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 الباب األول

 المقّدمة

 تحديد اإلجرائيخلفية البحث وال -أ 
 خلفية البحث -1

تفسر الًتبية غالبا كسعى اإلنساف لتعزيز شخصيتو كفقا للقيم يف اجملتمع كالثقافة. 
لتكوف  يف تنميتها، مصطلح الًتبية مبعٌت التوجيو أك ادلساعدة اليت تعطى البالغ بتعمد

كمن أنشطة الربنامج التنمية الوطنية، منها التنمية يف اجملاؿ الًتبية اليت تعرؼ باسم  1بالغا.
بية الوطنية ، عن النظاـ الًت 0222لسنة  02الًتبية الوطنية. يف القانوف إندكنيسيا منرة 

 كأف الغرض من الًتبية الوطنية ىو:

دـ الًتبية الوطنية لتطوير القدةة كتنمية الشخصية كضااةة وكلة جلي ا يف خت
سياؽ تثقيف ضياة األمة، هتدؼ إىل تطوير قدةات ادلتعلمُت كي تكوف إنسانا 

ستق ا مؤمنا كتوقيا إىل اهلل سبحانو كتعاىل، كختلق كصحة كعادلا كقاوةا كخ اقا كم
 0كيكوف ةعية وديقراطية كمسؤكلة.

الًتبية يف ادلدةسة ىي جزء من الًتبية يف األسرة، ك أياا استمراةا من الًتبية يف 
بط احلياة يف األسرة. باإلضافة إىل ذلك، احلياة يف ادلدةسة ىي جسر لألطفل الذم ير 

الضقا تقاـ الًتبية يف البيئة ادلدةسة مبتنوعة الطرؽ مثل  2يف اجملتمع.  األسرة مع احلياة
معهد ىو اضد من ادلؤسسات التعليمية اإلس امية كاآلف تطوةىا سريعا على ضلو متزايد 
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التعلم بطريق تعليم اللغة  كمطلوبا كثَتا. كخاصة يف تعلم اللغة العربية، اهنم يطبيقوف
األجنبية الفعالة كىي تشكيل بيئة اللغة، ضيث الطالب الزما أف يكامل باللغة العربية. 
ضتىسيكوف طالب متعووا كغَت صعوبة لنقل ادلعلومات باللغة العربية كأىداؼ الًتبية 

 حتققا الًتبية.

يثة اإلس امية واة احلديف ادلعهد  من الك اـ جوانب يفخاصة  تعلم اللغة العربية
خياع اليت هتم الط اب، فمن الواضح كما يفعلوف وائما األضاويث اليومية  اإلستقامة

باستخداـ اللغة العربية. كمع ذلك، باإلضافة بالطبع ىناؾ بعض ادلشاكل، مثلما يقولوف 
أف احلركؼ ليست كاضحة جدا )مقلوب( إذا ىو كاضح، كذلك إما بسبب كجوو 

س الصوت أـ ال. على سبيل ادلثاؿ كلمة "قاؿ" يصبح "كاؿ" خطابات تقريبا نف
خطء" يصبح "ضتء". يتدفق كتصبح عاوة، كليس من  ك"فقاض" يصبح "فكات" ك"

 م يتكلم كليس كفقا ذلذه القاعدة.الناوة، كبعض منه
كسيلة الف اش ىي كاضدة من كسائل اإلع اـ الداعمة للمعلم، كخاصة يف التعلم 

ش ديكن تقد م ادلواو مع مظهر أكثر جاذبية يرافقو الصوت كالصوةة الك اـ، كسيلة الف ا
كاحلركة من الصوةة نفسها. حبيث يتم امتصاصو ادلواو بسهولة الط اب كتساعد على 
حتقيق اذلدؼ من تعلم اللغة العربية نفسها الك اـ ادلهرة اجلانب. كسيلة الف اش ديكن أف 

سهلة لتذكر قواعد عرضها من خ اؿ كسيلة تساعدىم على التحدث كفقا للحكم، ألهنا 
 الف اش.

