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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

ناهرا   اهرا  القراء  ن اهراا،  نهاهر  ناهرا  اسإتمار، امل يف تعليم اللغة العربية

ا  الكالم. ألهنر هي ناهر ، يف اللغة العربيةاهرااامل أصعبناهرا  الكمربة.  الكالم 

 تر  يف تعليم اللغة األجهيية.األجزء  الطالب حىت يُعمرب جزء املاهرا  الذي يداتاهر

ناهرا  الكالم هي جزء املاهرا  اللغة الهشيطة و املهمجة  و تمطّلب على بعض 

 واعد اتمخدام اللغة.اجلوانب و ق

هتمّم ناهرا  الكالم احملموى واملعىن يف تسليم الرترلة شفاهّير وفقر ملسموى ناهرا   

يف تعليم ناهرا  الكالم  اتمخدام لغة اللسرن  1الطالب. اللغوية الذي ميلكاهر

مبسموى الصعوبة املمهوعة. تصّغر الصعوبة ابتمخدام الوترئل. كلاة وترئل أصلاهر 

نن الالتيهية و هلر نعىن حرفير "وتط  وتيط  أو متاهيدية". يف قرنو  اليشري " 

  2وترئل "تعين  كل شيئ اتمخدانه لمقريب نع اليعض.

                                                 

1 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2112), hlm. 88-88 
2  Adib Bisri, dan Munawwir A. Fatah, Kamus Arab-Indonesia Al Bisri, (Surabaya: 

Pustaka Progessif, 1888), hlm. 778 
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الوتيلة وتيط أو متاهيدي الرترلة نن املرتل إىل املسملم. وترئل المعليم شيء 

حىت يسمطيع أن حيقق اترلة وميكن أن حيفز األفكرا واملشرعر والرغير، )الطالب( 

 نزيج نن اخلردوا، يشجع عالية المعليم. وفقر لسوابانو يف اشيد وترئل المعليم

ُ   هرد وير(. وبعيرا  أخرى  فإن وترئل توف ويروالربجمير، ) )هرد وير( الذي مُيَْلأ

أحد  الطالب يف كفرء  الكالم. المعليم أن تيّسر فلذا  كرن وترئل 3لسوف وير.

نن وترئل تسمطيع أن تسمخدم يف عالية المعلم هو وترئل تكهولوجير املعلونر، 

واالتصرال،. تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، هو دااتة أو اتمخدام جاهرز 

ل وتوزيع أي إعالم فيه اسإلكرتونية  وخرصة أجاهز  الكاييوتر  لمخزين وحتلي

 4الكلار، واألاقرم والصوا.

ن وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، أنر ناهم يف تعليم ناهرا  الكالم. إ

ُع تلطة إ بمكرا المفكري ألنه أصول اتمخدام نر يلي  الفعرلية والكفرء   حىت ُيشأجِّّ

الطالب. فلذا  إن غرض اتمخدام وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، وفقر 

لغرض المعليم يف نفسه. اتمخدام وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، يعطي 

 يم.املزيد و الفوائد يف المعل

                                                 

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

2118), hlm. 22 
4 Muhammad Nasir Pambudi, Model Pembelajaran Berbasis ICT I.pdf, hlm. 2 



3 

 

أنر املداتة الثرنوية اسإتالنية احلكونية األوىل تولونج أجونج فاهي احد 

 Mantasaداا  املفللة يف تولونج أجونج. شعرا املداتة "نهمرتر جرين )امل

Green ترتاتيجي  و تعطي األولوية لراحة طالهبر  و نرافق املمهوعة ا(" لدياهر نوقع

الكرنلة جدا يف توّفر عالية المعليم. وفقر لشعراهر "األخلر"  مجيع انحية يف 

ترفع تركيز الكرنل على كل نرد   نداتة اخللراء. لكي طالب يشعرون ابلراحة و

 .الدااتة

أن تكمب اليحث العلاي ابملوضو،  اليرحثة وبهرء على احلرلة السربقة  تريد

فصل  يف يف تعليم ناهرا  الكالم وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال،تطييق 

