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 الباب األول

 مقدمة

 

 الفصل األول : خلفية البحث

عتباطية مستخدمة من شخص للغة هي نظام صوتي يكون من رموز إ إن ا
اللغة هي نطام اعتباطي . و 1أو مجموعة من الناس لتبادل األفكار والمشاعر

المشاعر بين أعضاء جماعة لغوية تستخدم لتبادل األفكار و ز صوبية لرمو 
لغة في أداة االتصال الألن . من الواضح أن للغة دورا هاما في حياتنا  2متجانسة

. وكانت اللغة ينقل اإلنسان األفكار والمشاعر أو المعلومات إلى غيرهبين الفرد و 
 اآلخرين إما شفوية أو تحريرية باللغة 

والكماعات من المعروف أن اللغة وسيلة اجتماعية وأداة للتفاهم بين األفكار 
وهي مستخدمة في معظم األنشطة البشرية ، ولذالك فااإلنسان ال يعبر عن 

حاته وآرائه ، واليلقي حاجته حتى مستوى تفكير الشخص إال  مشاعره وتقديم اقترا
لغة العربية كلغة القرآن مهم للمسلم اللغة العربية هي لغة القرآن و كون ال باللغة .

ألن القرآن ينزل باللغة العربية وهو منهج المسلمين الذي لن  عميقاأن يتعلم 
يتغير طول الزمان. ومن اآلية قال الله عز وجل : إنا أنزلنا قرآن عربيا لعلقم 

                                                           
1 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 
2011) hlm 8 
2 Muhammad Ali Al-Khuli, 1982 hlm 15 
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وقوله : و لقد جئنكم بكتاب فصلنه على علم هدى ورحمة لقول   3تعقلون 
  4يوءمنون 

 ،تلف عن أغرض تربية اللغة العربيةفهي ال تخ ما نتائج تعليم اللغة العربيةأ
 : 5وهي

 كون الطالب يفهمون مصادر أحكام اإلسالم العربية من القرآن والسنة  .1
 كون الطالب الكتب العربية وسائرها من الثقافات اإلسالمية   .2
 كون الطالب ماهرين في التكلم باللغة العربية وإنشائها .3
 الطالب يستخدمون اللغة العربية لفهم كتب التراث األخرى كون  .4

 

والغرض األساسي في تعليم اللغة العربية هي إبتكار مهارات 
الطالب في إستخدام اللغة شفويا أو تحريريا. تلك المهارات تشتمل 
مهارات االستماع والكالم والقرائة والكتابة ومهارت االستماع والقرائة 

بالية. أما مهارتا الكالم والكتابة يسميان بمهارات يسميان بمهارات استق
 6استنتاجية

والمهارات اللغوية األربع هي تسلسل المطابقة للنفس البشرية. ومع 
ذلك ينبغي لعملية تعلم اللغة من خالل هذه المراحل .تبدأ من تعلم 

                                                           
 يوسف : 6 3
 األعراف : 52 4
5 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 
2011) hlm 25 
6 Aziz Fachrurozi. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Pustaka Cendekia Utama 2012) 
hlm 43 
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والكتابة. ولكن في الواقع، عملية تعليم اللغة االستماع والكالم والقرائة 
عربية التتبع هذا النمط وال تجرى عمليتها عمليها. هذا ال يمكن فصل ال

تعليم اللغة عن حاجات الناس في تعليمها ، ألن الناس عادة يتعلمون 
 7.لغة أدنبية ولديهم غرض معين

 

  في عملية تعليم  ة األربع ال يستخدمها كاملةوهذه المهارات اللغوي
 األم للغة ا  استخدامب سالميةاإلدرسة في م وكان تعليم بعض المدرسين 

نتشر في بيئة اللغة العربية . أن اللغة العربية ت ليس هناكلتعلم و 
ت أم غير رسمية. يكون تطوير اللغة مؤسسات التربية رسمية كان

و المدارس ربية الرسمية كالمدرس اإلسالمية العربية في مؤسسات الت
والجماعات والمؤسسات الرسمية األخرى. أصدر وزير الشؤون الدينية 