 6يف أنشطة الًتبية بالتأكيد ماوة تتطلب  الطالب كهدؼ بدال من األنشطة.
ذم يتطلب إجتهاو كمساعدة كإةشاو ادلقصوو من الطالب ىو الطفل الدم مل يبلغ كال

اآلخرين لتكوف بالغا كديكن القياـ بواجباتو كمخلوقا اهلل كالبشرية كادلواطن ككأعاو يف 
 5اجملتمع كالنفس أك الفرو.

                                                           
4
 B. Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1990), h 28. 
5
 H. Ahmadi, Abu. Nur Uhbiyati., Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h 

251. 



3 
 

   
 

كجب ادلرب ادلعلم وكما الطبيعة كل طالب، ضىت   كل طالب طبيعة سلتلفة ذلك،
الطبيعات ال يساكم كبَتا مع  4خدمة الًتبية ادلقدمة كفقا مع ضالة الطبيعة كل الطالب.

 .كىناؾ تنمية قدةات قلي االقدةة ادلتزيدة. شخص لديو قدةة كبَتة لتطوة 
 حلديثة اإلس امية واة اإلستقامةاعم ا على مراقبة الباضث الكاتب يف ادلعهد 

يػجد العديد من ادلشكلة يف تعلم اللغة العربية، يعٍت الطالب أقل االىتماما يف متابعة 
تعلم اللغة العربية. ألجل ادللل لوسائل التليم من ادلاض ضىت اآلف شكلها من الوةقة 

 كسلبية كال يتبع الزمن متطوةة على ضلو متزايد.
ىي عنصر مهم جدا، خصوصا لتعليم اللغة العربية يف مهاةة كسائل تعليم للمعلم 

الك اـ. الطالب غالبا يشعر بالػملل كغَت ادلهتم ضىت ال يتنبو ادلعلم الذم يبُت الدةس، 
 ألف كل اجتماع أنشطة التعليم يفعلوف كل ذلك فقط ككاف ديكن خرصا التنبؤ بو.

طالب متطوةة. ككذلك، نمو الزماف نافرا كمرافق تصبح لعبة ةفيق اليصاضب ب
بوسائل تعليم الطالب. كمثلها، قبل سنوات ادلاضية ىؤالء األطفاؿ تعلم كيفية استخداـ 

األوكات اإللكًتكنية مثل جواؿ لديها  باستخداـالسبوةة كادلع امة كاآلف ىم يلعبوف 
داـ تطبيق الدةاسة اليت تعلب شبو اللعبة. ضىت األطفاؿ أكثر اىتماـ يف تعلم كيفية استخ

أألواة اليت ويها صوةة أك الرسـو ادلتحركة اليت ديكن اف تتحرؾ، مقاةنة الدةسة باستخداـ 
 الكتب اليت حتتوم على الصوةة اليت ال ديكن نقل تتحرؾ بكتابة يف عدة أكةاقالكتابة. 

كسيلة التعلم  تعظيماستناوا على التعرض يف السابق، الكاتب توفَت ضلوال ل
 اليت يف كقت الضق سيكتب يف الرسالة العلمية بعنواف:"  شكسيلة الف اباستخداـ 

من ادلدةسة  كؿاأل لدل ط اب الصف  الك اـ يف تعلم الف اش كسيلةاستخداـ  فعالية
 ".باةايبواة اإلستقامة اإلس امي احلديث عهد ادلتوسطة اإلس امية مب
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 التحديد اإلجرائ -2

من الاركةم حيدو ادلصطلحات العنواف السابق، ف يف تفسَتلتجنب سوء الفهم 
 الواةوة يف العنواف السابق.

 فعالية (أ 

األىداؼ  النجاح يف حتقيق حتقيق شلا يعٍت الفعالة كلمة تأيت من التفاىم فعالية
 .فع ا النتائج اليت حتققت مع النتائج ادلتوقعة بُت مع الع اقة وائما فعالية كيرتبط .احملدوة
كفقا  خيتلف فعالية يف حتديد أف، كىذا يعٍت متعدو األبعاومفهـو  ىذا ادلفهـو ىو فعالية

 كلمة .األىداؼ حتقيق الفعالية ىو من اذلدؼ النهائي على الرغم من أف علموساس أل
، نفس ادلعٌت كإف مل يكن كفاءة كلمة اخللط بينو كبُت يتم يف كثَت من األضياف فعالة