 .احلردية عشر ابملداتة الثرنوية اسإتالنية احلكونية األوىل تولونج أجونج

 سائل البحثم .ب

وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، اليت اتمخداناهر  كيف تطييقو   نر أنوا، .1

ية احلكونية يف تعليم ناهرا  الكالم يف فصل احلردية عشر املداتة الثرنوية اسإتالن

 األوىل تولونج أجونج؟

 وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، يف تعليم ناهرا  تطييقنر نشكال،   .2

الكالم يف فصل احلردية عشر املداتة الثرنوية اسإتالنية احلكونية األوىل تولونج 

 أجونج؟
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 أهداف البحث .ج

وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، اليت اتمخداناهر  تطييقو  ملعرفة أنوا، .1

ية احلكونية يف تعليم ناهرا  الكالم يف فصل احلردية عشر املداتة الثرنوية اسإتالن

 .وىل تولونج أجونجاأل

تطييق وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، يف تعليم ناهرا   نشكال، ملعرفة .2

الكالم يف فصل احلردية عشر املداتة الثرنوية اسإتالنية احلكونية األوىل تولونج 

  .أجونج

 

 فوائد البحث .د

 ترجو اليرحثة أن تكون هلذه اليحث فوائد كار يلي 

 ةفرئد  الهظري .1

نميجة نن هذا حبث العلاي يسمطيع أن يصري كهز العلاية الذي 

يسمخدنه كارجع اليحث يف يوم املسمقيل  و خرّصة عن تكهولوجير املعلونر، 

 واالتصرال،.

  فرئد  العالي .2
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كرأي  لرئيس املداتة الثرنوية اسإتالنية احلكونية األوىل تولونج أجونج .أ

 والمعليم فياهر.نوعية  نزيد نهرتب يف نسرعد  على حتسني

ملداتني اللغة العربية ملداتة الثرنوية اسإتالنية احلكونية األوىل تولونج   .ب

 أجونج

يصري حبث العلاي املرجع ملداتون ههرك. و هو يصري نرجع المعلم اللغة 

التصرال، يف تعليم ناهرا  العربية  خرصة يف اتمخدام وترئل تكهولوجير املعلونر، وا

 الكالم.

 سإتالنية احلكونية األوىل تولونجلطالب و طرلير، املداتة الثرنوية ا ج.

 أجونج

تفع وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، يف قدا  كالم الطالب و تر 

 يرتفع شجرعة يف تعليم ناهرا  الكالم.

 ليرحثنيد. 

 علاية يف المعليم و يف حبثيسمطيع حبث العلاي أن يصري  نرجع ال

 ل.املسمقي اآلخر
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 ه. توضيح املصطلحات

توضيح املصطلحر، ُيْسمعاُل ليساّهل اليحث يف الفاهم عن اسإصطالحر، اليت 

يمعلق ابملوضو،. جتب اسإصطالحر، أن تيّيهوا نفرهياّير, واضحر, و نوضوعيّر. وأنر 

 اسإصطالحر، فاهي 

 . الموضيح الهظرى1

الشيئ. المطييق  أ.   المطييق  يعين عالية ليعال شيئ أو عأاأٌل الذي يسمعال

هو اتمعارل الطريقة يف ااتفر، المعليم اللغة العربية, خرصة يف ناهرا  

 الكالم.

ب. ناهرا  الكالم   جزء نن ناهرا  اللغة الهشطة و املهمجة  و يمطلب على 

 بعض اجلوانب وقواعد اتمخدام اللغة.

 لمقريب نع اليعض ج. الوتيلة  كل شيئ اتمخدانه

 . الموضيح المطييقي2
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ل انقصر خرصة يف تركيز ارن تعليم اللغة العربّية يف هذه املداتة نرز ك

ناهرا  الكالم. ونن أهّم ناهراا، ناهرا  الكالم. ألّن الكالم هو ألة املواصال، 

نع اآلخرين. ابلكالم نعود الطالب المعيري الصحيح ابللغة الصحيحة و نزودهم 

صف نر يشرهدونه نن بيعض الكلار، والمعيريا، اليت تالئم طالهبم على و 

 طيوا  أو حيوان  أو صوا أو غري ذلك.

