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 الباب األول

 مقّدمة

 خلفية البحث.أ

التعلم هو عملية التقارب بني املتعلمني مع جمموعة واسعة من املوارد التعليمية اليت ميكن أن  

ىل معرفة وفهم ويكون قادرا على فهم جمموعة واسعة إتغيري بارز جدا من اجلهل للتوصل . تنتج تغيريات

كل من هذه املكونات التأثري . التفاعل بني املكونات املختلفةعموما يف عملية التعلم جيعل . من املعرفة

 .على بعضها البعض وذلك لتحقيق غرض أو ينبغي أن تتطور 

العوامل . يف عملية التعلم، هناك نوعان من العوامل مها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية

مل التعب ، يف حني أن العوامل اخلارجية العوامل املادية ، والعوامل النفسية ، وعا: الداخلية يف نفسي 

وامل اخلارجية هي ، يف الع. العوامل األسرية ، والعوامل املدرسية ، وعوامل اجملتمع: من اخلارج مثل 

مبا يف ذلك أساليب التدريس ، املناهج الدراسية، والعالقة بني املتعلمني مع املتعلمني ، االنضباط  املدارس

وقت املدرسة ، الدروس القياسية على حجم وحالة املبىن، و طريقة الدراسة  املدرسي ، الدروس الصك،

ميكن لوسائل   .من العوامل اخلارجية وتصنف وسائل اإلعالم يف أداة تعليمية. و الواجبات املنزلية 

وجدت إحدى  .التعليمو عملية التعلم  اإلعالم أن حتفز عملية التعلم لتيسري اعتقال من املواد يف
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2 
 

يف حني  .االستماع ة٪ عن طريق   ٪ من  ٣٨سات أن معرفة الشخص من خالل مشهد أكرب الدرا

  ٠.٪ من الرؤية والسمع ٠٥٪ من  ٠٥مهارات الذاكرة بنسبة 

كل ذلك ثبت عندما يتم مالحظة الكثري  .عملية تعلم اللغة العربية ليست سهلة حىت تشبع

سريانج بانتني عدم الرتكيز على التعليم  كوجون حممدية إبتدائية من طالب الصف الثالث يف مدرسة

األطفال اآلخرين،  بني هناك املتعلمني الذين ساروا حول الفصول الدراسية يف حني البلطجة .والتعلم

يف  نائمني همبعض كان على طاولة املفاوضات مع شغل رسم كتاهبا، وحىت رؤوسهموبعضها وضع 

باور  وسائلاالستفادة من  ةقوم الباحثتمع ما حدث، لذلك س بالقلق الباحثة تشعر. الواقع يف الطبقة

 إبتدائيةحممدية مدرسة لزيادة الفائدة يف تعلم املفردات العربية يف طالب الصف الثالث من  بوينت

  .سريانج بانتني كوجون

 بصاحب اإلتصال ىف يستطيع ان نفسن يف اجلديدة القاعدة ليبىن احملاولة هي العربية اللغة تعلم

 بالط كلل مهم األجنبية اللغة تعلم الكفلذ. حمتلفة الكتابة طريقة و القائدة متلك اللغة كانت. اللغة

 و طريقةلا يستحدم ان املعلم جيب العربية اللغة تعلم ىف و. املسلمني جملتمع العربية اللغة تعلم ىف حصوصا

 .الفصل احلد اململة إلزالة املناسبة الوسائل

يف اهتمام .   :وسيلة للتعليم ، وخاصة يف وسائل اإلعالم املرئية ، وهي هناك أربع وظائف من

وسائل االعالم املرئي هو جوهر اهتمام املتعلمني إىل الرتكيز على احملتوى من الدروس املتعلقة معىن النص 

                                                             
3 Hujair AH, Learning Contack media Pengajaran Materi II ,( Jurusan Tarbiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII, 
Yogyakarta 3112), Hal  1 
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 ن تزيد منللعرض ميكن أ( القراءة) وظائف التعلم الفعال . ٠ البصري أو عرضها املصاحبة للموضوع،