بأن معايير الكفائة األساسية  2002عام  2اإلندونسية قرارا رقم 
ومحتوى التربوية اإلسالمية واللغة العربية في المدرسة الدينية. نص 

لى بناء القرار على أن مادة اللغة العربية من المواد التي توجه الطالب إ
القدرة تعزيز موقف ايجابي تقبال كان أم منتجة. القدرة التقبلية هي القدرة 
على فهم كالم اآلخرين وفهم القرائة . القدرة اإلنتجابية هي القدرة على 
إستخدام اللغة كأداة االتصال شفويا كان أم تحريريا . و مدرسة 

لتي تطوير المحمدية أوجنج بيرونج من مؤ سسات التربية الرسمية ا
 اللغة باستمرار.

                                                           
7 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2005) hlm 35 
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أجونج بيرونج باندونج من  10ة المحمديمدرسة الومن المعلوم أن  
التي تطوير العلوم الكونية والعلوم الدينية . مع تطوير تعليم  ارسدالم

أن  اللغة األجنبية أي اللغة العربية واإلنزليزية حيث كان على التالميذ
هم يعمقون بتعليم اللغة اللعربية و   عفي األسبو  و بهاتين اللغتين امو يفه

. لتطوير قدرة التالميذ على مهارة اللغة اللغة اإلنجليزية  مرة واحدة
 رائةالتي تساعدهم في مهارتهم اللغة وهي ق كتاب العربية تدريس فيه 

  .والمحادثة التركيبواستيعاب المفردات و 

 

ح . والهدف في عملية التعليم تقدم المواد باستخدام وسائل االيضا
من ذلك جعل التالميذ على فهم المواد وجعل التالميذ على راغبين في 
التعلم وتكون عملية تعليم والتعلم تسير كما يراد. وأما الوسائل التي 

في مدرسة  م في تعليم المهارة االستماع واالستيعاب المفردات تستخد
ينة. أجونج بيرونج باندونج فهي الصور والوسائل المع 10محدية 

والوسائل الصور هي كل أنواع التمثيل الصوري. وهذه الوسائل تقدم 
بأشكال الصور والرسوم البيانية أو الرموز تحركا كان أم ال وهذه 
الصور مصنوعة على الورق واألشرطة واألقراص والوسائل األخرى. 

التي تعمل كأداة أي تعيين وسائل المعينة هي مصادر التعليم الو 
داف وتعيين التالميذ على فهم هيضاح الدرس وتحقيق األمدرس على إال

ذلك وقبوله. وأما من أمثال األشكال المقيقية مثل الناس والحياونات 
 والنباتات
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من البيان السابق تجد الباحث على البيانات نظرا إلى نتيجة 
الدراسة القبلية. ويحصل التالميذ على حد األدنى للقيمة إجماال، بنتيجة 

 %67ويحصل التالميذ على حد األدنى للقيمة  70األدنى للقيمة جد 
 %73واليحصل التالميذ على حد األدنى للقيمة 

 

التالميذ  ينظم الباحث على أن العوامل المؤثرة على نقص القدرة
، ب المفردات يعنى وسيلة المستخدمةستيعااالعلى مهارتي االستماع و 

والتالميذ أن يكتسبوا المادة ألن من أسلوب المدرس أن يلقي المادة 
جيدا. ولكن الطريقة المستخدمة غير إستمال واليجعل التالميذ إشتراكا 
فعاليا في الفصل حتى يكونوا غير متحمسين في التعليم ويجعل قدربهم 

 منخفضة 

 

المفردات باستخدام وسيلة  على االستيعاباالستماع و  ةوتعليم مهار 
هل الوسيلة التالميذ في فهم المواد موندلى يكون أكثر جاذبية. وتسال

وترقية مهاراتهم. وهذا ما اتفق المدرسين عليه في المدرسة. إن استخدام 
وسائل التعليم الموندلى يثير ومتحرك إهتمام التالميذ في تعليم اللغة 
العربية ، خصوصا لترقية مهارتي االستماع واالستيعاب المفردات . 

