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 الباب األ ول 

ة امل
م
دقَ  

   البحثفيخل . أ

غة 
ّ
العربّية كلغة أجنبية ألن اللغة العربية هي واحدة تزداد الحاجة إلي تعلم الل

ولكن إلي جانب أهمية تعلم اللغة العربية اتضح أنها لم تكن من اللغات الدولية. 

التي تحفز  مصحوبة باالحماس وزيادة الحافز على التعلم. هناك العديد من العوامل

 اللغة العربية, ومنها رأي الطالب في اللغة العربية نفسها.

ظهر وصمة العار التي تتطورفي 
ُ
 و املجتمع أن تعلم اللغة العت

ً
ربية ال يزال صعبا

, على
ً
من الصعوبة والسهولة  الرغم من أن كل لغة لديها مستويات مختلفة معقدا

النحوية و  تية أو املورفولوجية أوى خصائص النظام نفسه, سواء الصو اعتماًدا عل

املتعلقة  هذا ماأدى أخيًرا إلى أنواع مختلفة من املشكالت, بدًءا من املشكالت .1الداللية

الب.
ّ
 بااألساليب والوسائط و دوافع التعلم للط

إذا تم تقديم اإلنطباع بأن تعلم اللغة العربية صعب للغاية اليحدث في الواقع 

اللغةالعربية. يبدو أن تعليم اللغة العربية االتعليم املنهجي, فشكل االاللغة العربية ب

, أقل لتحفيظ املفردات, خاصة على مستوى املبتدئين   التقليدية التي تعطي أولوية كبيرة

ربحية, حتى يؤدي إلى تعليم اللغة العربية يصعب على معظم الطالب. 
2 

ن عملية أ 1الرابع,الفقرة باب  2005سنة , 19ذكرت االئحة الحكومية رقم  

والنمو  للموهبةالتعليم فى الوحدة التعليمية عقدت بشكل تفاعلي, و استقالل وقًفا 
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املعلم للقيام باالتعلم النشط واإل هذا هو األساس الذي يحتاج  البدني والنفس ي للطالب.

 3  بداعي والفعال واملرح

يتمثل في عدم استخدام مشاكل تعلم اللغة العربية متنوعة للغاية. بعضها 

إلي جانب تطور التعليم وكذالك عدم اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية. وسائل 

التكنولوجيا , بمكن إستخدام العديد من أنواع الوسائط. بدًءا من استخدام الوسائط 

 كترونية املختلفة و حتى إستخدام األلعاب التعليمية املختلفة لتركيز التعلم.لاإل

ن الغرض من األلعاب التعليمية ليس فقط أ (Suyatnoويتنوا )س ذكر .

الحصول على املتعة. ولكن اللعبة املناسبة يمكن أن تجعل التعلم ممتعة, وتعزيز التعلم 

 تظهر بعض األبحاث الحديثة حول الدماغ البشري نتائج رها في اإلختباويمكن استخدام

 The Every Day في ال بيتر كاليناملثال ، قملحوظة تتعلق بالتعلم والدماغ. على سبيل 

Genius إذا كان .إن عملية التعلم يمكن أن تتم بفعالية كبيرة املجيب,  كما نقلت عن فتح

 4. شخص ما في حالة من املرح

ايد مع الحفظ املتز  الخطوة األولى في تعلم اللغات هي إتقان املفردات العربية.

  في جهودهم التعليمية. هذا يثبت أن هناك كبيرة فإنها تواجه زيادة ،ملفردات الشخص

بالنسبة لطالب املرحلة االبتدائية  زيادة في قدرة الشخص على اللغة التي يتم دراستها.

إستراتيجية  بتدريس املفردات الجديدة وإدخالها ، فإنهم يحتاجون إلى الذين يقومون 

سبة لظروف الطالب. إحدى واألساليب املنا مناسبة ، يمكن ألحدها استخدام الوسائط

 صندوق األشياء.غة العربية هي لعبة التي يمكن تطبيقها في تعلم الل األلعاب اللغوية
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هي إحدي املدارس التي تقدم دروس تان غو نسياملحمدية  اإلبتدائية املدرسة

و تطوير مهارات  وس اللغة العربية من تشجيع اللغة العربية لطالبها حتي تمكن در 

  تجاه اللغة العربية.اللغةالعربية بشكل نشط و سلبي, و توليد موافق إيجابية 

بأن معظم  للفصل الرابعاملعلومات من مدرس اللغة العربية  تحصل الباحثة

اهتمام قليل باملواد العربية و نقص استخدام وسائل تعليم اللغة العربية  الطالب لديهم

 يمثل مشكلة خطيرة.