وظيفة . ٨ لمتعلمني مثل الصورة البصرية أو رمز ميكن أن تثري العواطف واملواقف من املتعلمني،التمتع ل

 .٤ ،.  اإلدراكي هو رمز للصورة يوفر وسيلة سهلة لفهم و مساع املعلومات أو الرسالة الواردة يف الصورة

ن ضعف يف القراءة لتنظيم وظيفة تعويضية ، صور وسائل اإلعالم مساعدة الطالب الذين يعانون م

 . املعلومات يف النص و حتسني العائد

جيب  .دفع االنتباه إىل جوانب الفعالية والكفاءةني الوسائل التعليمية املطلوبة ليف اختيار املعلم

،  أن الوسائل التعليمية املستخدمة يف عملية التعلم تكون قادرة على تبسيط وتسريع أهداف التعلم 

العالم تعلم أن حيقق فعالية و كفاءة ميكن أن تعزز مصلحة الطالب يف عملية التعلم و حتقيق وسائل ا

  .دعم حتقيق أهداف التعلم 

املربني حباجة إىل  .تقدمي حمتوى أكثر سهولة فهمها من قبل املتعلمني باستخدام وسائل اإلعالم

دور املربني حتديد ما إذا  وسيكون  .حتسني جودة العملية التعليمية من أجل إنتاج املتعلمني الذي تأهل

وهكذا  .التعليم –للمعلمني املباشر لتعزيز املتعلمني يف عملية التعلم  .مل يتحقق اهلدف يف التعلمكان 

  .دور وسائل اإلعالم يف عملية التعلم مهم جدا

 .التعليم وأيضا إىل حتسني نوعية التعلم يف عملية التعلم  كما فعل املعلم  ،طالب املؤهلنيجلعل 

،  وبالتايل .استخدام وسائل اإلعالم لتسهيل املتعلمني يف احلصول على املواد اليت يتم تدريسها املعلمني
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التعليم مهم  و بالتايل فإن موقف وسائل اإلعالم يف عملية التعلم. ميكن تسريع أهداف التعلم فإنه 

 .للمساعدة يف تسليم املواد 

هو تطور العلم والتكنولوجيا بسرعة، األمر الذي يتطلب من السمة املميزة للمجتمع احلديث 

يتطلب سن أكثر تقدما الرتبويني  .اجلميع أن يكونوا أكثر يقظة واستجابة يف تفسري أي معلومات وردت

واحد  .تأثري التقدم يف العلوم والتكنولوجيا سيكون له أثر كبري يف عامل التعليم .ملتابعة هذه التطورات

 .ة وسائل االعالم اليت هي من ذلك بكثري يف الطلب من قبل املربني أن تنقل إىل تألقمنهم نقطة قو 

يظهر شرحا فقط ، وأيضا  واملعلم .نقطة قوة وسائل اإلعالم هي مفيدة جدا يف عملية التعليم والتعلم

حة هو واحدة من املزايا من نقطة قوة وسائل اإلعالم يف الص .اإلشراف على الطالب يف عملية التعلم

 .عدم استخدام الطباشري، الطباشري اليت تنتج الغبار اليت تضر اجلهاز التنفسي

 .ومن اجلدير بالذكر يف استخدام نقطة قوة وسائل االعالم اليت هي املتعلمني اهلدوء والرتكيز

و ميكن أن تسجل  .جيب أن الغرفة ال تكون مظلمة جدا حبيث املتعلمني ميكن أن تتفاعل مع كل من

الغرض منه هو  .يف منتصف املواد حيدث املريب تراجع األسئلة .ما تواجه املربني تفسري أقل وضوحا عند

  .التعليم وولكن الطالب  يشعرون بأهنم جزء من عملية التعلم  .أن الطالب ليس فقط وجوه

: ٥ ;٨٣١ . مهّاليك  .تعليم  وتعلمني ال يشعر بامللل عند تعلم ويهدف إىل أن يكون امل

التعليم ميكن أن تثري الفضول واالهتمام ، إثارة الدافعية  و إن استخدام وسائل اإلعالم يف عملية التعلم"

