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 الباب األول  

 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ

 medius ٬"medius( ىي "Latinللغة الالتينية )" اصلو من اmediaكانت كلمة "

العربية يصدر من كلمة "وسيلة". " يف اللغة mediaاما كلمة " 1ىي "الوسط".

 ٕادلرسل اليو. الوسيلة ىي موّصل او مرسل ادلعلومات من ادلراسل اىلو 

كان مفهوم الوسيلة انواع كثرية ىي وسائل اسلوب الواسع و اسلوب 

ى فرصة على الطالب لتحصل العلم الضّيق. وسائل اسلوب الواسع ىي يعط

ضّيق ديسك ادوار يف عملية التعلم ليبلغ ادلهارات و ادلوقف. وسائل اسلوب الو 

 (grafik)البصرية او الفضي بألة اخلطوط البيانّية  إخبارالقصد. يقبض و يرتب 

  3( ىي موجد الوسائل.elektronik) وبالكًتومسكوالصور 

و استخدام وسائل التعليمية ليسمل الوصول من الريسل اىل ادلستلم. حىت  

يرفع  ٗيهّيج أن الفكرة و الشعور و اإلىتمام و رغبة التلميذ على حيصلو عملية التعلم.

                                                             
1 Azhar Arsyad, Bahasa Arab & Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,0212), h. 66 
0 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 0212), h. 3 
3 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

0222), h. 05 
4 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA 

Press, 0210), h. 066 
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ينقسم  ٘ألن ينفاع يف عملية التعلم و طبقات على الفكرة. ٬ل جودة التعلموسائ

 ىدف وسائل التعليمية ىي:

 يوضح اإلخبار او الوصول تدرس . أ

 يد على اجلزء مهمةيعطى تشد . ب

 ج. يعطى انواع التعلم

 د. يعطى تعلم البناء

 ٙ ه. و يعطى تعليل على تعليم الطالب.

كانت وسائل التعليمية تكون مهما يف تدريس لغة. و ىي ليست فقط 

ستخدم وسائل يف تعليم اللغة ت ٚالصحيحة لتدريس الطفل بل للرجل و الشيوخ ايضا.

از. كما قل النررية يطلق نشاط عملية تعليم الطالب و يرتفع تعليم اإلجن ٬العربية

الىت يتعب ( monoton) يعمل انواع اراد ينبت رغبة التعلم و طريقة مرارافافلوف ان "

حيتاج اىل الوسائل يف تعليم اللغة  ٛالتعليل".يؤّدى اىل ناقسها احلماس و  طالب

ألن ينّمي وسائل االن ليس الة بل جزء ادلتّمم يف منهاج  ٬العربية(األجنبية )اللغة 

 ىي: ٬أن الوسيلة عنصر تتضمن أربعة انواع ٬الًتبية و التعليمية. يف تعليم لغة

 
                                                             

5 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Penerbit Teras, 0222), h. 04-06 
6 Rosyidi, Media Pembelajaran..., h. 06 
6 Ibid., h. 02 
8 Muhtadi, Pengajaran Bahasa Arab..., h. 84 
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 لًتقية مواّد التعليم ( أ

 يطىى حقائق القوة   ( ب

 إلخبارج(  يضح ا

 ٜد( يسهل تفسري احلقائق.

خيلق يف اتصال و اشًتاك  فعلي  ٬متستخدم وسائل التعليمية سديد ييسر عملية التعلي

  ٓٔمن الطالب.

 و تنقسم الوسائل التعليمية لدرس اللغة  بوجو عام  على ثالثة أقسام: الوسائل

والوسائل السمعية  ٬(Media Visual)و الوسائل البصرية  ٬(Media Audio) السمعية

(Media Audio-Visual)البصرية 
 و يلي البحث عن أقسام تلك الوسائل: .ٔٔ

 (Audio)الوسائل السمعية  . أ

 والراديو ٬والشريط ادلسجل ٬ادلذياعو من فئة ىذه الوسائل السمعية ىي  

 (Visual)ة الوسائل البصري . ب

 ٬او الصورة و الرسومات ٬الوسائل البصرية ىي الصورة الرسم البياينو من فئة ىذه 

و الالفتة  ٬و الرسم النقدي ٬و ادلخططات ٬الصورة البيانية ٬الشكل البياين

 و غريىا. ٬و اجمللة الشهرية ٬و السبورة ٬اجلامدة, و اخلريطة
                                                             

2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 0211), h. 005 
12 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa 

Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 0213), h. 65 
11 As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 0224), h. 15 
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 (Audio-Visual)الوسائل السمعية البصرية  ج. 

