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  الباب ألاّول 

 مقّدمة 

 

 خلفية البحث .أ 

وهي لغة , اللغة هي نظام الرمز الشفهي التعسفيية يستخدمه أفراد املجتمع

من   . استنادا إلى الثقافة التي يتشاكرونها, التواصل والتفاعل بين بعضها البعض

بدون اللغة فإنه سيعوق عملية . الاتصالالتعريف يمكننا أن نفهم أّن اللغة هي أدوات 

إتقان اللغة ال يتم تدريس لطالب الذين .  التواصل والتنشئة إلاجتماعية للمجتمع

أم كثير من الناس يحتاجون علوم اللغة . يحصلون على مواضيع اللغة العربية فقط

 .العربية ألنها  كانت اللغة الّدولّي استخدام لدول العظمى

. دخول اللغة العربية إلى إندونيسيا معا دخول إلاسالم في هذا البلدفمن املؤكد أّن 

ألّن اللغة العربية التستطيع معتبر من إلاسالم حتى اللغة العربية غالبة فى املعتبر كلغة 

يعنى القرآن والحديث مكتوبان باللغة , ناهيك عن مصدرين رئيسيين لإلسالم, الّدين

ّدين كالصالة والدعاء اللذان استعمال اللغة العربية هكذا أيضا كثير طقوس ال. العربية

يعنى حوالي , فلذالك بدأت تعليم اللغة العربية مع انشار إلاسالم في إندونيسيا. كوسائل

  ١.م ١ القرن 
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نشاط تعليم اللغة العربية مازلت محدودة قراءة القرآن التي مكتوب , فاألول 

, حتياجات لفهم محتو  القرآن الكريموتمشيا بال , ومع ذلك(. هجائية)بحرف العرب 

وكتب إلاسالمية الالتي مازلت مكتوب باللغة العربية فتدريس اللغة العربية لم , الحديث

يعني لفهم ومنقوع ابعد تعاليم , ولكن أكثر من ذلك, تعد تقتصر لقراءة حروف العربية

ملعارف إلاسالمية يستخدم تدريس اللغة العربية كخدمة تدريسية ,  منذ ذلك. إلاسالمية

املؤسسات التي . وألاخالق وغير ذلك, والحديث, والتفسير, والفقه, ألاخر  مثال التوحيد

  . تنظم تعاليم إلاسالمية يعني املعهد

اللغة العربية تدرس في املدارس الرسمية من املستو  , في املعاهد فيما عدا

, الثانوية, مدرسة إلابتدائية)السيما في املدارس إلاسالمية , ألاساسية إلى الجامعة

, معهد إلاسالمية الحكومية, جامعة إلاسالمية الحكومية) والجامعة إلاسالمية ( والعالية

  .)مدرسة إلاسالمية الحكومية

 مْدرسة دمحمية, ور تعليم اللغة العربية في املؤسسات الخاصةقد تط
ً
. خاصة

بدأ من مهارة . مجموعة متنوعة من مهارت اللغوية التي تطبق في املدرسة املحمدية

من الطالب الذين يتقنون بعض  قلياليس ولكن ل. والكتابة, القراءة, الكالم, إلاستماع

 . في مهارات معينة ضعيفة فحسبالعديد من الطالب أي و . ةمهار 

العوامل ألاخر  قادرة على  التسبب في إلانخفاض مهارات لغوية  هناك عديد من

جه في تعلم اللغة العربية اتنوع خلفيات الطالب أيضا واحدة من املشاكل التي و . الطالب
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وجدت الباحثة , بنظر نتائج املالحظة ألاّول يعنى مالحظة قبل البحث  . في املدرسة

نطق املفردات اللغة العربية في مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى ال قلةل او حأمشكلة 

الفصل السابع في مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى عند .  جامفينج سليمان يوكياكرتا

