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 األول الباب

 المقدمة

 البحث تمهيد .أ 

 مع التفاعل يف ويرغب عتمادلال اجتاه لديو. يجتماعا كائن اإلنسان

 كلمتُت، على بٍت (interaksi) التفاعل كلمة" ن  إ  إمساعيل أزين قال. اآلخرين

ىو التعل ق بالتبادل والتأث ر جتماعي والتفاعل اال. actionكلمة   و inter كلمة يعٍت

 (Azenismail :۰۲١۲) اجملتمع"واجلماعة، و بُت أشخاص، 

عناصر التأثَت. وحيتاج اإلنسان  معٌت التفاعل ادلذكور ذمد أن فيوومن  

 أداة ىي غةلالو ن جيد بالتبادل والتأثَت.أأدوات التواصل لكي يستطيع إىل 

 صفيان قال. للتواصل اللغة نستخدم رمن ،ةاليومي ياةاحل يف. التفاعل و التواصل

 أشار كما اخللق بداية منذ لإلنسان التواصل أداة اللغة" ن  إ( ٢٠٠٢:٣) سوري

 : الرمحان ورةس يف تعاىل اهلل

     

 من خريناآل مع نتواصل ألن اللغات من اكثَت  نعرف رمن العامل، ىذا يف

 يذال منها قليل ولكن ،خمتلفات لغات لديو العامل يف مكان وكل  . البالد خارج
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 ستطيعي اليت اللغات إحدى العربية واللغة. العامل لغة وجيعلها اإلنسان يدرسها

 .ويدرسها اىتماما بذجي أن اإلنسان هبا

ا للمسلمُت لغة أىم العربية اللغة  يعل حممد قال كما القرآن لغة ألّن 

. الكرمي القرآن هبا نزل اليت اللغة ىي العربية اللغة" ن  إ( ١٩: ١٩٨٢) اخلويل

 منو يستمد الذي القرآن يفهم أو ليقرأ مسلم كلإليها   تاجحي اليت اللغة وىي

 قد العربية اللغة أن   بالذكر واجلدير". الشرعية واألحكام والنواىي األوامر ادلسلم

 .لًتبيتنا وخاصة الدناولب حلياتنا ةكثَت  مسامهة سامهت

 ويف. األجنبية لغاتال يف كذا ضمن تدخل العربية اللغة إندونيسيا يف 

 األصوات فهي دتامها،إ جيب اللغات عناصر ىناك األجنبية اللغة تعليم

 مثٌت قال. اللغة بو نقد ر لكي تاما منهجا نتعلم أن وجيب. والقواعد وادلفردات

 العربية ةاللغ عناصر قدرة" ن  إ( ٢٠١٢:٨٧: Matsna dan Mahyudin) حميودين و

 ."العربية اللغة تكل م قدرة من جزء

ب ودما سبق بيانو يبدو أن  عناصر اللغات ال بد  أن يتعلم هبا ادلتعل م. وجي

عطاء ادلفردات إأن يتعلم عناصر اللغات اتباعا، يعٍت: أوال اعًتاف األصوات مث  

 ليم القواعد حيتاج إىل استيعاب ادلفردات،يعٍت القواعد. وتع مث  أصعب الدرجات
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 فهي مهمة يف تعليم القواعد. 

تعليمها  يف الوقت احلاضر، يتعلم اإلنسان اللغة العربية. ويف ادلدارس

 جدو عادة كثَتة.  تمشكال ىناك منهجيا كما ينبغي، ولكنجيرى تعليما 

كون تو  .فظتلفيظ و الًتمجة و الكتابة و احلالمثل  بعض الصعوباتالتالميذ 

باندونج. يف ىذه  (SMAN 11) ١١ىذه ادلشاكل يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

مدارس إسالمية وىناك كثَت من التالميذ متخرجُت من  واليس تالميذ ادلدرسة

اللغة العربية يف سنة  واأن يتعل م . ولكن جيب على كل  التالميذُتسلمادلغَت 

 واحدة.

جيب ة العربية يف سنة واحدة صعب جدا. تعل م اللغ مستوى التمهيديلل

و يف عملية التعليم تالميذ اللغة العربية.  قواعد اعلى كل التالميذ أن يفهمو 

مثال باللغة  او أن يعمل نمادة القواعد، ولكن هم ال يستطيعو  ايستطيعون أن يفهمو 

 . يف ترتيب الكلمة االعربية ألّنم ال يعرفون مفردات سيستعملوّن

بوضوح أن استيعاب ادلفردات مهم  يف تعليم اللغة. ويف و يبدو لنا 

جيب على كل  التالميذ أن  باندونج (SMAN 11) ١١ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 بعد ذلك ينسون بعض ادلفردات. و  .يف مقابلة واحدة ةمفرد١٢أكثر من  واحيفظ
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يف  اىناك مقياسأن  (٢٠١٢:  Nasutionقال الدكتور علي احلديدي ) 