 

 

 حبوث السابقة. و

حماد فؤاد حسن  أتثري اتمخدام وترئل "بووير بووين" املؤتس على   .1

تكهولوجية املعلونر، واالتصرلية التميعرب املفردا، لطالب الفصل الثرنهة 

. 2114/2115مبداتة "كونري" املموتطة اسإتالنية احلكونية ابليمرا 

. لقير  1املشرف  الدكموا صرحب  املرجسمري. أهداف هذا حبث العلاي  

تعليم املفردا، يف الفصل الثرنهة مبداتة "كونري" املموتطة اسإتالنية احلكونية 

. لقير  اتمخدام وترئل "بووير بووين" الطالب يف الفصل الثرنهة 2ابليمرا. 

. لقير  نردى أتثري 3كونية ابليمرا. مبداتة "كونري" املموتطة اسإتالنية احل
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اتمخدام وترئل "بووير بووين" التميعرب املفردا، لطالب الفصل الثرنهة 

مبداتة "كونري" املموتطة اسإتالنية احلكونية ابليمرا. و أظاهر، نمرئج 

الطالب بوترئل "بووير بووين" التميعرب املفردا، لطالب الفصل الثرنهة 

 اسإتالنية احلكونية ابليمرا. مبداتة "كونري" املموتطة

 وترئل تكهولوجير املعلونر، واالتصرال، يف تعليم  اتمخدام توفيق نوا عزيز .2

(. Cikal Harapanعلم الدين اسإتالم يف املداتة املموتطة جيكرل هرااابن )

وترئل تكهولوجير املعلونر، أنر أهداف اليحث فاهي ملعرفة نر هي 

 دين و كيف اتمخداناهر. علم ال واالتصرال، يف تعليم

( حتت املوضو، أتثري اتمخدام وترئل 0202نوا هراييت ) اليحث الذي كميماهر .3

احلرتوب و افالم يف المعليم املفردا، العربية ضد الطالب اجلرنعة االتالنية 

أنر أعرض اليحث  .م 0202/0200للعرم الدااتي  احلكونية تولونج أجونج

رتوب و افالم يف المعليم املفردا، وملعرفة أتثري هي ملعرفة اتمخدام وترئل احل

يف المعليم املفردا، العربية ضد الطالب اجلرنعة  وترئل احلرتوب و افالم

م. ونمرئج  0202/0200للعرم الدااتي  االتالنية احلكونية تولونج أجونج

يف المعليم املفردا، العربية  هذا اليحث أّن ههرك أتثري وترئل احلرتوب و افالم
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وخطوا، يف إتمعارل املفردا، العربية وجند ههرك اخمالف بني الطالب الذي 

 يسمخدنون وترئل احلرتوب وال يسمخدنون هبر. 

  

 ز. ترتيب البحث

 حيموى هذا حبث العلاي على ثالثة أبواب  ويمكون كل ابب كار يلى 

ئل اليرب األول  نقدنة. حيموى اليرب األول على  أ. خلفية اليحث, ب. نسر .1

اليحث, ج. أهداف اليحث, د. فوائد اليحث, ه. توضيح املصطلحر،, و. 

 .حبوث السربقة   ز. ترتيب اليحث

اليرب الثرين  نظراي، اليحث. حيموى على  أ. حقيقة تعليم اللغة العربية كلغة  .2

األجهيية ب. حقيقة وترئل المعليم ج. نظراية ناهرا  الكالم د.  نظراية اللغة 

 .ليم اللغة العربيةالعربية و تع

اليرب الثرلث  نهاهج اليحث. حيموى على  أ. تصايم اليحث  ب. حلوا  .3

اليرحثة ج. نكرن اليحث د. نصردا احلقرئق ه. طريقة مجع احلقرئق و. طريقة 

 . حتليل احلقرئق ز. تفميش صّحة احلقرئق

 