و الشريط  ٬و الفيديو ٬البصرية ىي التلفاز -و من فئة ىذه الوسائل السمعية

 ٕٔاألسطواين البصري.

  على أربع مهارات (hirarkhis) يفهم يف تعليم اللغة العربية تفروض بنررية الًتاتب

مهارة  ٬مهارة الكالم ٬ىي: مهارة اإلستماع ٬اللغة. تنقسم مهارات العربية اىل أربعة

وكان أربعا ادلهارات ىي جزء أساس مهم لفهم و ديارس  ٖٔومهارة الكتابة. ٬القراءة

مي اىل مهارات اللغة فينمي ين ٬يف اللغة العربية. كل مهارات ارتبط بعملية اساس لغة

 اىل مهارات الفكرة.

و من احدى مهارات يف اللغة العربية ىي مهارة اإلستماع. اىل اين منذ ان كان 

صغريا الطفال أول مرة تدريس مسع اللغة. و اما يعرف اصوات احلرف و كلمة 

اع ىي تعلم لغة يف اول االمر يعليم الناحية السامع. مهارة اإلستم ٬وغريىا. هبكذا

مهارة الشخص على ىضم او فهم الكلمة و اجلملة الىت قلها متحدث ام وسائل 

ذي غري ادلنقطع لسمع اإلختالف عناصر ادلعن. ىذه ادلهارات ديكن بلغ بتدريب ال

اما  ٬الصحيحةبعناصر األخرى أن يتبع سلاريج احلرف  (fonem)اصوات كلمات 

   ٗٔادلتكلمني او ادلسجل.

                                                             
12

 161( ص: 1268 ٬)مجيع احلقوق زلفوظة للمؤلف ٬أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد على اخلويل.  
13 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., h. 132 
14 Ibid., h. 152 
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ألن حتصل ادلفردات و العبارة  ٬عليم ادلفردات ديكن يقدر على مهارة اإلستماعت

او اجلملة من السمع. يعود يف تعليم اللغة العربية  تسماع الكالم و يعرف القواعد 

خيلق وضع ادلبسوط يف نفس الطالب. اما مهارة اإلستماع  ٬اللغة العربية على الطالب

ان لغات كل يوم او تستخدام لغة يف  ٬لغة العربيةبقصد لكى يفهم تلميذ كالم يف ال

  ٘ٔمكان الرمسي.

و ذلك ألن جوىر اللغة ىي رلموعة من  ٬ادلفردات ىي أساس يف تعلم اللغة

وادلفردات ىف اصطالح القاموس العام تالغة اإلندونسية ىي قائمة  ٙٔادلفردات.

ادلفردات ىي مجع من كلمات لشكل اللغة. ادلفردات ىي أم مهم لًتقية   ٚٔالكلمة.

أول مرة ىي ادلهارة اإلستماع. كما قال فاليت )يف نوىا( أن قدرة  ٬اربع مهارات اللغة

ولذالك  ٛٔالطالب لفهم أربع مهارات توّقف على كفائة ادلفردات الذى دتلك هبم.

ادلعلومات عن ادلراىر اإلجتماعية اجلديدة يف موضوع ارادت الباحثة ان تعطى 

البحث. و يستخدم الباحث منهج الكيفي جلمع البيانات من ادلعلومات ادلتعلقة 

 مباىية مراىر البارزة اثناء اقامة البحث.

                                                             
15 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 0215), 

h. 123 
16 Radiyah Zaenuddin, dkk, Metodologi & Strategi alternatif, (Yogyakarta: Pustaka rihlah 

Group, 0225), h.), h. 04 
16 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1282), h. 04 
18 Ibid., h. 61  
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اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج   الثانويةو اختارت الباحثة ادلدرسة 

قد  (۲) ٬( إن ادلدرسة ادلمتازة ىف تولونج أجونجٔ: )وذلك بأسباب ٬كمحل البحث

وخاصة تتعلق مبوضوع البحث ىف ىذا البحث اي  ٬تعلمت اللغة العربية تعليما طويال

إن  (۳) ٬تستخدم وسائل السمعية البصرية ىف تعليم ادلفردات لًتقية مهارة اإلستماع

كما أمها   ٬او العائلة وقع ىف زلل حيث يسهل أن تصل إليها وسائل ادلوصالت العامة

( أهنا قد نالت شهادات التقدير ادلختلفة يف ادلدرسة ٗ) ٬قريبة من الشارع و السوق

 اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج. الثانوية

إستخدام الوسائل  الباحثة يف اداء البحث العلمى بادلوضوع " ٬وبناء على ذلك

اإلسالمية  الثانويةة مهارة اإلستماع بادلدرسة يالسمعة البصرية يف تعليم ادلفردات لًتق