 فيما يلي : ادلفردات حفظ

 تعليم متوس ط" يف عامل تعليم اللغة، مضمون فيوإصطالح "مبتدئ أو 
ردات فعدد قدرة ادل: أوال، ُتس من ناحيتااللغة العربية، يستطيع أن يق

، ةكلم  ۰۲۲۲ -۰ على لتالميذ. للمبتدئ، جيب عليو ان يقدرل
. التدريس حصصعدد . ثانيا، ةكلم ٢۲۲۲-۰۲۲۲ وكذلك للمتوسط

يف ادلدرسة  ةعسا٢۲۲؛ ةعسا ٢٢۲-۲للمبتدئ، جيب عليو أن يدرس 
 يةللواجبات وغَت ذلك. عدد و ختصيص الساعات اآلت ةساع ٢۲و 

 يف الفصل ةساع ٢۲۲: وىو ةعسا ٢٢۲"للمتوسط" يعٍت  استعماال
)أقل و ساعتان   واجب ادلنزيلال)بإرشاد ادلدر س(، ويف خارج الفصل، مثل 

 سو أو مجاعة.كل يوم( مستقال بنف
 

حفظ مفردات التالميذ يف ىذه ادلدرسة بعيد من ودما سبق بيانو يبدو أن  

جيب على كل التالميذ يف ادلستوى التمهيدي  ولمستوى التمهيدي. ألن  لادلقياس 

 (SMAN 11) ١١. ويف ادلدرسة الثانوية احلكومية ةمفرد ١٠٠٠ -٠ وان حيفظأ

يف سنة واحدة، على  ةمفرد ٣٩٢ األقلعلى  او جيب على كل  التالميذ أن حيفظ

يف الفًتة القصَتة حىت قليل من  ةادلفردات اجلديد او أن حيفظ همديكنأن  التالميذ 

 در س اللغة العربيةموجيب على ة الطويلة.ًت يف الف افظوىحيكن أن ديادلفردات اليت 
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 كيف تكون ىذه ادلسألة.  يبحث عن السببأن  

يف  تكالمش ىناك ثالثد ر أن  ( يق٢٠١٢: Nasutionنسوتيون ) 

 لدىادلهني ة القدرة ناسب، و قل ة ت الالطريقة اليت "تعليم اللغة العربية، فهي 

بحث الباحثة اإلد عاء تر د عاء ادلذكو اإلومن . تعلم هباللبة ادلواد  و ادلدر س، و صع

 اهقد ر الباحثة أن  ادلشكلة دمكن إزالتت. و ناسبت الاألول يعٍت الطريقة اليت 

ل  دتلب الرغبة ومل جتستطيع ان تيعٍت الطريقة اليت  باستخدام طريقة مناسبة

 لتالميذ.ا

قد م طريقة ي ذيالبحث ال اادلشكالت هبذ ل  حتأن  جر ب الباحثةتف

كن دي "الثلج كرة زي   على نريمالت" تعليم  طريقة. التعليم يف تعليم اللغة العربية

لصف العاشر يف ادلدرسة باس اللغة العربية در  مادلشكالت اليت يواجهها  ل  حتأن 

ديكن أن  باندونج. وباستخدام ىذه الطريقة (SMAN 11) ١١الثانوية احلكومية 

يف  واليشًتكون هبا مطالب التالميذ يف تعلم اللغة العربية ألنالتالميذ يتحم س 

 التعليم عمليا.

ث يستطيع رجاء أن ىذا البح الباحثة لتبحثها ت، اذمذببناء على السابق

 يف ادلدرسة وتقد م تعليم اللغة العربية لخاصة  شكلةادل ولحلمن  حال  أن يكون 
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 على العموم للًتبية يف إندونيسيا.

 

 صياغتها و المشكلة تحديد .ب 

 وى البحث ىذا يف ادلشكلة فتحديد ادلذكور، ادلشكلة دتهيد على بناء

 باألسئلة ادلشكلة صياغة احثةالب وتقد م. العربية اللغة مفردات تعليم يف صعوبات

 :التالية

 قبل العربية اللغةاستيعاب مفردات  على أي  مدى قدرة التالميذ على. 1

 "(snowball drilling) الثلج كرة زي   على التمرين" تعليم طريقة استخدام

 ؟

 بعد العربية اللغةاستيعاب مفردات  على أي  مدى قدرة التالميذ على. ٢

 "(snowball drilling) الثلج كرة زي   على التمرين" يمتعل طريقة استخدام

 ؟

 snowball) الثلج كرة زي   على التمرين" تعليم طريقة استخدام يكون ىل. ٣

drilling)" ؟تالميذلل العربية اللغة مفردات استيعاب على فعاليا 
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 البحث أهداف .ج 