 7.بالاركةة ليست فعالة بكفاءة يتمكىو األمر الذم 

 كسيلة (ب 

( أف كسائل تعليم ىي كل ما يستخدـ قناة إليصاؿ ةسالة 1297ذكرسوبرنو )
عن طريق السمع )كسيلة  أك معلومة من مصدة إىل ىدؼ )مرسل إليو(. قدتوصل الرسالة

مسعية( أك طريق البصر )كسيلة بصرية(، أك طريق االزوكاج بُت السمع كالبصر )كسيلة 
مسعية بصريو(، أك عن طريق االنفعاؿ )كسيلة انفعالية(. اك عن طريق التمشيل )كسيلة 
دتثلية(. أضاؼ سوبرنو قائ ا أف كسائل تعليم ال يتوفق وكةىا وائما على ادلدةس. فمن 
الوسائل ما يتمكن من إيصاؿ ةسالة كمعلومة ةغم من عدـ ادلدةس بل يقوؿ البعض أف 

 9يقـو الوسائل مقاـ ادلدةس، مثلما كجدناه يف التعليم ادلربمج كالتعليم البعيد ادلدل. 

 
                                                           

7
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 الك اـ (ج 

ات اليت قاـ هبا يف اللغة كاللغة كالفكر عند الطفل، كالدةاسات اليت أثبتت الدةاس
هبا ىنرم فالوف: يف أصوؿ التفكَت لدل الطفل أف تعلم اللغةضدث نفسي معقد جدا 
ينجم عن عوامل سلتلفة فيزيولوجية كاجتماعية كنفسية، كأف للوسط العائلي أثرا كبَتا يف 

لعائلي كاالجتماعي ذم ادلستول الرفيع سرعة ىذا التعلم، إذ إف أطفاؿ الوسط ا
يكتسبوف الك اـ أسرع كأفال من غَتىم، كلكن ال خيقىدكة ادلدةسةبعد ذلك ألهنا جزء 

 2منالوسط االجتماعي، فدكة ادلعلم أساسي ىو اآلخر يف النهوض باللغة كاالةتقاء هبا.
كيتعُت على ادلعلم ىنا "أال يكفر يف قدةة التلميذ على ضسن التعبَت كضده, بل جيب أف 

مهاةة  12.يكفر يف إص اح طريقة تفكَته, جتاةبو, ككجدانا كعواطفو ضلو من يعيش معهم
مهاةة الك اـ الكلم أك اجلملة للمخاطب.  أف يقوؿ قدةة الشخص علىلك اـ ىو ا

 الثانية.اللغة  أك اللغة األكىلنقوؿ أياا جيد يف كل غرض التعلم اللغة،إما يف 

 كسيلة الف اش (و 

الرسـو  خللق عمل ديكن استخدامهاىو أضد من التطبيقات اليت  كسيلة الف اش
 متعدوة. مثل، الرسـو ادلتحركة الرسـو ادلتحركة خلق ادلتحركة ادلتحركة كال أقلها الرسـو

كعرض  web design الرسـو ادلتحركة ك من ديكننا أف صلعل flash كغَت ذلك. ب التفاعلية
كثَت  أخرل. يف الوقت الراىن متحركة بعض كسائل اإلع اـ كزلفظة كالة كألعاب ك

 عدو ادلتزايد، ال Adobe Flash cs4 & cs5 ىو flashادلتحركة  اإلصداةات ادلختلفة عديد من
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التخطيط  سواء من ضيث يف الربنامج ىناؾ تغيَت التطبيق، سيكوف ضمن اإلصداةات من
tools   جتدfitur .11اليت اكثر اكتماال كغَت ذلك 

 باةايبواة اإلستقامة اإلس امي احلديث  (ق 

ادلؤسسات التعليمية الذم  من أضد وى باةايبإلستقامة اإلس امي احلديث واة ا
ىو  باةايب واة اإلس امية احلديثةمعهد يعلم اللغة العربية بشدة، أما بالنسبة للسؤاؿ 

للبنُت  يف الفصل الدةاسي الثاين اإلس امية فصل أكؿ ط اب من ادلدةسة ادلطوسطة
 فقاض.

