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 الباب الو ل
 املقدمة

 خلفية البحث -أ

أجنبية،  غة، اللغة العربية هي للغة عاملية. يف إندونيسيا نفسها اللغة العربية هي  
 ، كما يظهر يف كالم هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن واحلديثلإلسالملكن العربية هي رمز 

ال هللا تعاىل يف م. كما قياللغة العربية هي لغة مهمة للتعلابستخدام اللغة العربية. لذلك، 
 :0ىف سورة يوسف اآلية الكرمي القرآن 

ُُ ِاانَّ   3(2. )سورة اليسوف : تَ ْعِقُلْونَ  لََّعلَُّكمْ  َعَربِيًّا قُ ْرٰاانً  اَنْ َزْلٰن
 ن اللغةأليست اللغة العربية جبديدة يف العامل التعليمي. لكن يعتقد معظم الطالب 

املفردات صعوبة يف حفظ  يشعرون .وال حيبها الطالب كثري من املفرداتالعربية مادة صعبة و 
  وغري مألوف. ، ألن النطق صعباجلديدة ابللغة العربية

يتضح ذلك من ، و ة يف إندونيسيا يسري على ما يرامم اللغة العربييال يبدو أن تعل
يتم تطبيقه يف  م الذييمدارس خمتلفة. التعلم اللغة العربية املطبقة يف يخالل أمناط تعل

حيث  من خالل اتصال أحادي الطالبإىل  املدرساملدارس هو جمرد نقل للمعرفة من 
سائل هي أي ، الو عند أمري أحسنيو  م اللغة العربية.ييكون الطالب كائنات فقط يف تعل

شخص أو مادة أو أداة أو حدث يهيئ الظروف اليت متكن الطالب من اكتساب املعرفة 
سائل والكتب والبيئة املدرسية هم من و  املدرسنيواملهارات واملواقف. وهبذا املعىن ، فإن 

(، وسائل التعليمية هي أي شيء ميكن 0227عند احلاج محاليك )يف حاميد  0التعليم.

                                                                 
1 Al-Kaafi, Al Qur’an QS Yusuf/12:2, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013), H. 235 
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، وذلك ميكن أن حتفز االنتباه الطالب لنقل الرسائل )املواد التعليمية(ه استخدام
  2.م لتحقيق أهداف تعليمية معينةيواالهتمامهم وأفكارهم ومشاعرهم يف أنشطة التعل

ومن التعاريف السابقة ميكن استنتاج أن الوسائل التعليمية هي أي شيء ميكن أن 
واألشرطة والفيديو والكامريات واألفالم ينقل رسالة، مبا يف ذلك الكتب ومسجالت 

 م.يوالصور والرسومات والتلفزيون واحلاسوب وميكن أن حتفز الطالب على التعل
ط هي ئ، بشكل عام وظيفة الوساالم التعليمية وظيفة مهمة للغايةيف وسائل اإلع

، ميتعلس والكأداة يف أنشطة التدري  ، كانت الوسائط تعمل فقطتوجيه الرسائل. يف البداية
وابلتحديد يف شكل وسيلة ميكن أن توفر جتارب بصرية للطالب من أجل تشجيع حتفيز 

 1م وتوضيح وتسهيل املفاهيم اجملردة لتصبح أبسط وأكثر واقعية وسهلة الفهم.يالتعل
  :، من بني أمور أخرىم، وسائل اإلعالم هلا استخداماتبشكل عا

 من الالزملتوضيح الرسالة حبيث ال تكون لفظية أكثر   .0
 التغلب على قيود املكان والزمان والطاقة والقوة احلسية  .0
 مي، واملزيد من التفاعل املباشر بني الطالب وموارد التعلميتوليد شغف للتعل  .2
 م بشكل مستقل وفًقا ملواهبهم وقدراهتم البصرية والسمعيةيميكن األطفال من التعل  .1

 واحلركية
 8متكافئة وتسبب يف نفس التصور.، واجعل التجربة أعط نفس احلافز  .8

لتحفيز الطالب ليكونوا قادرين على فهم  املدرس، فإن جهود وبناًء على ذلك
ستخدم ينا، ة واحدة مع وسائل اإلعالم. هم ابللغة العربية بطريقة نشطة وممتعة. طريقيالتعل

م يعليم والتعلالتم املفردات. ال ميكن فصل النجاح يف عملية يلتعل socrative اتتطبيق املدرس

                                                                 
3 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Malang Press, 

2009). H. 26 
4 Muhammad Ahsan, dkk. Penerapan Media Pembelajaran dalam Memperkenalkan Kosa 

Kata Bahasa Arab. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 201), H.13 
5 Rudy Sumiharsono, Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran. (Tegal: CV Pustaka 

Abadi,2018), H. 10-11 
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، ألن اإلعالم جزء من عملية التعليم يف املدارس. تعد وسائل اإلعالم عن دور اإلعالم فيه
 م.يم ميكن أن يدعم / يشجع عملية التعليمكواًن مهًما يف التعل