بعضها متخرجين من املدرسة إلابتدائية الحكومية ومن , جامفيج سليمان يوكياكرتا

خلفية  بنظر من.  أو الخاّصة بتدائية املحّمديةناحية أخر  متخرجين من املدرسة إلا 

املدرسة إلابتدائية الحكومية لم يتعلموا اللغة متخرجين من الطالب  فتلقائيا أنهم 

  .سابقاالعربية 

ط طالب الصف السابع في مدرسة الثانوية بمحمدية ألاولى متوّس , هذا فقطليس 

ألنهم مازلت تعلموا , آن بطالقةجامفينج سليمان يوكياكرتا لم يستطيعون قراءة القر 

  . وهذان العامالن يؤثران جدا على فهم طالب في مادة اللغة العربية,  (بكتب إقرأ)القرآن 

Flashcard  في شكل صورة بطاقة أّن الباحثة وكانت قادرة أن تعليم هي وسائل ال

يساعد في ترقية نطق املفردات اللغة العربية الطالب الفصل السابع في مدرسة الثانوية 

 هناك يعني أّن الباحثة Flashcardألن . بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا

يمكن طالب نطق املفردات وسوف . وحروف الالتينية, صورة في بطاقة مجهزة باملفردات

 . Flashcardبالجيد إذا قرؤوا طالب حرف الالتينية من املفردات لوسائل 
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إحد  وسائل مناسبة لترقية نطق بطاقة التعليمية  وسائل أّن  ووفقا للباحثة

ألّن في وسائل بطاقة التعليمية هناك كتابة الالتينية التي أن املفردات اللغة العربية 

 .لقراءة املفردات العربيةيساعد طالب 

نطق املفردات  مهارة ترقية "أعاله فالبحث محدود على بناء على خلفية البحث 

 ".  بوسائل بطاقة التعليمية اللغة العربية

 

 أسئلة البحث .ب 

 :املشكلةألاساسية التي ستتم بحثها يعني , استنادا إلى خلفية البحث 

املفردات اللغة العربية لطالب الفصل السابع ماهي عوامل التي تؤثر قلة النطق  . 

للسنة الدراسية في مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا 

 ؟2 ١1-  ١1

نطق املفردات اللغة العربية لطالب  يإلاختبار بعدو يقبل كيف نتيجة إلاختبار .١

الفصل السابع في مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا 

 بعد معاملة ؟قبل و  2 ١1-  ١1للسنة الدراسية 

كيف ترقية قدرة نطق املفردات اللغة العربية لطالب الفصل السابع في مدرسة  . 

-  ١1للسنة الدراسية ان يوكياكرتا الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليم

 من خالل وسائل بطاقة التعليمية ؟ 2 ١1
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 أهداف البحث .ج 

هدف العام . في هذا البحث هناك هدفين يعني هدف العام و هدف الخاص

في هذا البحث يعني ملعرفة والحصول على املعلومات عن ترقية مهارة نطق املفردات 

دراسة الحالة لطالب الفصل السابع فى )  بطاقة التعليمية اللغة العربية بوسائل

بما أّن هدف الخاص (. مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا

 : من هذا البحث يعني 

املفردات اللغة العربية لطالب الفصل السابع عوامل التي تؤثر قلة النطق ملعرفة  . 

للسنة الدراسية ان يوكياكرتا في مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليم

١1  -١1 2. 

نطق املفردات اللغة العربية لطالب  يإلاختبار بعدو يقبل نتيجة إلاختبار ملعرفة .١

الفصل السابع في مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا 

 .بعد معاملةقبل و  2 ١1-  ١1للسنة الدراسية 

املفردات اللغة العربية لطالب الفصل السابع في مدرسة ملعرفة ترقية قدرة نطق  . 

الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا من خالل وسائل بطاقة 

  .التعليمية
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 فوائد البحث .د 

 :الفوائد املستمدة من هذا البحث يعني 

 فوائد نظرية . 