. التعليم ، و ميكن أن تؤثر على علم وظائف األعضاء من املتعلمني و و التحفيز يف عملية التعلم
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بيانات جلذب و / تقدمي املواد وسائل اإلعالم ميكن أن يساعد أيضا املتعلمني لزيادة التفاهم و  استخدام

  ٨.تسهيل تفسري البيانات ، و تتكثف املعلومات

ميكن استنتاج رأي أعاله ، أن وسائل اإلعالم تساعد املربني على توفري املواد وتسهيل املتعلمني 

تعليم  -٪ من عملية التعلم   ٣٨ويقول العديد من الدراسات أن فعالية . للقبض على املواد املعروضة 

تعليم حنو الوصول إىل الفائدة يف التعلم ليس فقط بسبب وسائل  و ة يف التعلمالطالق٤. حاسة البصر

تعليم بني اسرتاتيجية الطالب  و يف عملية التعلم. ولكن أيضا على دور املعلمني مهم. اإلعالم التعلم

 .ي املوقف املناسب لكل كلواملعلمني ، واملواد، ووسائل اإلعالم هو عبارة عن سلسلة بأن التفاعل اليدو 

 أسئلة البحث . ب

 لرفع باور بوينتللمناقشة الواردة أعاله ، فإننا نقرتح تأثري كبري ىف استخدام وسائل اإلعالم  

سريانج  كوجونالفائدة يف تعلم مفردات العربية يف طالب الصف الثالث من مدرسة حممدية إبتدائية  

 بانتني

 الصف الثالث طالب اللغة العربية  مفردات تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“وسائل  تطبيق كيف.  

 ؟ سريانج بانتني كوجونحممدية   مدرسة إبتدائيةيف 

                                                             
2 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, UIN – Malang Press, 3116), Hal. 32 - 36  
 
2 Hujair AH, Learning Contack Media Pengajaran Materi II, ........................... Hlm.  1. 
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 طالبمفردات اللغة العربية  تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“ كيف نتائج استخدام وسائل. ٠

 ؟ سريانج بانتني كوجونحممدية   مدرسة إبتدائيةيف الصف الثالث 

الصف  طالبمفردات اللغة العربية  تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“ما هي مزايا وعيوب وسائل  .٨

 ؟ سريانج بانتني كوجونحممدية   مدرسة إبتدائيةيف الثالث 

 أهداف البحث. ج

مفردات تعلم اللغة العربية  تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“لتحديد تطبيق نقطة قوة وسائل .  

 .سريانج بانتني كوجونمدرسة إبتدائيةحممدية  يف الصف الثالث  طالب

مفردات تعلم اللغة  تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“لتحديد نتائج استخدام نقطة قوة وسائل .٠

 .سريانج بانتني كوجونمدرسة إبتدائيةحممدية   يف الصف الثالث طالب العربية

مفردات تعلم  تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“وسائل بوينت استخدام باور لتحديد مزايا وعيوب .٨

 .سريانج بانتني كوجونمدرسة إبتدائيةحممدية   يف الصف الثالث طالباللغة العربية 

 أهمية البحث. د

 ٠.فائدةو  و  ةبشكل عام ، يتم تعريف منهج البحث وسيلة علمية للحصول على بيانات لغرض

 .الفوائد النظرية والعملية  األحباث نفسها إىل قسمني ، ومها وينقسم فوائد

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 31 1) , Hal 2 
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الصلة  كما توفر مدخالت العالجات للمعلمني يف التعليم ذاتالفوائد النظرية األكاديمية

 كوجون إبتدائية حممدية مدرسةمفردات العربية يف طالب الصف الثالث من لزيادة الفائدة يف تعلم 

ومن املتوقع هذا البحث .  سريانج بانتني لتطوير نقطة قوة وسائل اإلعالم كوسيلة تعليم اللغة العربية

 .إلثراء املعرفة و تقدمي مسامهة كبرية يف املدرسة من أجل أن ينظر يف تقييم نتائج تعلم اللغة العربية

تعليم املناسب اختيار الكمدخل للمعلمني لتحديد اسرتاتيجيات التعلم و  الفوائد العملية