وهي املدرسة  ،يف موضوع البحث ة قدمها الباحثبناًء على نتائج املالحظات اليت
ة مادة جديدة رساللغة العربية يف هذه املدتعليم اإلسالمية أن  العامة سبيل املهتدين املتوسطة
دة سة حتصل على ساعة مادة واح. املواد العربية يف هذه املدر طوموضوعات إضافية فق

ي يتبع تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة أسلوب التعليم الذدقيقة.  02، أي حوايل فقط
 يف املعهد. املدرسونمه يتعل

بيل املهتدين م اللغة العربية يف املدرسة سييف التعل املدرسالصعوبة اليت يشعر هبا 
اإلسالمية هي عدم فهم مفردات الطالب. معظم الطالب هم من مدارس العامة املتوسطة 

 .حكومية، لذلك فإن بعض الطالب يتقنون املفردات وبعض الطالب ال يتقنوا املفردات
العامة فقط مثل السبورة،  اإلعالم يف هذه املدرسة الوسيلة املدرسيستخدم 

 ديدةيف هذه املدرسة وسيلة اإلعالم اجل املدرسم، لذا يبدأ ييف التعل  youtubeاحلاسوب، أو 
 م لتسريع فهم املفردات للطالب.ييف التعل socrative اتيعين تطبيق
 

 أسئلة البحث -ب
 هي :فاالسئلة اليت تكون يف هذا البحث أما    
ثامن الصف ال تعليم املفردات لطلبةيف  socrativeتطبيقات وسيلة  تنفيذكيف   -0

اليمنتان ببنجرماسني ك يل املهتدين املتوسطة العامة الإلسالميةيف مدرسة سب
 ؟اجلنوبية

تعليم املفردات يف  socrativeتطبيقات وسيلة  تنفيذ املؤثرة يف لما هي العوام  -0
 إلسالميةال العامة يل املهتدين املتوسطةمدرسة سبالصف الثامن يف  لطلبة

 ؟ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية
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 حتديد اإلجرئ -ج

 بق عن املصطلحات املوجودة يف هذاإلحذار اخلطأ يف فهم املوضوع السا
 وع: ملضا

 تنفيذ -0
هو عملية النشاط إبجراءات الألداء  التنفيذواملراد من  1مبعىن تنفيذ. تنفيذ

نفيذ تهي  التنفيذيف هذا البحث العلمي،   املعينة يف املكان املعني والوقت املعني.
لطالب الصف الثامن يف مدرسة يف تعليم املفردات  socrative التطبيقاتوسيلة 

 .الإلسالمية ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية العامة سبيل املهتدين املتوسطة
   socrative التطبيقاتوسيلة  -0

 اإللكرتوين اليت م يهي أحد تطبيقات التعل  socrative التطبيقاتوسيلة 
 .م القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيميكن استخدامها يف التعل

 املفردات -2
 12-02املفردات هي املفردات يف كتب الطالب، واليت تصل إىل حوايل  
 مفردات.

 املدرسة -1
سطة هي مدرسة املتو  املتوسطة العامة اإلسالمية سبيل املهتديناملدرسة 

 .رس اللغة العربيةاليت موجودة دالعامة 
 

 أهداف البحث -د
 :إستنادا إىل تنظيم املشكالت املذكور، فاألهداف يف هذا البحث كما يلي

                                                                 
6 Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Al-Ashri, (Yogyakarta: Multi Karya Grafi, 

1996), H. 504 
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من الصف الثا تعليم املفردات لطلبةيف  socrativeتطبيقات وسيلة  تنفيذملعرفة  -0
منتان الإلسالمية ببنجرماسني كاليالعامة يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة 

  .اجلنوبية
 تعليم املفردات لطلبةيف  socrativeتطبيقات وسيلة  تنفيذ يف املؤثرةل ملعرفة العوام -0

بنجرماسني  الإلسالمية بالعامة الصف الثامن يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة 
 .اجلنوبية كاليمنتان

 
 أَهية البحث -ه

 :يف هذا البحث فهي أمهية البحثأما 
 أمهية النظرية -0

 ،ع يف حتسني جودة التعليم املدرسيميكن استخدام هذا البحث كمرج
 وخاصة يف املواد اللغة العربية

 أمهية العملية -0
 ميكنها جذب اهتمام الطالب من أجلللطالب، أن تصبح وسيلة تعليمية  .أ

 جيد واحلصول على نتائج تعليمية جيدة. م بشكليإجراء التعل
ميكن  م اليتيللمعلمني، إضافة معلومات ورؤية اثقبة حول وسائط التعل .ب

استخدامها لتحسني حتصيل الطالب وميكن أن تثري اهتمام الطالب 
 م.يابلدروس، وذلك لتقليل امللل الذي يعاين منه الطالب عادًة أثناء التعل