باستخدام بطاقة فوائد نظرية يعني أن نزديد مراجع في دراسة تعلم اللغة العربية 

 .ويمكن استخدامها كمواد مرجعية في البحوث املستقبلة, التعليمية

 فوائد تطبيقية .١

فوائد تطبيقية يعني تزديد مفهوم طالب عن الوسائل التي أن تساعد لترقية مهارة 

تزديد مفهوم استخدامها وسائل بطاقة . نطق املفردات اللغة العربية لطالب

 . ملفردات اللغة العربية لطالبالتعليمية ملهارة النطق ا

 

 حدود البحث .ه 

 حدود الزمان (1

  2 ١1-  ١1تنفيذ هذا البحث في املستو  الثاني سنة الدراسية 

 حدود املكان (2

 .مدرسة الثانوية بمحمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا تنفيذ هذا البحث في

 

 مصطلحات البحث  .و 

 متغير البحث ( 



 

  
 

تشكل ما يعرف عند الباحثة ملدروس حتى أّن متغير البحث يعني كل ش يء التي 

مناسب باملسألة التي  2.فيما بعد تراجع إلاستنتاج. حصول ملعلومات عن بشأن ذلك

 : فمتغير هذا البحث يعني , وضعت

  .متغير مستقل يعني متغير التي تؤثر أو بسبب التغييرات أو بداية املتغير التابع ( أ

 . في هذا البحث املتغير املستقل هو استخدام وسائل بطاقة التعليمية

ر أو التي تصبح مستحقة بسبب وجود املتغير  ( ب
ّ
متغير تابع يعني متغير التي متأث

في هذا البحث املتغير التابع يعني ترقية مهارة نطق املفردات اللغة  1 .املستقل

 . العربية

 التعريف العلمي (١

ووسائل , وسائل التعليم, نطق املفردات اللغة العربية :الكلمات املفتاحّية 

 . البطاقة التعليمية

 نطق املفردات اللغة العربية ( أ

يعني عوامل . هناك نوعان من العوامل مشكلة القراءة أو ينطق اللغة العربية

 .اللغة  و عوامل غير اللغة

 :يحتوي , عوامل اللغة يعني أقوال ( 

 . نطق كلمة بكلمة بجيدالصعوبة في  ( أ

 . صعوبة في قراءة كلمة بتجويد صحيح   ( ب

 . صعوبة في وضع وقفة الكلمة بصحيحة ( ج
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 . صعوبة في إعطاء النبرة على الكلمات الررئيسية ( د

 :يحتوي , عوامل غير اللغة يعني طلق اللسان (١

 . اليستطع قراءة بوضوح  ( أ

 . تعثر في قراءة ( ب

 . مخلوطة في قراءة ( ج

 .تأتأ في قراءة ( د

 التعليم وسائل . ب

وسائل التعليم يمكن أن تفهم على أنها ش يء يمكن نقلها أو عقد بها الرسالة من 

بحيث حدث بيئة تعليمية التي للمتلقي إجراء عملية التعلم . مصدر في املخطط

    .بكفاءة وفعالية

 وسائل البطاقة التعليمية . ج

يوضح وتوسع استعمال وسائل البطاقة التعليمية هي الغنى عنه في املحاولة 

  ١ .هذه وسائل يمكن تنفيذها بطريقة التعلم أثناء اللعب. فهم لطالب
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 نظام البحث .ز 

سوف تصف املؤلفة نظام البحث التي تتألف من , كتابة هذا البحث العلمي عند

أهداف , أسئلة البحث, يعني الباب ألاّول يتكون من خلفية البحث, خمسة الفصول 

الباب الثاني . والدراسة املكتبية, نظام البحث, ثتحديد البح, فوائد البحث, البحث

 . يتكون من إلاطار النظري وملف املدرسة

تقنيات ,  سكان والعينة, نوع وتصميم البحث, الباب الثالث يتكون من مناهج البحث

ثم الباب الرابع يتكون من وصف نتائج . وأدوات جمع البيانات و تقنيات تحليل البيانات

 .   خامس يتكون من إلاستنتاج وإلاقتراحوالباب ال. البحث

 

