
 الباب األول

 مقّدمة

 خلفية البحث . أ

املعلم له دور مهّم يف عملية التعليم يعين يف ارشاد وتوجيه الطالب حىت  

يذكر املعلم كمعيار يف عمليته أي الرتفاع فضيلة حياة الناس. يوجب كل املعلم 

. املعلم هو فاعل يف عملية التعليم. كانت عملية املوجه خطة حتقيقة يف التعليم

تفاعال بني املعلمني و الطالب، و املعلمون ليسوا مبجرد اعطاء املواد التعليم 

 التعلمية بل يبذلوا جهودهم أي جيعلوا الطالب مثقفني يف الفكر و األخالق.

استخدام وسائل التعليم احلديث مناسبا عند الطالب خصوصا عند 

وتري و اهلاتف أطفال يف عملية التعليم. وسائل التعليم املستخدم كالتلفاز و الكمب

و هذه جتذب اهتمامهم يف عملية التعليم إما ابستخدام وسائل الكتابية والسبورة 

والطباشر، و تلك الوسائل تدور حول املعلم. تطوير املعلومات يف زمان احلاضر 

يدفع الناس ليتفكروا أن يبتكروا ابالخرتاع اجلديد يف حياته و يف حياة تعليم اللغة 

 العربية.  



اللغة اليومية يف حياة الناس مهمة جدا، ألن يف استخدامها  ممارسة

يستطيع الناس أن يعربوا شعورهم بشكل لسان أو كتابة. و اللغة تلعب دورا كبريا 

يف احلاجة االتصالية بني الناس يف حياهتم. اذا ملك الناس املهارات اللغوية اجليدة 

 1فيكون القارئ و الكاتب ماهر يف حياته.

كّل تعليم اللغة هناك ابستخدام اللغة االندونيسيا، أو اللغة اإلجنليزيّة، أو   

اللغة الكورية، أو اللغة العربية متلك أمهية و دور مهما جدا و ذو املعىن مهمة 

 لكّل الُشُعوب و اجملتمع، و اللغة هي كاملرآة من اجملتمع احلضارة.

للغة العربية أيًضا كلغة أّمة اللغة العربية هي إحدى اللغات يف االرض، و ا

اإلسالم اليت متلك وظيفة اخلاصة من اللغات أخرى إلهنا هي اللغة القرآن، يعين 

إتصاليا كالم هللا اّلذي يوجد اللغة اليت العِظْيمة و اإلنسان اليستطيع أن 

ُيَساِوى. فمن ذلك من الذي يتعلم اإلسالم جيب عليه أن تعلم اللغة العربية يف 

، َوعلى ذلك كاآللة اإلتصاليات، اللغة العربية أيًضا للشعائر الت ََّعبُّد مثل أول مرة

 الّصالة، و الّدعاء و غريها.

لغة العربية كاللغة الثالثة لغري عريب، مثل االندونيسيون الذين يْستَ ْعِملون 

ْغَم اَْنِفه لغة األّم يف املعاملة. و يف تعليم اللغة األجنبّية تْوَجد الّصعوبة اليت مقابل رَ 
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ْجَتَمع اليَ َتَديَّن اإلسالم الذي يقرئون القرآن و الّصالة 
ُ

يف إندونيسيا اأَلْكَثرِيَّة امل

يستعمل اللغة العربية الَيَ زَال فقط حَتَصَّل يف تعليم اللغة العربية، َمْضُمْون يف 

 لغوي و الّصعوبة لغوي و غري املؤّسسة الرتبية اليت تستعمل اللغة العربية كالدراسة

 اليت يَ ُعْوق الطّريقة التعليمية

يف تعليم اللغة العربية ثالث مسائل.  (Abdul Mu’inقال عبد املعني )

االول هي مسألة اللغوية يف صعوبة النَّاِحَية الّصوتية، واخلطاء يف مساعة الّصوت 

 احلرف اّليت تَ َقاَرب يف املخرج و هناك غري متساوى بني املسموع املكتوب. الثاين

مسألة علم الّنفس وتلك املسألة احَلث يف تعليم اللغة العربية. و الثالث، مسألة 

  2عامل التعليم والتدريس.