ة ميكن للباحثني أيضا إضافة إىل اخلرب . كوجون  حممدية إبتدائية مدرسة ىف درجة الثالثةاإليدز خصيصا لل

مفردات العربية يف طالب الصف الثالث من الفائدة يف تعلم  لنهضةو معلومات مفيدة يف املستقبل 

القارئ على فهم بوضوح دور وسائل اإلعالم  نأمل، . سريانج بانتني كوجون حممدية إبتدائية مدرسة

 .كنقطة قوة املعرفة ملزيد من التطوير

 ةالبحوث السابق. ه

 ةلتحديد األدب البحوث ذات الصلة أو هلا صلة إىل الرتكيز على املشكلة املراد قدم مراجعت

مراجعة األدب هو دراسة نتائج البحث  .ويهدف ذلك إىل جتنب االنتحال يف قطعة من الكتابة .دراستها

ويعترب هذا  .درسالأدبيات الدراسات السابقة هي ذات الصلة أو هلا عالقة مع الرتكيز على املشاكل 

 ١.البحث ضروري من أجل جتنب أي االنتحال أو تكرار املوضوعات النظرية القائلة بأن هناك

                                                             
0 Sembodo Ardi Widodo, et.al., Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA fakultas Tarbiyah, ( Fakultas 
Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3110). Hal .  2 
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املدينة اجلامعية  تربيةطلب قسم الرتبية اإلسالمية كلية ئروانتو غالينا كاتون  من ةالبحت. 

استخدام أجهزة الكمبيوتر وسائل اإلعالم إىل بذل اجلهود "عنوان مع يوكياكرتاكليجاغ  سنن اإلسالمية

 مغوواهرجواملدرسة الثانوية األوىل يف البالديف تعلم الفقه يف الصف الثامن ب ل حتسني حتصيل الطالب

وهتدف هذه الدراسة إىل وصف تنفيذ التعلم عن طريق استخدام جهاز كمبيوتر الوسائط املتعددة "

القائمة على احلاسوب تعلم القائمة وحتديد إجنازات زيادة املتعلمني بعد استخدام الوسائط املتعددة 

  .الفقه

 ىف الفقة درس لمتعدة على احلاسوب يف وجدت الدراسة أن استخدام الوسائط املتعددة املعتم 

هلا تأثري إجيايب على أنشطة وإجنازات  سليمان مغوواهرجويف  احلكوميةالصف الثامن باملدرسة الثانوية 

 .املتعلمني 

املدينة  بزيّةطلب قسم الرتبية اإلسالمية كلية ئروانتو  سوبريّادىالطالب ديدي  من البحت .٠

جهود االستفادة من الوسائل التعليمية ماسرت يف "  عنوان مع يوكياكرتاكليجاغ سنن  اجلامعية اإلسالمية 

اجلهود املبذولة  هدفت هذه الدراسة إىل وصف" بيوسوكااملدرسة الثانوية األوىل يف البالداللغة العربية ويف 

 مرىبهي العقبات اليت واجهتها من  اللغة العربية يف استخدام الوسائل التعليمية ومعرفة ما معلمىمن قبل 

                                                             
  Irawanto Galih katon, et.al., Pemanfaatan Media Komputer Sebagai Upaya Meningkatkan Presentasi Belajar 
Siswa Dalam Pembelajaran Fikih Di Kelas VIII B MTsN Maguwoharjo, (Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 3110). 
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اللغة العربية يف استخدام الوسائل  ل التعليمية واحللول اليت قدمها معلمواالعربية يف استخدام الوسائ

 ٣.التعليمية

العربية يعترب أن تكون دقيقة جدا ، ألنه أجري  مرىبائج هذه الدراسات أن جهود وتشري نت

و ري وسائل اإلعالم ى تأثالتقييم من أجل حتديد مدى األهداف التعليمية تتحقق ، وكذلك لتقييم مد

 .التعليمو دعم جناح عملية التعلم التعلم كأداة ل

املدينة اجلامعية  بزيّةقسم الرتبية اإلسالمية كلية طلب  ئهداالفقار حممد ذو  من البحت.  ٨