 :يلي كما ىي البحث ىذا من فاىداألف

 استخدام قبل العربية اللغةاستيعاب مفردات  على التالميذ قدرة دلعرفة. ١

 "(snowball drilling) الثلج كرة زي   على التمرين" تعليم  طريقة

 استخدام بعد العربية اللغةاستيعاب مفردات  على التالميذ قدرة دلعرفة. ٢

 "(snowball drilling) الثلج كرة زي   على التمرين" تعليم  طريقة

 الثلج كرة زي   على التمرين" تعليم  طريقة فعالية دمع أم وجود دلعرفة. ٣

(snowball drilling)" لتالميذل العربية اللغة مفردات استيعاب على 

 

 البحث فوائد .د 

 مباشرة غَت أو مباشرة إم ا ظاىرة فوائد توفر أن البحث ىذا نتائج توقعت

 :يلي كما

 فائدة نظرية. ١
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لتنمية العلوم، وال سيما  كبَتة فوائد توفر أن كندت البحث ىذا نتائج

 جودة تعليم اللغة العربية.لًتقية 

 فائدة تطبيقية. ٢

 للمدرسة (.أ 

للمدرسة يف تأثَت طريقة  امسامه البحث ىذا كوني أن كندي 

 وكفاءتو توفعالي من يزيدالتعليم  يكون كيالتعليم  

 لتالميذل (.ب 

 اللغة لتعلم افراحل زيادة ىي للتالميذ البحث من ادلتوقعة الفوائد

 التالميذ يزيد حىت العربية باللغة النصوص ةءلقرا احلماسة زيادة و العربية

 الوقت مرور مع مقدرهت من

 در سُتللم (.ج 

حىت  يف مادة اللغة العربية  در سُتدليف ا البحث سهميكن أن دي 

بيئة  بذأحسن وأج لقخيكن أن ديي ذيف التدريس ال اتنو ع الكو دي

 صلح نقائص يف تعليم اللغة العربيةيكن أن ديتالميذ. و للتعليمية 

 للباحثة (.د 
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 كرة زي   على التمرين" تعليم ةطريق فعالية مبناسبة البحث نتائج 

. الباحثة لكهادت اليت العلوم يف ؤثرت أن كندي "(snowball drilling) الثلج

 طريقة. الًتبية ميدان يف العلوم ستعمالا إىل الباحثة سعىت ذلك، وبُت

 كونت أن كندي "(snowball drilling) الثلج كرة زي   على التمرين" تعليم

 .مدر سة الباحثة كونت حينما التعليم بدائل أحد

 

 البحث نظام .ه 

صفحة عنوان الكتاب و :  مكو ن منفأم ا نظام البحث يف ىذه الرسالة 

 ق.صفحة ادلوافقة و جدول احملتويات و قائمة اجلدول و جدول ادلالح

صياغة  حتديد ادلشكلة و و بحثالباب األو ل مكو ن من : دتهيد ال مث  

  .نظام البحثو فوائد البحوث و  البحث ادلشكلة و أىداف

 طريقة تعريف و فهالية مفهوممث  الباب الثاين مكو ن من النظريات عن : 

 طريقة خطوات و "الثلج كرة زي   على التمرين" ميتعل طريقة تعريف و ميالتعل

 كرة زي   على التمرين" ميتعل طريقة امتياز و "الثلج كرة زي   على التمرين" تعليم
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 و ادلفردات أنواع و ادلفردات مه يةأ و ادلفردات تعريف و نقائصها و "الثلج

 البحث فروض و ادلفردات استيعاب

 البحث عن: مواقع وعينة البحث و هجيةمث  الباب الثالث مكو ن  من من 

و حتليل   داة البحثأ منهج البحث و تعريف إجرائي وتصميم البحث و 

 البيانات.

نتيجة اختبار باب الرابع مكو ن من  حواصل وتفسَت البحث عن : المث  

اداة البحث و وصفية البيانات من نتائج البحث و حتليل بيانات نتائج البحث 

 و اخًتاع نتيجة البحث و تفسَتىا

استيعاب ادلفردات و التوصيات عن: باب اخلامس مكو ن من النتائج المث 

 snowball) الثلج كرة زي   على التمرين" تعليم طريقةالطالب قبل استخدام 

drilling)"  التمرين" تعليم طريقةو استيعاب ادلفردات الطالب بعد استخدام 

 زي   على التمرين" تعليم طريقةو فعالية  "(snowball drilling) الثلج كرة زي   على

 ."(snowball drilling) الثلج كرة

 