أّما مسألة الطالب إندونيسني يف تعليم   (Wa Muna)وكذلك قال واموان 

 اللغة العربية يعين بوجود ِاْخِتاَلف ابللغة إندونيسيا. من بني اختالف و هو :

 كتابة -

 ّصوتنظام ال -

 املفردات -
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 3َتراكيب الكلمة -

يف مدرسة حممدية  2112سبتمرب  21-11كما نتيجة املالحظة األوىل 

سليمان يوغياكرات هناك أنواع مشكلة يف تعلم اللغة العربية.  3اإلبتدئية أمربكتونج 

الطالب اليتحّمسون يف تعلم اللغة العربية ألهنم يعتربون أن اللغة العربية هي مادة 

صعبة للتعلم، وكذلك طريقة تعلم يف هذه املدرسة ممل و يسبب أقل اهتمام 

اللغة العربية الذي يتعلمها. يستخدم املعلم يف هذا الدرس   الطالب يف مادة

 كتاب املقرر، السبورة و الطباشر كالوسائل. 

من تلك الّصعوبة، فيحتاج احللول املناسبة منها، هو تعليم اللغة العربية 

ابستخدام وسائل السمعية البصرية حىت اللغة العربية اليت تعترب البصعوبة تكون 

معلم أن ميلك لللذلك يف عملية تعليم و التعلم وجب فبسهلة و يفرح. 

ومناسب  ،بفعالية يتعلموااسرتاتيجي يف تعليمه لكى الطالب يستطيعون أن 

بية هي ّن تعلم اللغة العر الطالب أاعتقاد  دمرابهلدف وابسرتاتيجي املناسب ي

 الدراسة الصعوبة.

السمعية البصرية من هذه مسألة تريد الباحثة أن جترب استخدام وسائل 

الطالب بعد ذلك لنهضة نتيجة  لنهضة دافعية تعلم اللغة العربية، و يستطيعون
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التعلم جيدا بطريقة وسائل التعليم مثل السمعية البصرية و هذا احلال سوف 

 ُيَساِعد الطالب التقان مهارة اللغة أخرى.

بصرية فلذلك تركز الباحثة يف هذا البحث هي استخدام وسائل السمعية ال

لنهضة دافعية التعلم اللغة العربية لطالب فصل اخلامس يف مدرسة حممدية 

سليمان يوغياكرات، ِبَرَجاء إعطاء الفائدة يف إنتهاء املشكلة  3اإلبتدائية أمربكتونج 

سليمان  3يف تلك املؤسسة خاصة يف املدرسة حممدية اإلبتدائية  أمربكتونج 

 يوغياكرات.

 أسئلة البحث  . ب

ق الوسائل السمعية البصرية لنهضة دافعية تعلم اللغة العربية كيف تطبي .1

سليمان  3الطالب يف الفصل اخلامس مدرسة حممدية اإلبتدائية أمربكتونج 

 يوقياكرات ؟

كيف دافعية الوسائل السمعية البصرية لنهضة دافعية تعلم اللغة العربية  .2

سليمان  3أمربكتوانج الطالب يف الفصل اخلامس مدرسة حممدية االبتدائية 

 يوغياكرات ؟



ما الفضائل والنقائص يف تطبيق الوسائل السمعية البصرية لنهضة دافعية تعلم  .3

اللغة العربية الطالب يف الفصل اخلامس مدرسة حممدية االبتدائية أمربكتونج 

 سليمان يوغياكرات؟ 3

 أهداف البحث  . ت

تعلم اللغة العربية  ملعرفة تطبيق الوسائل السمعية البصرية لنهضة دافعية .1

سليمان  3لطالب يف الفصل اخلامس مدرسة حممدية االبتدائية أمربكتونج 

 يوقياكرات.

ملعرفة دافعية تعلم اللغة العربية الطالب ابستخدام الوسائل السمعية البصرية  .2

سليمان  3لطالب يف الفصل اخلامس مدرسة حممدية االبتدائية أمربكتونج 

 يوغياكرات.