 الدراسة املكتبية .ح 

من مختلف اعتبارا . هذه الدراسة املكتبية في بس الباحثة من املراجع املختلفةتقت

كتب النظرية من الخبراء وكذلك الدراسات السابقة ذات الصلة الستخدامها كمراجعة 

بجامعة  ةطالب(   ١1)من نتائج البحث لخير الرزقي  مثال. البحث افي هذ ياتألادب

البحث , طالبة حكومية يوكياكرتا(   ١1)البحث ملنتاري نغرها جانتير , حكومية سيمارنج

طالبة بجامعة دمحمية سوراكرتا والبحث لتيمور سري ( ١ ١1)لنور فرابتي إيكا سري 

 . بجامعة بينا نوسنترا( 1 ١1)أستري 

باملوضوع استخدام بطاقة الصور لترقية مهارة نطق (   ١1)البحث لخير الرزقي  ( 

املفردات العربية لد  الطالب الصم في املدرسة إلابتدائية الاستثنائية الحكومية 

ترقية قدرة الطالب الصم . عرض نتائج جيد  ١1 – ١ ١1 اونجاران للسنة الدراسية 

لى إختبار دورة واحدة أي وهذا ما يتضح من نتيجة متوسط القيمة ع. في نطق املفردات



 

1  
 

وكذلك السلوك املتغير ,   ٬  في الدورة الثانية زاد متوسط درجة إلى ,     1٫  %

لطالب ذوي إلاعاقة السمعية في املدرسة إلابتدائية الاستثنائية الحكومية اونجاران في 

ب يعني فإن مستو  استعداد الطال . تعلم نطق املفردات اللغوية من خالل بطاقة الصور 

ومستو  اهتمام الطالب في تعلم اللغة العربية .   1٬2 في تلقي التعلم يصل إلى قيمة 

 .  م وسائل  بطاقة صورة تصل إلى باستخدا

وأهمية البحوث التي أجريت مع البحث لخير الرزقي يقع في وسائل إلاعالم 

في  ختالفالا و(. flashcard)سواء باستخدام وسائل إلاعالم بطاقة صورة , املستخدمة 

. حيث تجري خير الرزقي أبحاثا حول الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة, البحث مجتمع

يمكن الفرق أيضا في مكان .بما أّن مجتمع البحث التي تأخذها من الطالب العادبيين 

,  ويتم البحث لخير الرزقي في املدرسة إلابتدائية الاستثنائية الحكومية اونجاران, البحث

ثة إجراء البحوث في مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان بينما الباح

ثم من تصميم البحث التي أجريت وكذلك تقنيات جمع البيانات مختلفة . يوكياكرتا

بينما الباحثة , إستخدمت تصميما أبحاثا لخير الرزقي يعني البحث إلاجرائي. أيضا

( pre-eksperiemental designs)إستخدمت تصاميم يعني البحث قبل التجريبية 

بما أّن تستخدم الباحثة . والوثائق, املقابلة, وتقنيات جمع البيانات في شكل إلاختبار

 .  املالحظة والوثائق, إلاختبار, إلاستبانة, املقابلة

ترقية مهارة القراءة البداية باستخدام وسائل (   ١1)البحث ملنتاري نغرها جانتير  (١

بستان ألاطفال ألاولى أتاب جوكوبويو فرودادي ( ب)مية فى الفرقة إلاعالم بطاقة التعلي
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ويتجلى من . ترقية مهارة القراءة في مرحلة الطفولة املبكرة. عرض نتائج جيدفرواريجوا 