 توفَت احمللوؿ نواف ىو يعمل الباضث علىىذا الع الغرض من كبالتايل فإف
 خاصة يف تعليم الك اـ. دياةساليت  كسيلة الف اشكسائل التعلم باستخداـ استخداـ 

ضىت أف ادلعلمُت ال تقتصر على كسائل اإلع اـ، كإمنا زلاكلة لتحقيق أقصى قدة من 
دلواو اليت كسائل اإلع اـ احلالية، كديكن أف تساعد الط اب ختفيف تلقي ةسائل من ا

 .جيرم تدةيسها لتحقيق ىدؼ التعلم نفسها

 

 البحث مشكل -ب 
 أف تصاغ تكوف مشاكل يف ىذه كتابة الرسالة العلمية ديكن النقاط الرئيسية اليت

واة اإلستقامة ىل استخداـ كسيلة الف اش فعاؿ ىف تعليم الك اـ لط اب معهد ىو 
 باةايب؟اإلس امي احلديث 
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 هدف البحث -ج 
م اللغة يفعالية تعل دلعرفةمن ىذا البحث ىو  بأستلة البث يف السابق فغرضكفقا 

 كسيلة الف اش.باستخداـ العربية 
 

 المسّلملت األساسية وفرضية البحث -د 
 ادلسّلملت األساسية -1

 م اللغة العربية، ضيثيالتعل مهاةات يف رلاؿ مهاةة منضد إ ىي الك اـ مهاةة
كديكن التعبَت  معناىا ك السمع. فهم خ اؿ احلواس من لقبض الكلمة الط اب يطلب

 ادلاضي ضىت لغة أبسط. كسائل تعليم الك اـ اليت نعرفها من ذلك مرة أخرل مع عن
 مشبعة ك الطالب كتب الدةاسية للطالب، ىذا احلاؿ كثَتا جيعل أم اآلف ىي كتابة

أخرل  مناكةة يف تلك كسائل ضىت يتطلب تباين ألجل عدـ كجوو ضجرا كغَت مهتم، يف
ستعاوة الزماف ال تنميةكفقا ل عن طريق قياـ تنمية لوسيلة التعليم ، األجذب. كبطبيعة

 .متحققا الوطنية أىداؼ الًتبوية، ضىت تعلم الط اب جاذبية

 ظهوة أف ينظر إليو من ديكن استخداـ كسائل التعلم القائم جتريب ال فعاؿ اك
 .حيققوانتيجة التعلم اليت ك  نشاط وةاسة الطالب

 فرضية البحث -2
 ياعيثبت  ، فكاتبالبحث السابقخلفية ك  ادلسلمات األساسية كاستناوا إىل

 :على النحو التايل فرضية البحث
 تعظيم ضيث كسائل التعلم، ستخداـت فمن الاركةم نوعية التعلم يف حتسُت ( أ

من رلرو استخداـ  للط اب على الفهم أسرع يفًتض الكتابكسائل التعليم 
 .التعليم نفسو ىدؼ للمساعدة على حتقيق كذلك .فقط لوسائل التعليميةا
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 حتسُت فعالية ديكن سائل التعليم باستخداـ كسيلة الف اش كإستجداـ
 نتيجة تعليمو.ك  الطالب يف مصلحة زياوة أف ينظر إليو من، فإنو ديكن التعلم

 
 أهمية البحث -ه 

 :تكوف مفيدةنتيجة ىذا البحث  كمن ادلتوقع أف
 .لػمعهد اذلديسة اإلس امية واة اإلستقامةكمدخل  -1
واة اإلستقامة اإلس امي احلديث بشكل عاـ، يف ادلعهد  تطوير التعليم ادلسامهة يف -2

 بشكل خاص. باةايب
 القاية ذاهتا. ادلتخصصة يفجراء مزيد من البحوث انط اؽ إل ادلواو نقطة -3
ضوؿ العلـو كخاصة باصلاةماسُت ة احلكومية جامعة أنتساةل اإلس اميإلثراء ادلكتبة  -4

 الًتبوية.
 