 ".۰ٕٔٙ/۰ٕٔ٘احلكومية األوىل تولونج أجونج 

 ب. مسائل البحث

 تقدم الباحثة يف ىذا البحث العلمي مسائل البحث التالية:

ة مهارة اإلستماع ي. كيف إستخدام الوسائل السمعة البصرية يف تعليم ادلفردات لًتقٔ

 ؟ "۰ٕٔٙ/۰ٕٔ٘تولونج أجونج المية احلكومية األوىل اإلس الثانويةبادلدرسة 
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ة مهارة ي. ما ىي ادلشكالت يف الوسائل السمعة البصرية تعليم ادلفردات لًتقٕ

تولونج أجونج احلكومية األوىل اإلسالمية  الثانويةتماع بادلدرسة اإلس

 ؟ "۰ٕٔٙ/۰ٕٔ٘

 أهداف البحثج. 

 و اما األىداف البحث فهي:

الوسائل السمعة البصرية يف تعليم ادلفردات لًتقة مهارة اإلستماع  إستخدامدلعرفة . ٔ

 .۰ٕٔٙ/۰ٕٔ٘ اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج  الثانويةبادلدرسة 

ادلشكالت و حاذلا يف الوسائل السمعة البصرية تعليم ادلفردات لًتقة مهارة عرفة دل. ٕ 

ية األوىل تولونج أجونج اإلسالمية احلكوم الثانويةاإلستماع بادلدرسة 

ٕ۰ٔ٘/ٕ۰ٔٙ. 

 د. فوائد البحث

 ( الفوائد النرريةٔ

يطلب من ىذا البحث أن يكون زيادة خلزانة العلمية خاصة فيما يتعلق باللغة 

 العربية خاصة يف مهارة اإلستماع.
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 ( الفوائد التطبيقية۲

 للمدرسة ( أ

دلعلم ديكن أن ختلق ترجى أن نتائج البحث من يتوقع من نتائج ىذه الدراسة ا

أجواء الفصل الدراسية ىو متعة مع ادلخابرات وادلهارة واإلبداع من ادلعلمني 

 يف إستخدام أساليب و وسائل التعليم.

 للتالميذ  ( ب

ترجى أن بعرافوا الوسيلة ادلستعملة يف فصلهم مث يتبعوا عملية الدراسية 

 جيدا. وبعد ذالك فأنشات كفائتهم و مهارهتم.

 باحثلل ( ج

ترجى أن تؤدي إىل زيادة العلوم و ادلعارف و اخلربات حىت يتمكن للباحث 

 ما بعد.أن يكون مدرسا كفيئا ماىرا في

 للباحث القادم( د

 ديكن أن تصبري نتائج ىذا البحث أساسا ىف أداء البحث العلمى األعمق.

 توضيح المصطلحاته. 

بحث العلم فينبغى ىنا إلجتناب عن اخلطإ ىف الفْهم عن ادلوضوع ىف ىذه ال

 :توضيح مايلي
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 . التوضيح النظرى١

 ٜٔكيفية اإلستخدام شيء.  ٬اإلستخدام : اإلستخدام ىو عملية ( أ

 ٕٓاليت نقل أوتسليم رسائل التعلم. وسيلة ىي األدوات  ( ب

ىي الوسيلة التعليمية العصرية الىت تناسب على تطور   الوسائل السمعية البصرية ( ج

وسيلة وحتتوي على ال ٬اعٌت ادلناسبة على تقّدم العلوم و التكنولوجية ٬الزمان

 ٕٔوالوسيلة السمعية البصرية. ٬الوسيلة البصرية ٬السمعية

 ٕٕىو عملية ادلعاملة بني ادلداس والتالميذ.  د( التعليم

 ٖٕ: مجع من الكلمات لشكل اللغة. ه( ادلفردات

ىي مهارة الشخص على ىضم او فهم الكلمة و اجلملة الىت  و( ادلهارة اإلستماع

 ٕٗوسائل ادلعن.قلها متحدث ام 

 . التوضيح التطبيقي٢

كان ادلراد بالتوضيح التطبيقية من ادلوضوع إستخدام الوسائل السمعية البصرية يف 

اإلسالمية احلكومية األوىل  الثانويةتعليم ادلفردات لًتقية مهارة اإلستماع بادلدرسة 

ىو قيام الباحث بتوصيف تأدية  .۰ٕٔٙ/۰ٕٔ٘الدراسي  تولونج أجونج للعام
                                                             

12 Tim Penyusunan Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 0220), h. 1128 
02 Azhar Arsyad,Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 0226), h. 4 
01 Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1226), h. 28 
00 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 0225), h. 54 
03 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: PT Grafino Persada, 0214), h. 