 
 الدراسات السابقة  -و

لة وسي تنفيذبعد أن أجرى املؤلف عدة أحباث من دراسات سابقة حول 
هتدين الصف الثامن يف مدرسة سبيل امل تعليم املفردات لطلبةيف  socrativeتطبيقات 
 :الرسالة كتبها . تبني أنالإلسالمية ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبيةالعامة املتوسطة 
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الطالبة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ، أدي سونىي سهوىالبحث الذي أجرته  -0
بة استخدام التطبيق  يف اختبار الكتاجتري بعنوان " م0201يف  أنتساري بنجرماسني

بحث هذا النوع البحث هو ال ".يف وزارة التعليم اإلجنليزية الشريعة بنجرماسني
 تاوصف استخدام التطبيق هيهذا البحث العلمي من أهداف الوصفي النوعي. و 

socrative اتواعرف رد العضو الستخدام التطبيق socrative  يف اختبار الكتابة يف
لباحثة هو ملعرفة لالبحث  أهدافوزارة التعليم اإلجنليزية الشريعة بنجرماسني. بينها 

بيقات وسيلة تط تنفيذ املؤثرة يفل العواموملعرفة  socrativeوسيلة تطبيقات  تنفيذ
socrative  توسطالصف الثامن يف مدرسة سبيل املهتدين امل املفردات لطلبةيف تعليم 

  ة الإلسالمية ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية.العام
 الطالبة يف اجلامعة احملمدية مكاسر يف روسنوايت موكودومغان، البحث الذي أجرته  -0

من  whatsAppم عرب اإلنرتنيت من خالل تطبيق يتطبيق التعلبعنوان "م 0200
لنوع البحث هذا ا". م اللغة العربية يف املدرسة احلكومية مكاسريالثامن لتعل الصف

يق ملرفة تطب العلمي هيالبحث من هذا . وأهداف هو البحث الوصفي النوعي
م عرب ياملشارك وعوامل املثبط يف التعلوملعرفة عوامل  whatsApp تطبيقاستخدام 

، وملعرفة اجلهود املبذولة لتحسني نوعية التعليم whatsAppاإلنرتنيت من خالل تطبيق 
وسيلة تطبيقات  ذتنفيبينها أهداف البحث للباحثة هو ملعرفة االبتدائي للتالميذ. 

socrative  وسيلة تطبيقات  تنفيذ املؤثرة يفل العواموملعرفةsocrative  يف تعليم
الإلسالمية  عامةال املتوسطةالصف الثامن يف مدرسة سبيل املهتدين  املفردات لطلبة

  ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية.
إلسالمية ا روضة احلكمة مفلي، الطالبة يف اجلامعة سونن أمبيل لبحث الذي أجرتها -2

يف  socrativeفعالية تطبيق وسيلة التعليم بعنوان "م. 0200احلكومية سوراباي يف 
كومية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلتعليم مهارة القراءة لدى طالب الفصل الثامن 

طبيق وملعرفة تءة، وأهداف من هذا البحث العلمي هي ملعرفة مهارة القرا ".سياك 0
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ة التعليم فعالية تطبيق وسيلوملعرفة يف تعليم مهارة القراءة،  socrativeوسيلة التعليم 
socrative  يف تعليم مهارة القراءة لدى طالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة

وسيلة  يذتنفبينها أهداف البحث للباحثة هو ملعرفة سياك.  0اإلسالمية احلكومية 
يف  socrativeوسيلة تطبيقات  تنفيذؤثرة يف ل املالعواموملعرفة  socrativeتطبيقات 

لعامة االصف الثامن يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة  تعليم املفردات لطلبة
 الإلسالمية ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية.

 
 هيكل البحث    -ز

 : ة هيالعلميه الرسالة هيكل البحث يف هذ  
: املقدمة وهي تنضمن من خلفية البحث، وأسئلة البحث، والتحديد  الباب الول

 اإلجرئ، وأهداف البحث، وأمهية البحث، الّدراسات الّسابقة وهيكل البحث.
 ،وسائل اإلعالم، التنفيذتعريف  علىيتضمن اإلطار النظري وهو : الثاين الباب 

املهارة اللغوية، ، تقييم، socrative اتتطبيقاأللعاب اللغوية، وسائل التطبيق، 
 واملفردات.

  : منهج البحث يتضمن على نوع ومدخل البحث، مكان البحث،الثالث الباب 
التحقق من ، و سلوب حتليل البياانتأومصدرها، أساليب مجع البياانت،  البياانت

 صحة البياانت.
تقدمي و  نظرة عامة عن مكان البحث، : نتائج البحث يتضمن علىالباب الرابع 

 .البياانت وحتليل البياانت
 ستنتاجات واالقرتاحات.اال على يتضمن االختتامالباب اخلامُ : 
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