لنهضة دافعية البصرية  ق الوسائل السمعيةائل والنقائص يف تطبيملعرفة الفض .3

ة االبتدائي حممدية لطالب يف الفصل اخلامس مدرسة تعلم اللغة العربية

 ياكراتسليمان يوغ  3أمربكتوانج 

 

 

 أمهية البحث  . ث



يعطى مساعدة تفكري لتعليم أو معلم يف مدرسة حممدية اإلبتدائية أمربكتونج  .1

 .سليمان يوايكرات 3

ليعطى الدافعية لطالب لكى يسجل و ليزداد دافعية حنو املدرس اللغة  .2

 العربية.

 إلرتفع الفهم كّل الطالب إىل املادة التعليم. .3

 البحوث السابقة . ج

 البحث، منها :  االباحثة، هناك بعض البحوث املناسبة هبذ كما تالحظ

قسم تعليم  طالب ،(Muhammad Faiz) البحث الذي كتبه حممد فائز .1

ية يوغياكرات. ابملوضوع " اللغة العربية كلية تربية جامعة اإلسالمية احلكوم

البصرية يف تعلم اللغة العربية لطالب الفصل التاسع استعمال وسائل السمعية 

-2112كلبونج يف السنة الدرسية   1مدرسة العالية احلكومية  3علم االجتمع 

2113 ." 

ستخدام وسائل السمعية البصرية يف تعلم اللغة هتدف هذه الرسالة ملعرفة ا 

  1مية و عالية احلكالمدرسة  3العربية لطالب الفصل التاسع علم االجتمع 

اليت توجد  empirisهذا البحث هو البحث كيفي يعين يدقق البياانت  كلبونج.



موضوع البحث لوصف مبزيد من التفصيل، واضح و مضبوط. يف هذا البحث 

يستخدم ثالث طريقة يف ختليل البياانت، و هو املالحظة، املقابلة و التوثيق. 

الطالب الفصل التاسع  21املالحظة هي عملية التعليم الطالب، واملقابلة مع 

لبونج. مجع الواثئق ك  1، معلم اللغة العربية و رئيس املدرسة 3 علم االجتمع

 هامة من املدرسة تتعلق هبذا البحث.

نتائج هذا البحث تسري أن املعلم ينتفع وسائل السمعية البصرية يف تعليم 

  1مدرسة العالية احلكومية  3 علم االجتمعاللغة العربية للطالب الفصل التاسع 

يرت،مكابر كلبونج بيقدم فيديو الصورة املتحركة ابلغة العربية بيستخدمها كمب

اللغة العربية  Modul LKS( Hikmahيف حني كتاب حكمة )projector ,الصوت، 

ينطبق مواد تعليم اللغة العربية للطالب. من نتائج ختليل البياانت، اخلالصة من 

هذا البحث يعىن البد ملعلم اللغة العربية ان يرتفع كفاءته يف استخدام الوسائل 

 السمعية و البصرية. 

قسم تعليم اللغة العربية   عارين عزايت خريان, طالبة كتبها  ذيالبحث ال .2

كلية تربية جامعة اإلسالمية احلكمية يوغياكرات. ابملوضوع " تطبيق وسائل تعليم 



رتفاع دافعية التعلم الغة العربية لطالب الفصل كومبيوتر إلاللغة العربية كما  

 ".2113-2112مادين يف السنة  2مدرسة العالية احلكمية  1شر االع

ابستخدم  تطبيق وسائل تعليم اللغة العربيةالعملية  هتدف هذه الرسالة ملعرفة 

 1الفصل العشر كومبيوتر و معرفة وجود االرتفاع الدافعية التعلم اللغة العربية 

 .مادين 2مدرسة عالية احلكمية 

 Penelitian Tindakanيف هذا البحث، املنهج الذي تستخدمه الباحثة هو 

Kelas (PTK)   يعىن التدقيق يف أنشطة التعلم. هذا البحث مكون على اسنان

الطالب. كل دور مكون أربع اقسم، يعين التخطيط، اخلطوات،  33دوران اىل 

املالحظة و التقومي. مجع البياانت مفتعل مبالحظة، مقابلة، إستبانة و توثيق. 