122 
04 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., h. 132 
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اإلسالمية احلكومية  الثانويةمهارة اإلستماع بادلدرسة يف تعليم ادلفردات لًتقية 

األوىل تولونج أجونج. وكذالك للبحث عن إستخدام الوسائل السمعية البصرية 

 على تشجيع الطالب يف ذالك التدريس.

 . البحوث السابقةٖ

السابقة اليت تناولت عن ىذا ادلوضوع ىي البحث الذي   إن البحوث

كتبتو امحد ركي فؤادى حتت ادلوضوع استخدام الوسيلة السمعية البصرية لتعليم اللغة 

العربية يف الفصل النموذجى بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكمية تولونج أجونج 

فة استخدام الوسيلة . اما أىداف البحث ىف حبثو دلعر ٖٕٔٔ-ٕٕٔٔللعام الدراسي 

السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية يف الفصل النموذجى بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

, وادلزايا و العيوب استخدام الوسيلة السمعية البصرية لتعليم احلكمية تولونج أجونج

اللغة العربية يف الفصل النموذجى بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكمية تولونج 

استخدام الوسيلة السمعية البصرية لتعليم اللغة  و ادلشكالت وزلاوالهتا من  ٬أجونج

 العربية يف الفصل النموذجى بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكمية تولونج أجونج.

إن البحوث السابقة اليت تناولت عن ىذا ادلوضوع ىي البحث الذي  

عية البصرية على إجناز الطالب يف كتبو ييسي إرليك حتت ادلوضوع أثري وسائل السم

فهم ادلفردات يف درس اللغة العربية للفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
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احلكومية تولونج أجونج. اما أىداف البحث ىف حبثو دلعرفة تطبيق وسائل السمعية 

البصرية على إجناز الطالب يف فهم ادلفردات يف درس اللغة العربية للفصل الثامن 

تأثري وسائل السمعية البصرية  ٬بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

على إجناز الطالب يف فهم ادلفردات يف درس اللغة العربية للفصل الثامن بادلدرسة 

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.

مهارة  البحث العلمى يبحث عن تعليم ادلفردات لًتقية ٬كما حبث السابقة

لكن ىذا البحث بادلوضوع تعليم ادلفردات لًتقية مهارة اإلستماع  ٬اإلستماع

اإلسالمية احلكومية األوىل  الثانويةباستخدام الوسائل السمعية البصرية يف ادلدرسة 

. اما اىداف البحث يف ۰ٕٔٙ/۰ٕٔ٘تولونج أجونج للعام الدراسي تولونج أجونج 

ة مهارة يئل السمعة البصرية يف تعليم ادلفردات لًتقإستخدام الوسادلعرفة ىذا البحث 

 ة مهارة اإلستماعيالوسائل السمعة البصرية يف تعليم ادلفردات لًتقدلعرفة  اإلستماع و

  اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج للعام الدراسي الثانويةبادلدرسة 

ٕ۰ٔ٘/ٕ۰ٔٙ. 

 و. ترتيب البحث

ينبغي للباحث تقدًن ترتيب البحث.  ٬و لسهولة الفهم عن ىذا البحث

 ينقسم ىذا البحث إىل خامسة أبواب وىي:
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 ٬و مسائل البحث ٬: مقدمة حبيث حتتوى على: خلفية البحث الباب ألول

 ٬و توضيح ادلصطلحات ٬و فوائد البحث ٬و أىداف البحث

 والبحوث السابقة و ترتيب البحث.

ادلبحوث العام عن ث عن: وىي حتتوي على البح ٬الباب الثاىن : النرريات

 ومهارة اإلستماع. ٬وتعليم ادلفردات ٬الوسائل التعليمية

و مدخل  ٬: منهج البحث الذي حيتوي على: تصميم البحث الباب الثالث

 ٬و مصادر البحث ٬وحضور الباحث ٬ومكان البحث ٬البحث

و تفتيش  ٬و طريقة حتليل احلقائق ٬و طريقط مجع احلقائق

 صحة احلقائق.

  احلقائق.: تقدًن  ب الرابعالبا

 و حتتوي و االقًتاحات. ٬الباب اخلامس : خادتة
 