 . 2١٬2وفي الدورة الثانية زادت إلى ,   ١٬ نتيجة ملتوسط القيمة في دورة واحدة 

اري نغرها جانتير يعني تقع في وسائل أهمية البحوث التي أجريت مع البحوث ملنت

وتركيز البحث (. flash card)سواء باستخدام وسائل إلاعالم بطاقة صورة , املستخدمة

حيث يقوم منتاري , البحث تقع في موضوع البحث ختالفالا و.  لترقية مهارة القراءة أيضا

ث في هذه الدراسة بما أّن موضوع البح, نغرها جانتير بالبحث في مرحلة الطفولة املبكرة

أجري بحثت منتاري . مكان البحث مختلفة أيضا, ماعدا. يعني طالب مدرسة الثانوية

أما الباحثة , نغرها جانتير في بستان ألاطفال ألاولى أتاب جوكوبويو فرودادي فرواريجوا

ثم من تصميم . بحثت في مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا

بينما , البحث ملنتاري نغرها جانتير بتصميم البحث إلاجرائي, مختلفة أيضاالبحث 

وتقنيات جمع ( pre-eksperiemental designs)الباحثة بتصميم البحث قبل التجريبية 

, إلاختبار, إلاستبانة, بينما تستخدم الباحثة املقابلة. البيانات في شكل املالحظة والوثائق

 . املالحظة والوثائق

ترقية مهارة القراءة من خالل وسائل البطاقة ( ١ ١1)البحث لنور فرابتي إيكا سري  ( 

التعليمية مادة اللغة إلاندونيسية لطالب الفصل الثاني مدرسة إلابتدائية الحكومية 

. عرض نتائج جيد   ١1-1 ١1الثاني فلوسوريجو ماتيسه كرنجعير للسنة الدراسية 

ل الثاني مدرسة إلابتدائية الحكومية الثاني فلوسوريجو ترقية مهارة القراءة لطالب الفص

 . ماتيسه كرنجعير



 

1  
 

أهمية البحوث التي أجريت مع البحوث لنور فرابتي إيكا سري يعني تقع في وسائل 

وتركيز (. flashcard)سواء باستخدام وسائل إلاعالم بطاقة التعليمية , املستخدمة

البحث لنور فرابتي . البحث تقع في مادة ختالفالا  و.  البحث لترقية مهارة القراءة أيضا

ثم من نوع البحث .  أما الباحثة ملادة اللغة العربية,إيكا سري ملادة اللغة إلاندونيسية

أما الباحثة بنوع , البحث لنور فرابتي إيكا سري يعني البحث إلاجرائي, مختلفة أيضا

من موضوع البحث مختلفة ثم (.pre-eksperiemental designs)البحث قبل التجريبية 

أيضا حيث تقوم نور فرابتي إيكا سري بالبحث في مرحلة املدرسة إلابتدائية الحكومية 

أما أن موضوع البحث في هذه الدراسة يعني طالب , الثاني فلوسوريجو ماتيسه كرنجعير

 . مدرسة الثانوية بمحمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا

فعالية استخدام وسائل البطاقة التعليمية في ( 1 ١1) البحث لتيمور سري أستري  ( 

في طالب بجامعة بينا نوسنترا مستو  الثالث للسنة   Kakikata to Yomikata IIIتدريس 

 .   ١1-1 ١1الدراسية 

أهمية البحوث التي أجريت مع البحوث لتيمور سري أستري يعني تقع في وسائل 

 ختالفالا و(. flashcard)بطاقة التعليمية  تعليمسواء باستخدام وسائل ال, املستخدمة

بما , البحث لتيمور سري أستري ملادة القراءة والكتابة اللغة اليابان. البحث تقع في مادة

, ثم من نوع البحث مختلفة أيضا.  أّن الباحثة تركيز لترقية مهارة القراءة اللغة العربية

