويةّّلطالبّالفصلّالسابع

ّ
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ة .ب ّاألهداف الخاص 

ةّمنّهذ ّهي:ّوثالثةّفالبحثّّاأماّاألهدافّالخاص 

رّقبلّاستخدامّوسائلّلعبةّاالحتكاّللطالبّاملفرداتّالعربيةّإتقانّمعرفة .0

 .مفتاحّاإليمانّباندونجفىّاملدرسةّالثانويةّ

ّالعربيةّإتقانّمعرفة .7 بعدّاستخدامّوسائلّلعبةّّللطالبّمفرداتّاللغة

 .مفتاحّاإليمانّباندونجاالحتكارّفىّاملدرسةّالثانويةّ

فيّّيةاملفرداتّالعربّةّاالحتكارّلتحسينمعرفةّفعاليةّاستخدامّوسائلّلعب .3

 .مفتاحّاإليمانّباندونجباملدرسةّالثانويةّّّطالبّالفصلّالسابع

ّفوائد البحث .د

الفوائدّاملتوقعةّمنّهذاّالبحثّمشملةّعلىّالفوائدّالنظريةّوالفوائدّ

ّتالي:هيّعلىّالنحوّالوّفوائدّالسياسةّوفوائدّالقضاياّاالجتماعيةّالالعمليةّّو

 الفوائد النظريةأ. 

ّيمكنّ ّالتي ّالتعليم ّوسائل ّعن
ً
ّمعرفة ّليعطي ّمفيٌد ّالبحث ّهذا لعل

ةّلتحسينّاملفرداتّالعربية.ّاستخدامهاّفي ّتعليمّاللغةّالعربية،ّخاص 

 الفوائد العملية .ب

ّللمعلم .1

َمّقادٌرّعلىّاستخدامّوسائلّ
 
بوجودّهذهّالوسائلّالتعليمية،ّلعلّاملعل

ّمناسباّأوّ
ًّ
ةّبديالّمطابقاّفيّتحفيزّالبيئةّالتعليميةّاملختلفالتعليمَّحال

 وإبداعها.
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ّللطالب .2

بوجودّهذهّالوسائلّالتعليمية،ّعس ىّأنّيملكّالطالُبّاهتماماّبحفظّ

املفرداتّالعربيةّبعمليةّتعليميةّممتعة،ّحتىّيكونّتطبيقّاللعبةّمفيًداّ

ّفيّعمليةّالتعليم.

ّالفوائد السياسية .ت

مّالتعليمّأوّاملؤسساتّلتستخدمّدليالّفىّكتابةّكونهاّمادةّمرجعيةّفيّعل

ّاألعمالّالعلمية.

ّفوائد القضايا االجتماعية .ث

ونّالرساالتّخصوصا. ّّيزيدّهذاّالبحثّمعرفةّللقراءّعموما،ّوللذينّيتم 

 هيكل تنظيم الرسالة .ه

منّالبابّّاببّيحتويّهيكلّتنظيمّالرسالةّعلىّتفاصيلّترتيبّالكتابةّلكل

لّإلىّالبابّ ّّالخامس.األو 

ّيتكونّّالباُبّ ّللرسالة ّاألول ّالجزء ّفهو ّاملقدمة ّعن
ٌ
ّوصف ّفيه مة. ّمقد  ل األو 

ّخلفيةّاملشكلةّوصياغتهاّوأهدافّالبحثّوفوائدهّوهيكلّتنظيمّالرسالة.ّمن:

ّدورّّالباُبّ ّلها ّاملكتبية، ّالدراسات ّعن
ٌ
ّوصف ّفيه ّاملكتبية. ّالدراسة الثاني

. ّاأّلّمهم  ّترتيب ّفي ّنظريا ّأساسا ّالبحث،كونها ّوأهداف ّالبّيتكوّنّسئلة ابّهذا

ّمناقشةّالنظرياتّواملفاهيمّومشتقاتهاّفيّاملجالّاملبحوث.ّمن

لّعنّموقعّالبحثّومجتمعهّوعينتهّ ّفيهّبياٌنّمفص  ّالبحث. الباُبّالثالثّمنهُج

ّوتعريفّالعملية،ّوالبحوثّالسابقة،ّأدواتّالبحثّوتقنياتّجمعّالبيانات.

ّالبح ّنتائج ّالبابّالرابع ّفيه ّوّتحللثّومناقشاته. بياناتّالتوصفّّالبياناتّ،

ّبياناتّالبحثّتناقشّالكميةّّو
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ّهماّ ّقسمان ّفيه ّالتحليل، ّنتائج ّالباحثة ّتفسر ّفيه ّالخاتمة. ّالخامس الباب

 الخالصةّواالقتراح.ّ