األساليب املستخدمة في الغالب هي أساليب املحاضرة و الدور النشط للطالب 

في مدرسة  ى هذا, ملساعدة طالب الفصل الرابعغير موجود في عملية التعلم. بناًء عل

بطريقة في زيادة اهتمامهم و قدرتهم على حفظ املفردات  غوتاننية اإلبتدائية سياملحمد

وسيلة صندوق  تطبيق إجراء بحث بعنوان البحث عنمبتكرة و ممتعة, تهتم املعلفة ب

العربية على طالب الفصل الرابع في املدرسة ي ترقية قدرة حفظ املفردات البضائع ف

 .2018/2019ة يسنة الدراسائية املحمدية سينغوتان بانتول للاإلبتد

 

 أ سئل  البحث . ب

املفردات اللغة ة قدرة حفظ وسيلة صندوق البضائع في ترقيتطبيق  تأثير علىما هو  .1

اإلبتدائية املحمدية سينغوتان بانتول  العربية على طالب الفصل الرابع في املدرسة

 ؟2018/2019السنة الدراسة 

ة قدرة حفظ املفردات اللغة العربية وسيلة صندوق البضائع في ترقيتطبيق  كيف .2

السنة  اإلبتدائية املحمدية سينغوتان بانتول  على طالب الفصل الرابع في املدرسة

  ؟2018/2019الدراسة 
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وسيلة صندوق البضائع في ترقّية قدرة حفظ املفردات ما املزايا و العيوب من تطبيق  .3

اإلبتدائية املحمدية سينغوتان  اللغة العربية على طالب الفصل الرابع في املدرسة

  ؟2018/2019بانتول السنة الدراسة 

 

 أهَاف البحث  . ج

 ي ترقّية قدرة حفظ املفردات صندوق البضائع ف وسيلةتطبيق  على ملعرفة  تأثير .1

ائية املحمدية سينغوتان بانتول اإلبتد العربية على طالب الفصل الرابع في املدرسة

   2018/2019ة يسنة الدراسلل

العربية على البضائع في ترقية قدرة حفظ املفردات ملعرفة تطبيق وسيلة صندوق   .2

سنة ائية املحمدية سينغوتان بانتول للاإلبتد طالب الفصل الرابع في املدرسة

   2018/2019ة يالدراس

وسيلة صندوق البضائع في ترقية قدرة حفظ ملعرفة املزايا و العيوب من تطبيق  .3

اإلبتدائية املحمدية سينغوتان  العربية على طالب الفصل الرابع في املدرسةاملفردات 

  2018/2019بانتول السنة الدراسة 

 

 البحثفوائَ  . د

 الفوائد الّنظرّية .1

صص العلوم في مجال اللغة العربة, و كمرجع من املتوقع أن يسهم هذا البحث في تخ

 .ألبحاث مماثلة في املستقبل
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 الفوائد التطبيقّية .2

 للمعلم ( أ

 تعطي معرفة جديدة عن وسيلة اإلعالم صندوق األشياء لتحسين جودة التعلم.

 للطالب ( ب

خالل لعبةاللغة و توفير حال جديد في أنشطة من زيادة معرفة املفردات العربية 

 .التعلم و التعليم

 للباحثة ( ت

معرفة أوجه القصور و الضعف في النفس عند التدريس و يمكن استخدامها 

 في املستقبلكمرجعع لتحسين النفس 

 للبحث اآلتي ( ث

دافعة للبحث املزيد في تحسين نوعية التعليم, ال سيما في تنفيذ وسيلة صندوق 

 األشياء 

 

 حَود البحث . ه

حفظ  لتحسين قدرة   وسيلة صندوق األشياء الهدف من هذا البحث هو استخدام .1

 املفردات العربية.

الذي من املتوقع أن وسيلة صندوق األشياء الهدف من هذا البحث هو استخدام  .2

وتان بانتول العام غنيللصف الرابع املحمدية س يكون له تأثير على إتقان املفردات

 2018/2019الدراس ي 

 وتان بانتول غنيكان موضوع هذه الدراسة طالب الصف الرابع في مدرسة املحمدية س .3
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 سابدق الَرا س  ال . و

بحاجة ماّسة إلى العلوم و املعرفة من الدراسة  ةقوم الباحثتالبحث الذي 

املناسب بموضوع الذي التي  أخذ الباحث عن البحوثاالسابقة م السابقة. الدراسة

كتبها الباحثون السابقون لها عالقة التي  السابقة الدراسة ,لذالك  .ةالباحث فعلتس

  و من بعض الدراسة السابقة لها مشبهة هي:. البحثبه  سيفعل بموضوع الذي

طالبة في قسم تعليم املد رسة  (Izzatil Muna)عزة املنىه تالذي كتب البحث

 , تحت املوضوع2013 االسالمي سنةغو الحكومي معهد والي سون  اإلبتدائية كلية التربية

 فعالية لعب اللغاوية  صندوق األشياء على مخرجات تعلم العرب للطالب في الفصل

نتائج من هذا  2014.5 -2013من املدرسة الخيرية سيمارانج في العام الدراسة  الرابع

ه هو زيادة نتائج تعلم اللغة العربية بوسيلة صندوق األشياء. اظهرت نتائج بحث البحث

اختالفا في نتائج التعلم بين املجموعات التجريبية والسيطرة. يمكن رؤية النتائج من 

أعلى من فئة الطبقة التجريبية  تظهر متوسط قيمة  التي)  (posttestنتائج اختبار البعث 

على تحسين نتائج التعلم , بينما يركز الباحثون اكثر زيادة  لبحثالتحكم. تركز معادلة ا

 القدرة على حفظ املفردات. 