 أسباب اختيار الموضوع -و 
 :كىي، الكفاءة فوؽ مستولالسابق  عنواف الكاتب اختاة أسباب

 أمهية كسائل التعليم اللغة العربية يف مهاةة الك اـ من أجل حتقيق الكتاب تعًتؼ -1
 .الوطنية للتعليم األىداؼ

 تسليمها كسيلة التعليم ليت سيتمّ  يستخدـ للمعلمُت سيلة فعالةك  ىو كسيلة الف اش -2
 للطالب.

 ادلؤسسات التعليمية من ىو أضدباةايب  واة اإلستقامة  اإلس امي احلديثمعهد  -3
 تعظيم كلكن بعد قليلة، الك اـ على خربة تعلم اللغة العربية بنشاط يفادلشاةكة ك 

 حيدث. التعلم كسائل التعليم كلّ 
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 دراسات السابقةال -ز 
ساـ  كما حبث سابق الذم يناقش أياا مناقشة شلاثلة مع العنواف الذم أثَت ىو

فعالية كسيلة ف اش يف تعليم ادلفروات للصف العشر مبدةسة  1221022929 اويتما
على الرغم من ىذا ال يزاؿ  لكن،. النموذجبة بنجرماسُت 0الثانوية اإلس امية احلكومية 

عن  يناقشىو  ساـ اويتما البحث العلمي ف لديو تركيز سلتلف، أم يفتقريبا نفس العنوا
 كسيلةاستخداـ  فعاليةعن يف ضُت أف أناقش ك  فعالية كسيلة ف اش يف تعليم ادلفروات

 .الك اـ يف تعلم الف اش
 

 هيكل البحث -ح 
 كل فصل يف .الكتابة إىل مخسة فصوؿ، ينقسم كتابة ىذه السطوة يف نظاـ

 :كما ىو موضح يلي كادلناقشات، قااياحيتوم على ال
خلفية البحث كالتحديد اإلجراء حتتوم على ، كاليت مقدمة الفصل األكؿ

ادلسّلمات األساسية كفرضية البحث، كأمهية كأسئلة البحث كىدؼ البحث، ك 
 كالدةاسات السابقة، كىيكل البحث.أسباب اختياة ادلوضوع، البحث، ك 

تعريف اللغة، امهيةة اللغة العربية، الك اـ  توم علىحتاللغة  .الفصل الثاين
مفهـو الك اـ، أمهية الك اـ، أىداؼ تعليم الك اـ، طبيعة عملية الك اـ،  حيتوم على

  حيتوم على مفهـو احملاوثة كأمهيتو، أىداؼ تعليم احملاوثة، كسيلة حيتوم علىاحملاوثة 
 لة ف اش. أنواع الوسائل التعليمية، كسيمفهـو الوسائل التعليمية، 

تصميم ك  نوع البحث،ضلو الذم يتامن منهج البحث الفصل الثالث 
رلتمع البحث كعينتو، كالبيانات كمصاوةىا، كأساليب مجع البيانات، البحث، ك 

 كتصميم القياسات، كأسلوب حتليل البيانات.
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ظركؼ   حيتوم على اللمحة عن ميداف البحث الفصل الرابع حيتوم على
اذليكل التنظيمي ك باةا، واة اإلستقامة اإلس امي احلديث د معهالط اب، اللمحة 
الدكلة ادلعلمُت ادلدةسة ادلطوسطة اإلس امية واة اإلستقامة باةايب، اجلاةوياف الفصل 

كسيلة التعليم  استعماؿعملية دةسة ادلطوسطة اإلس امية واة اإلستقامة باةايب، يف ادل
واة يف معهد لعربية يف ادلهاةة الك اـ يف التعلم اللغة ا كسيلة الف اشباستخداـ 

تنفيذ لدةاسية يف الفصل جتربة كيف الفصل باةايب، اإلستقامة اإلس امي احلديث 
اختباة احلياة الطبيعية، اختباة  حيتوم على اختباة الفرضية، تقد م البياناتحتكم. 

 .Mann-Whitney إختباةالتجانس، 
 حيتوم على الذم ختتاـإلا كىو، الفصل األخَت ىو اخلامس، الفصل
 .االقًتاضاتاالستنتاجات ك 