 فع. دافعية تعلم الطالب مفتعل ابلرتبة منخفض، معتدل و مرت

نتائج هذا البحث تسري أن: األول، تطبيق تعليم اللغة العربية ابستخدام 

وسائل التعليم الكمبيوتر ميكن الرتفاع دافعية تعلم اللغة العربية الطالب الفصل 

. الثان، وجود اإلرتقاء دافعية تعلم مادين 2مية و عالية احلكالمدرسة  1العشر 

. نتائج إستبانة خلطو IIو دور Iاللغة العربية الطالب من خطوات بعدى، دور 

نتائج إستبانة دافعية تعلم  2و يف دور  29,91بعدى دافعية تعلم الطالب يعين 



. نتائج البحث الذي تفرعه على ختليل احصائية 31,93الطالب يرتفع يصري 

 2و  1و دور   sig= 0,000 < 0,05قدر يعين  1خطو بعدى و دور اىل  tاختبار 

املعين حناك اإلرتقاء املغزى على دافعية تعلم اللغة   sig = 0,003 < 0,05قدر يعين 

 . مادين 2مية و عالية احلكالمدرسة  1العشر العربية الطالب الفصل 

تربية جامعة قسم تعليم اللغة العربية كلية  روفعى، طالب هتكتبالبحث الذي   .3

استخدام وسائل التعليم  اإلسالمية احلكومية يوغياكرات. ابملوضوع "حماولة

البصربية الرتفاع دافعية تعلم اللغة العربية الفصل الربع مدرسة االبتدائية  السمعية 

. يف 2111/2112يف السنة الدراسية  جوغومليا تيمفوران ماجيلنج احلكومية

 penelitian tindakan kelasدمه الباحثة هو هذا البحث، املنهج الذي تستخ

(ptk)   ،يعىن التدقيق يف أنشطة التعلم. ختليل البياانت مفتعل ابملالحظة، املقابلة

 التوثق، اإلستبانة و ورقة تقدير الطالب.

(. تطبيق وسائل تعليم السمعية البصرية حييط 1نتائج هذا البحث أن: )

أحوال اليت جعل الطالب كّلما يشجع أن يسأل إىل معلم حني جيدون صعوبة 

يف فهم املواد املقدمة من معلم. و يعرف معلم قدرة الطالب يف الفهم املواد الذي 

بع مدرسة اإلبتدائية (. إرتفاع دافعية التعلم الطالب الفصل الرا2درسهم. )



. IIإىل دور  Iاحلكومية جوغومليا تيمفوران ماجيلنج جيدون التبديل من دور 

بتطبيق وسائل التعليم السمعية  البصرية الدافعية الطالب يف تعلم اللغة العربية 

يرتفع من الرتبة منخفض و معتدل يصري مرتفع. الطالب ميلك الدافعية و إشرتاك 

 بية.يف تعلم اللغة العر 

قسم تعليم اللغة العربية كلية تربية  طالبة ،أان مشرّفة كتبها  البحث الذي .1

جامعة اإلسالمية احلكومية يوغياكرات. ابملوضوع "احملاولة الرتفاع نتيجة تعلم اللغة 

ابن القيم  متوسطةدرسة مببع ايف الفصل الس kinestetik -العربية بوسائل البصرية

. يف هذا البحث، 2113\2112سليمان يوغياكرات يف السنة الدرسية للبنات 

هدف هذا ي. penelitian tindakan kelas (ptk)املنهج الذي تستخدمه الباحثة هو 

السابع مبدرسة متوسطة ابن  البحث ملعرفة رفع نتيجة تعلم اللغة العربية الفصل

من  ينظر .kinestetikة سليمان يوغياكرات ابستخدام وسائل البصريالقيم للبنات 

املعريف، الوجداين و التكهن النفسى للطالب. أما عينة يف هذا البحث هو 

الطالب، املعلم، رئيس املدرسة و إدارة. و حني لتخليل البياانت ابستخدام 

 مالحظة، مقابلة و اختبار.