اجتهذب الكاتب لبحثها تحت الموضوع :  إعتماد على المظاهر السابقة،
فعالية استخدام وسائل تعليم الموندلى في ترقية مهارتي االستماع 
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واالستيعاب المفردات )دراسة تجريبية وصفية في الصل السابع بمدرسة 
 أجونج بيرونج باندونج. 10محمدية 

 

 

 الفصل الثاني : تحقيق البحث 

 

تحقيق البحث ما اعتماد على خلفية البحث السابق ، يحدد الكاتب 
 :يلى

مفردات لتالميذ في ال على كيف تكون مهارة االستماع واالستيعاب .1
أجونج بيرونج  " المتوسطة العامة10 محمدية"سة در مالفصل السابع 

 ؟ الضابطالفصل  باندونج في
مفردات لتالميذ في ال على كيف تكون مهارة االستماع واالستيعاب  .2

أجونج  " المتوسطة العامة 10 محمدية“سة در الفصل السابع م
 ؟ يرونج باندونج في الفصل التجريبيب

مفردات لتالميذ ال على االستماع واالستيعاب ةكيف عملية تعليم مهار  .3
أجونج  " المتوسطة العامة10 محمدية"سة در في الفصل السابع م

 ؟ والتجريبي ندونج في الفصل الضابطبيرونج با
كيف تكون واقعية المقارنة بين فعالية استخدام وسائل تعليم  .4

الموندلى في ترقية مهارة االستماع واالستيعاب المفردات لتالميذ في 
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أجونج  المتوسطة العامة” 10 محمدية“مدرسة الفصل السابع ب
 ؟ ي الفصل الضابط و الفصل التجريبيبيرونج باندونج ف

 

 غراض البحث أالفصل الثالث : 

 وأما أغراض البحث التى قررتها الكاتب في هذا البحث فهي :

مفردات لتالميذ في ال على معرفة مهارة االستماع واالستيعاب .1
ونج أج المتوسطة العامة” 10 محمدية“مدرسة الفصل السابع 

 .الضابطبيرونج باندونج في الفصل 
مفردات لتالميذ في ال على معرفة مهارة االستماع واالستيعاب  .2

أجونج  المتوسطة العامة” 10 محمدية“مدرسة الفصل السابع 
 . يرونج باندونج في الفصل التجريبيب

مفردات ال على االستماع واالستيعاب ةمعرفة عملية تعليم مهار  .3
 المتوسطة العامة” 10 محمدية“مدرسة لتالميذ في الفصل السابع 

 . والتجريبي الضابطأجونج بيرونج باندونج في الفصل 
معرفة واقعية المقارنة بين فعالية استخدام وسائل تعليم الموندلى في  .4

المفردات لتالميذ في الفصل  على ترقية مهارة االستماع واالستيعاب
ونج بيرونج أج المتوسطة العامة” 10 محمدية“مدرسة السابع ب

 . و الفصل التجريبي الضابطباندونج في الفصل 
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 د البجث ئالرابع : فواالفصل 

 نظرية الفائدة ال .1

يرجو الكاتب من هذا البحث يساعد المدرسين في تطوير العلم خاصة في 
وكان هذا البحث يعطي التبرع في تطوير التربية والتعليم تعليم اللغة العربية .

 النظرية ويكونمرجعا لألخرين.

 

 يةتطبيقالفائدة ال .2
 للمدرسةأ.

ع التعليم الموندلى في مهارتي االستماام وسائل دن يكون استخأ
 في تطوير تعليم اللغة العربية الجيد. االمفردات ومرجو  على واالستيعاب

 ب. لرئيس المدرسة 

ن يكون استخدام وسائل التعليم الموندلى في مهارة االستيماع و أ
 المفردات أداة التقييم في فعايلة . على االستيعاب
 
 

 ج. للمدرس  
ن استخدام وسائل تعليم الموندلى في مهارة االستماع و أ

يسهل المدرسين في تعليم المواد التعليمية وتوجية االستيعاب المفردات 
 التالميذ وخاصة للتالميذ الذين ال يجتهدون في عملية التعليم والتعلم.
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 د.للتالميذ 
ل المواد و أن يكون التالميذ مستعدين في قبمن هذه الوسيلة 

في التعليم اللغة التعليمية في عملة التعليم والتعلم جيدا ، وخاصة  
 العربية حتى يقدروا على تطوير قوة تفكيرهم ويقبلوا المادة جيدا .