 True-eksperiemental)الحقيقية البحث لتيمور سري أستري يعني البحث التجربية 

design) , بينما الباحثة بنوع البحث قبل التجريبية(pre-eksperiemental designs.) ثم

من موضوع البحث مختلفة أيضا حيث تقوم تيمور سري أستري بالبحث في طالب 
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 بما أّن موضوع البحث في هذه الدراسة يعني طالب, بجامعة بينا نوسنترا جاكرتا الغرب 

 .مدرسة الثانوية بمحمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا

 :يعني , بهذا البحث ختالفالا  و تشابهسة املكتبية أن نظهر بين الاستنادا إلى الدرا

 1ول دج

 البحث ختافلا  و تشابهال

 رقم اسم موضوع هتشابال ختافلا 

نوع وتصميم -

البحث )البحث 

 (إلاجرائي

 مجتمع البحث-

 البحثميدان -

تقنيات جمع -

 البيانات

وسائل -

 املستخدمة

تركيز البحث -

نطق املفردات )

 (اللغة العربية

استخدام بطاقة الصور 

لترقية مهارة نطق املفردات 

العربية لد  الطالب الصم 

في املدرسة إلابتدائية 

الاستثنائية الحكومية 

اونجاران للسنة الدراسية  

١1 ١-١1   

   خير الرزقي

وتصميم نوع -

البحث )البحث 

 (إلاجرائي

 مجتمع البحث-

وسائل -

املستخدمة 

بطاقة )

 (التعليمية

ترقية مهارة القراءة البداية 

باستخدام وسائل إلاعالم 

بطاقة التعليمية فى الفرقة 

بستان ألاطفال ألاولى ( ب)

منتاري نغرها 

 جانتير

١ 
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 ميدان البحث-

تقنيات جمع -

 البيانات

تركيز البحث -

ترقية مهارة )

 (القراءة

جوكوبويو فرودادي أتاب 

 فرواريجوا

نوع وتصميم -

البحث )البحث 

 (إلاجرائي

 مجتمع البحث-

 ميدان البحث-

تقنيات جمع -

 البيانات

وسائل -

املستخدمة 

بطاقة )

 (التعليمية

تركيز البحث -

ترقية مهارة )

 (القراءة

ترقية مهارة القراءة من 

خالل وسائل بطاقة 

اللغة  التعليمية مادة

إلاندونيسية لطالب الفصل 

الثاني مدرسة إلابتدائية 

فلوسواريجوا  ١حكومية 

ماتيسه كارنجعانير للسنة 

   ١1-1 ١1الدراسية 

نور فارفتي 

 ايكا سري 

 

  

نوع وتصميم -

البحث )البحث 

 (املنهج التجريبي

 مجتمع البحث-

 ميدان البحث-

تقنيات جمع -

وسائل -

املستخدمة 

بطاقة )

 (التعليمية

فعالية استخدام وسائل 

البطاقة التعليمية في 

 Kakikata to تدريس 

Yomikata III   في طالب

بجامعة بينا نوسنترا 

مستو  الثالث للسنة 

 .  ١1-1 ١1الدراسية 

تيمور سري 

 أستامي
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 البيانات

 

من بعض املوضوع البحث العلمي يمكن الاستنتاج أّن البحث التي أجريت عند 

ألّن شكل وسائل بطاقة التعليمية في هذا البحث . الباحثة لم يسبق له مثيل سابقا

 . مختلفة باألبحاث السابقة
ً
ز البحث وسائل بطاقة , إذا

ّ
هذا البحث توجه للتمارس بترك

ت اللغة العربية لطالب الفصل السابع مدرسة التعليمية لترقية مهارة نطق املفردا

 . الثانوية بمحمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا

 فروض البحث .ط 

 فرضية البديلةال ( 

هناك ترقية مهارة نطق املفردات اللغة العربية  بعد تعلمية باستخدام وسائل 

 . بطاقة التعليمية

 فرضية النيلال (١

اليوجد ترقية مهارة نطق املفردات اللغة العربية  بعد تعلمية باستخدام وسائل 

 . بطاقة التعليمية

 