هذا البحث مكون على أربع مراحل يعين التخطيط، خطو، مالحظة و 

refleksi .من ختليل البياانت، اخلالصة من هذا البحث هي: نتيجة مبعدل  نتيجة

. مث 81,18و اختبار بعدي  29,23الختبار قبلي يعين  Iقدر املعريف يف دور 

قدر  III. و دور 81,18و اختبار بعدي  29,23الختبار قبلي هو  IIدور 

 . و حني نسبة مئوية املعريف93,31و اختبار بعدي  38,12مبعدل اختبار هو 

 II% و يف دور 18,8% و اختبار بعدي 12,1الختبار قبلي يعين  Iاىل دور 

نسبة  III%. و يف دور 22,1% و اختبار بعدي 13,1نسبة مئوية اختبار قبلي 

%. أما نتيجة تعلم وجداين 22,3% و اختبار بعدي 18,1مئوية اختبار قبلي 

%. مث III 91,11% و دور II 31,1%، دور 23,33حصل عليها  Iيف دور 

 II%، دور 21,11حصل عليها  Iنتيجة تعلم التكهن النفسى يف دور 

%. فلذلك تستنتج الباحثة أن استخدام وسائل III 93,33% و دور 33,33

يستطيع ترتفع نتيجة تعلم اللغة العربية الطالبات الفصل  kinestetik -البصرية

 السابع مبدرسة متوسطة ابن القيم للبنات يوغياكرات.     

فلذلك البحث اّلذي مفتعل على الباحثة ميلك الفارق ابلبحث قبله، من 

املكان، املركز البحث أو فاعل من البحث. يف حني البحث املفتعل الباحثة و 

هي ترّكز اىل "استخدام الوسائل السمعية البصرية لنهضة دافعية التعلم اللغة 



سليمان  3ائية أمربكتونج العربية لطالب الفصل اخلامس يف مدرسة حممدية االبتد

 .2113-2112يوغياكرات يف السنة الدراسية 

 هيكل البحث . ح

 أما هيكل البحث يف هذا البحث يتكون من بعض العناصر التالية:

الباب األول يبني على خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث، أمهية  .1

دراسة . وكذلك تبني الباحثة عن البحث و هيكل حبوث السابقةالبحث، 

 السابقة و موقف البحث عند الباحثة.

الباب الثاين يبني على متغريات يف هذا البحث. بيني عن تعريف التعليم اللغة  .2

تعريف وسائل التعليم ، م، دافعية التعلأهداف التعليم اللغة العربيةالعربية، 

ل وسائاللغة العربية، أهداف استخدام  انواع وسائل يف التعليم، اللغة العربية

 .معيار اختيار وسائل يف التعليم، و وسائل التعليم ، وظيفةالتعليم

الباب الثالث يبني على منهج البحث الذي كان يستخدم البحث التجربة  .3

وابملدخل الكمي والكيفي، تصميم البجث، حمل البحث و الوقت، مجع 

اجملتمعة وعينته، حتليل فاعل وجمتمع البحث، و طريقة مجع البياانت، 

 ات البحوث و حتليل البياانت.متغري 



، املوقع اجلغريف. بيني عن الصورة العامة للمدرسةالباب الرابع يبني على  .1

حال ، حال املدرسني و املوظفني، اتريخ التأسيس و التنميته للمدرسة

 ، الوسائل، رابطة املدرسة.رؤية وبعثة واهلدف املدرسة، الطالب

تطبيق وسائل . يبني عن حتليلها عرض البياانت والباب اخلامس يبني على  .2

نتائج دافعية التعلم اللغة العربية ، ة يف تعلم اللغة العربيةالسمعية  البصري

و الفضائل و نقائص تعلم ، الطالب ابستخدام وسائل السمعية و البصرية

 اللغة العربية ابستخدام وسائل السمعية و البصرية

كلمة و   االقرتاحات، الستنتاجاالباب السادس يبني على االحتتام. يبني عن  .3

 .االختتام

 