 
 

 السابقة  ةالفصل الخامس : الدراس
 لقد تعّدد البحث في استخدام وسيلة الموندلى في مهارة االستماع 

عن تختيط أو التطبيق أو استخدام وسيلة واالستعاب المفردات إما 
الموندلى في مهارة االستماع  واالستيعاب المفردات في  المدرسة على 
مستوى المدرسة الثانوية أو العالية أو الجامة و من بين البحوث السابقة 
يبحث كثير في استخدام وسيلة موندلى في مهارة االستماع و االستيعاب 

تخدم الباحثون طريقة المقارنة. أكثر فيسالمفردات في مدرستين أو 
لة الموندلى في مهارة االستماع ما يرّكز في استخدام وسيمنهاو 
االستيعاب المفردات . وهنا سيبجث الباحث في تطبيق وسيلة الموندلى و 

 المحّدد بعناصر تعليمها.
 

 سيعّرض الباحث عّدة البحوث المتعّلقة ببحثه : 
لة البرنامج الومضى ودفوافع األطروحة : أثر استخدام وسي .1

الطالب اإلنجازهم في دراسة القواعد العربية، أسيف مولوالدين ، 
مقّدمة لنيل درجة الماجستير في جامعة ، ومعرفة دوافع الطالب 
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اإلنجازهم في دراسة القواعد العربية وسيلة البرنامج الومضى في 
 التعليم.

من وجه توافيدوسيلة تعليم اللغة العربية الرسالة :  .2
ماكروميديالترقية مهارة الكالم ، إيكو حرى أوطمو في قسم تربية 

. ويبحث البحث في تطبيق وسائل 2013اللغة العربية ، سنة 
لتعليم اللغة العربية من وجه ماكروميديا في الفصل المكثف الذي 
له سّمة خاصة حتى يحتاج إلى البرنامج و المناهج المختلفة. 

لتعليم الذي يهدف إلى الحّث على ترقية وينحصر هذا إلي طرق ا
  مهارة الكالم خاصة.

 

 

 

 

 

 

 االطار الفكري الفصل السادس : 
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من اللغة اإلنجليزية بمعنى ناجحة أو مؤثر ة وأكثر مأخوذة الفعالية لغة 
. وهذا مطابق بمعجم 2إستعمال لهذه الكلمة يعنى فعال بمعنى أصاب الغرض

مؤثرة. وأمااصتالحا الفعالية بمعنى نتيجة من  اللغة اإلندونسية يعنى منتيجة و
تنفيظ األنشطة في تحقيق األهدف.لذا الفعالية هي الدقة في أداء النشاط الذي 

 سؤدي إلى النجاح.

" ولغة هي mediumومرادفة لفظ " من اللغة اإلنجليزيةمأخوذة الوسيلة 
رية هي وسيلة مصدبار من المرسل إلى المرسل إليه و واسطة أو وسيلة األخ

وسيلة في عملية التعليم تعرف كآلة الن أالمدرس. وأما المرسل إليه فهو الدارس. 
جغرافية وفوتوغرافية أو اإليلكترونية النتهاز وتنظيم األخبار اللفظية. والوسيلة 

ترسل األخبار وتحس األفكار والشعور تعرف كجميع األشياء التي تستخدم ل
 دافعهم الشتراك في عملية التعليم والتعلم.واالنتباه وإرادة التالميذ حتى ت

وسائل هي إعالم من التكنولوجيا التي المن الوسائل إن  ينوتعريف اآلخر 
( يعرف وسائل Gagne. واختلف يغغنى )9تمكن استخدامها ألغراض التعلم

إن وسائل  ارصابعناصر في بيئة التالميذ وبشجيع التالميذ على التعلم. وقال مي
 10هي إيصال المعارف لدوافع األفكار والشعور وعناية التالميذ في التعلم.

بالوسائل  11في اللغة العربية  إن وسيلة التعليم تعرف بوسائل اإليضاح
التوضيحية التي لها المعنى المساوى هو وسائل اإليضاح على المادة التعليمية. 