في قسم تعليم طالبة   (Suci Handayani)  ايانىنداسوس ي ه  هتالذي كتب البحث

تحت املوضوع تجريب التعليم بوسيلة , 2016سنة  والتعليمية, كلية التربية اللغة العربية

فدان كال  ثنويةتعليم املفردات للطالب في الفصل السابع من املدرسة السلم األفعى على 

                                                 
5
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Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2013-2014 “ , ( Skripsi Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo 

Semarang, 2013 ) t.d.  
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 .سلم األفعى العربية بوسيلةالبحث هو زيادة اتقان املفردات اللغة نتائج من هذا 6تين. 

اظهرت نتائج الدراسة وجود فرق كبير في اتقان املفردات بين الطبقة التجريبية و فئة 

 التحكم. 

لغة طالبة في قسم تعليم ال(Ratna Yunita)  تايتنا يونار ه تالذي كتب البحث 

للطالب في الفصل اتقان املفردات على بطاقةالرباعية  ةلعب العربية, تحت املوضوع أثر

اتقان  نتائج من هذا البحث هو زيادة 7الثناوية العامة سليمان,من املدرسة الثامن 

املفردات اللغة العربية بوسيلة بطاقةالرباعية . اظهرت نتائج الدراسة وجود فرق كبير في 

اتقان املفردات بين الطبقة التجريبية و فئة التحكم. يمكن رؤية النتائج من نتائج اختبار 

تظهر متوسط قيمة الطبقة التجريبية أعلى من فئة التحكم.   التي)  (posttestالبعث 

تركز معادلة البحث على تحسين نتائج التعلم , بينما يركز الباحثون اكثر زيادة القدرة 

 على حفظ املفردات. 

طالبة في قسم ( Rena Rizki Nur Fauziى )نور فوز  رينا رزقىه تالذي كتب البحث

استخدام لعب , تحت املوضوع 2016و التعليمية سنة   يةتعليم اللغة العربية كلية الترب

 السنة,  في الفصل الثامن من املدرسة  بطاقة البنغوا اإلعالمية في تعليم املفردات

إتقان مفردات الطالب. معادلة نتائج من هذا البحث هو زيادة  20158 - 2016الدراسة 

 في تشابه إتقان املفردات. وفرق البحث في وسيلة املستخدمة. البحث 
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Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2016 ) t.d. 
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Mufradat ( Studi Eksperimentasi di Kelas VII MTs Hasyim Asy’ ari Piyungan Bantul Yogyakarta ) 

T.A 2015/2016” , ( Skripsi : Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 ) t.d. 
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مختلف عن البحثية السابقة. يمكن مالحظة هذه  لقد اوضح البيان أن البحث

االختالفات من انواع الوسا ئل املطبقة او العناصر البحثية او مناهج البحث التي يتم 

للطالب ت اللغة العربية استخدامها, اي تطبيق صندوق األشياء في تحسين حفظ مفردا

السنة  بنتول   اإلبتدائية سيغوتانمن املدرسة اإلبتيدائية املحمدية  الفصل الرابع

 2019-2018الدراسة 

 

 هيكل البحث . ز

لتوفير وصف منظم وسهل الفهم, يتم ترتيب كتابة هذه الرسالة بطريقة 

 منهجية على النحو التالي:

خلفية البحث, تحديد املشاكل, بحث الباب األول على مقدمة تتكون من ي

 أهداف البحث, فوائد البحث, حدود البحث, هيكل البحث, و الدراسة املكتبية

ملدرسة املحمدية  العام صورةواللثاني عن  اإلطار النظري الباب ا بحثي

 الجغرافي ، وتاريخ إنشاء املدرسة ، والرؤية والرسالة بانتول بما في ذلك: املوقع وتانغنيس

  والبنية التحتية. التنظيمي للمدرسة ، وحالة املعلمين والطالب والهيكل

النهج ومصادر البيانات  الثالث أساليب البحث التي تشمل: أنواع الباب بحثي

 وإجراءات جمع البيانات والسكان والعينات.

البيانات املتعلقة  الرابع الوصف ، وتحليل البيانات ، وعرض الباب بحثي

مدرسة املحمدية  وتنفيذ تعلم املفردات العربية في األشياء وسيلة صندوق  بتطبيق

  وتان بانتول غنيس
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رئيسيين ، وهما  تحتوي على شيئين, يحتوي الفصل الخامس على خاتمة 

 .االستنتاجات واالقتراحات

للباحثين ، واملرفقات  يحتوي القسم األخير على املراجع ، والسيرة الذاتية

 .املتعلقة بالبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