ت وسائل اإلعالم يف تعزيز فعالية التعلم ياستخدام اإلنرتن"  عنوان مع يوكياكرتاكليجاغ سنن  اإلسالمية 

ف هذه الدراسة إىل وهتد "فروغوكولون     واتيساملدرسة الثانوية    IPSعشر  ةالفقه يف الدرجة احلادي

د تنفيذ بع الفقة تعلم وكذلك لقياس مدى فعالية تياإلنرتنعن طريق استخدام شبكة الفقه تعلم حتديد 

 ٨.تعلم كوسيلة لل  تياإلنرتنشبكة 

ميكن أن تكون فعالة جدا ، فقه عملية التعلم باستخدام شبكة اإلنرتنت نتائج الدراسة املذكورة

 .ن جدا أثناء عملية التعلم ، وكذلك تسهيل املعلمني يف التدريسو ن هم أيضا متحمسو واملتعلم

املدينة اجلامعية  بزيّةقسم الرتبية اإلسالمية كلية  حسنة ؤسواتونالطالب  من البحت .٤

 املدرسة ىف اإلسالم الدين تعلم ىف التعلم وسائل استخدام " عنوان مع يوكياكرتاكليجاغ سنن  اإلسالمية 

                                                             
2 Subriadi Dedi, et. Al., Upaya Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Bahasa Arab Di MTsN Banyusoca, 
(Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 3112). 
6 Zulfikar Mohamad Ihda, et.al., Pemanfaatan Media Internet Dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Fiqih 
Di Kelas XI IPS   MAN   Wates Kulon Progo, (Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3112). 
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هدفت هذه الدراسة إىل وصف  ،" الثاىن  وىتمس ىف رشع حادية الصف ىف بيوجياكرتا احلكومية الثناوية

املعلمني الرتبوي تحسني كفاءة وتطوير اإلعالم الرتبوي يف تعليم الديين اإلسالميي اجلهود املبذولة لوحتليل 

 ٥ . يف استخدام الوسائط التعليمية على التعلم التعليم الديين اإلسالمي

عليمية الت الوسائل انشاء التعليم الديين اإلسالمي هذه الدراسة هو أن مجيع معلمي نتائج من

وضوع أن تدرس وتبحث عن وسائل االعالم اليت هي ذات الصلة هلذه اخلاصة هبا مصممة خصيصا مل

الوسائل التعليمية تكون أكثر إبداعا و ابتكارا يف إجياد واستخدام  و أيضا ، يف تطوير معلم. ادةامل

 .وسائل اإلعالم يف جمال التدريس 

اجلامعية  التعليم و التدريس كلية طربيه اللغة العربية رمحاواتىالطالب أنيتا  من ةالبحت .٠

تعلم وسائل اإلعالم لغز االلعاب لتحسني نتائج " مع عنوان عنوانيوكياكرتا كليجاغ سنن  اإلسالمية 

وهتدف  "سيمارانج  جتيسالعلوم  تامرينولتعلم اللغة العربية للطالب من الدرجة الرابعة مدرسة إبتدائية

هذه الدراسة إىل شرح عملية تعلم اللغة العربية باستخدام األلغاز وتريد أن تعرف دور وسائل اإلعالم 

 جتيسالعلوم  تامرينولابعة مدرسة إبتدائيةرجات التعلم من الدرجة طالب الرابع لعبة اللغز لزيادة خم

الذي مجع البيانات إلجراء  ،( PTK) هذه الدراسة هو البحث النوعي الطبقة تصميم العمل  .سيمارانج

   .دورة األوىل و الدورة الثانية المراقبة املتعلمني و مرحلة ما قبل االختبار و بعد اختبار 

                                                             
 1

 Khasanah Uswatun, et.al., Pemanfaatan Media Pendidikan Dalam  Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi 
Kasus Kelas XI Semester 3 MAN Yogyakarta III), (Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 3111). 
   Rahmawati Anita, et.al., Pembelajaran Dengan Media Permaianan Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Bahasa Arab Siswa Kelas IV MI Tamrinul Ulum Jetis Semarang, (Fkultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 311 ). 
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