                                                           

 207:1997 إيقال 8

9 Scram 1986, 
10 Miarso 1989, 
    1972 ص423عبد العليم إبراهيم موجه الفن  لمدرس اللغة العربية11
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الوسائل المعينة البصرية والوسائل  وهنا اإلصطالح اآلخر الذي يستخدم كثيرا هو
 التعليمية.

وإستخدام وسائل  لترقية فعالية وكفائة عملية التعليم والتعلم. وبعبارة أخرى 
 كان إستخدام وسائل لتشريك المدرسين والتالميذ في عملية التعليم والتعلم. و
م يمكن حيث يعرف الوسائل بأنها أن يشترك المدرسون والتالميذ عند استخدا

: أ( أن التعليم والتعلم مؤثران على  12وسائل في عملية التعليم والتعلم كما يلى
تكون المواد التعليمية   إهتمام التالميذ حيث ينمو ويترقى دوافعهم في التعلم ، ب(

الواضحة ، ج( تكون طرق التدريس متنوعة، د(  زيادة نشاطات التالميذ في 
 .13التعلم

 : 14كما يليهناك أهداف كثيرة متنوعة في إستخدام وسائل اإليضاح 

 أن يسير عملية التعليم والتعلم سيرا جيدا . .1
 أن يسهل المدرسين علي نقل المواد إلى التالميذ . .2
 أن يسهل التالميذ على إقبال المواد من المدرسين . .3
 أن يدفع إرادة التالميذ لمعرفة المواد أكثر معرفة . .4
 الفهم بين التالميذ على المواد المقدمة من المدرسين .عدم سوء   .5

من المعروف  أن المهارة هي القدرة  و اللغة هي نظام إعتباطي لرموز 
صوتية تستخدم لتبادل األفكار والمشاعر بين أعضاء جماعة اللغوية هي عملية 

                                                           
12 Sudjana Dasar-dasar Metode Penelitian (Jakarta : Sinar Baru 1990) hlm 6 
13 Aziz Fahrurrozi, tehnik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2012) 
hlm 65 
 موجب  211 ص 62 14
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في إبتكارية فينبغي أن يعطى الطالب فرصة نفيسة للتعبير عن األفكار المختلفة 
حاالت االتصال وليس بمجرد فهم وحفظ. المهارات اللغوية هي القدرة على 
إستخدام اللغة ألداة االتصال التى تشتمل على مهارات : االستماع والكالم 

 .15والقرائة والكتابة

مهارة االستماع عملية االصغاء بوسيلة حاسة األذن إلى ماقاله المتكلم أو 
نوع من القرائة ألنه وسيلة إلى الفهم و االتصال ما قرأ القارئ. أن االستماع 

اللغوي بين المتكلم والسامع . فشأنه في ذلك شأن القرائة التي تؤدي إلى الفهم 
 16واالسصال.

 من جميع أن االستيعاب المفردات هي الغالي الله عبد عبدالحامد يرى 
 معنى على تدلل فأكثر حرفين من تتكون  التى الكلمة أو اللفظ بها وتقصد المفرداة 

 إسما أو فعال أكانت سواء

 : المفردات تعريف أن لكسناء كريدى موكتي حري  عند

 في استعمالها وتم المعنى عن المعلومات فيها التي اللغة عناصر •
  اللغة

 اللغة قي والكاتب المتكلم تملكها التي الكلمة خزانة •

 مختصر بشرح ولكن القاموس مثل المتركبة الكلمات قائمة •

  الكلمة تفسير •

                                                           
15 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005) hlm 46 
 عبد العليم إبراهيم 1961 ص70 16
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ويتكون هذا البحث من ثالثة متغيرات : متغير سني )س( ، فعالية 
( حصول 1إستخدام وسائل  التعليم الموندلى ، أما بنسبة للمؤسسات فهي : 

( 3( حصول على وجه الوقت المناسب في عميلة الدراسة ، 2الدراسة الكاملة ، 
( 5لتالميذ عند التعلم، ( عدم السائمة في نفس ا4قدرة المدرس على إستخدامها 

(مهارة االستيماع ، أمابنسبة 1يقدم المدرس المواد جيدا. ومتغير الصادي  )ص
( يقدر التالميذ على تعبير خمسة كلمات من المادة 1للمؤسسات فهي : 

( يقدر 3( يقدر التالميذ على تعبير الجملة من المادة المسموعة، 2المسموعة، 
( 2ت من المادة المسموعة. ومتغير صادي )صالتالميذ على إجابة التدريبا

حفظ المفردات من المادة  (1االستيعاب المفردات، أما بنسبة  للمؤسسات فهي : 
( يقدر التالميذ على تركيب 3( يقدر التالميذ على جمع الكلمة 2المسموعة 

 الكلمات إلى الجملة 

 

 

 

 

 صور أساس التفكير السابق :ي ي األتيالبيان رسموال

 
االختبارات  على مهارة التالميذ 
في االستماع واالستعاب على 

 المفردات  القبول
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 الفصل السابع : الفرضية

مهارة التالميذ في 
ى االستماع واالستعاب عل

 المفردات

 

 عملية تعليم فصل التجربي يفصل الضبط

باستخدام وسائل 
 التعليم الموندلى 

االختبارات  على مهارة 
التالميذ في االستماع 

واالستعاب على المفردات 
 البعدي 
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الفرضية هي إجابة مؤقة عن مشكلة البحث يجب إثبات صحته باستخدام  
هناك   17البيانات والظواهر واألخبار المحصولة من البحث والدراسة الصحيحة

فرق واضح بين قدرة التالميذ على مهارة االستماع و االستعاب المفردات بعد 
، فمتغيرات استخدام وسيلة الموندلى وبعد تطبيقها.طبقا بأساس التفكير السابق 

في البحث المتغير السني فعالية استخدام وسائل التعليم الموندلى والمتغيرا 
 ات الصادي يعني االستعاب المفردات الصادي يعنى مهارة اإلستماع والمتغير 

 فالختبار هذه الفرضية يستخدم الكاتب ما يلي : 

هـ. : وجود المقارنة بين استخدام وسيلة الموندلى في ترقية مهارتي االستماع 
 واالستعاب المفردات 

هـ: عدم المقارنة بين استخدام وسيلة الموندلى في ترقية مهارتي االستماع 
 اتواالستعاب المفرد

واالختبار الفرضية السابقة فهو المقارنة قيمة "ت" الحسابية وقيمة "ت"  
مع التعيين ، إذا كانت قيمة "ت" الحسابية   %5الجدولية على مستوى الدواللة 

أكبر من قيمة "ت" الجدولية فتكون الفرضية الصفرية مردودة بمعنى أن بين 
الحسابية أصغر من قيمة "ت" الجدولية متغير توجد المقارنة. وإذاكانت قيمة "ت" 

 فتكون الفرضية الصفيرة مقبولة بمعنى أن بين المتغيرين ال توجد المقارنة.

 

 : تنظيم الكتابة  ثامنالفصل ال
                                                           

 0220ص 102،  سدارمايانتى17 
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، فصول وهي خلفية البحث ةثمانياألول : المقدمة، يتكون من الباب  
واإلطار الفكرى  السابقة ودراسةالبحث  وفوائد وتحقيق البحث وأغراض البحث

 والفرضية وتنظيم الكتابة.

فعالية إستخدام وسيلة الموندلى في االطار النظرى عن الباب الثاني :  
فصول ، وهي  خمسةترقية مهارتي االستماع واالستعاب المفردات. يتكون من 

 ومفهوم الوسائل الموندلية ستعاب المفرداتوا مهاة االستماعو وسائل التعليم ال
 .المندليةوالوسائل 

و  المجتمع البحث والعينةو  الطريقة الباب الثالث : منهج البحث، فيه 
  .أساليب جميع البيانات

التحليل التجربي عن فعالية تطبيق الوسائل المندلية في :  رابعالباب ال 
 .ترقية مهارة االستماع واالستبعاب على الفردات

 الخاتمة، وفيها النتائج واالقتراحات.   : خامسالباب ال

 


