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 الباب األول

 مقدمة

 التمهيد للمشكلة  .أ
ادلتحركة سلسلةاساساالرسوم اذل.حركةادلتالصورىي وسائلالمنمزايا

تقويةالطالبوانتباهنافعةلًتقيةالرسومادلتحركة.نصأوصورةثابتةمثلاألخرى
نغتاريقال.لآلخريناألفكاروادلشاعرواللغةتساعدالناسانتعربالفكار .دافعهم

1994: 1)  ) ىياللغويةادلهاراتان عناصر االستماع :أربعة ,مهارات
والتكلممهاراتو ، القراءة، الاتادلهارو.الكتابةمهاراتومهارات تعلقتذاكرة

مهاراتاللغة .روضةتجريبةبعمليةوكثرةالادلهاراتكتسبيأن.ويةبالعملياتاللغ
.الؤلفكارمهاراتروضةيعٍت

اللغةالتعلم ناسوجيف ،1987: 28)  اليتىو( اىلتوجالعملية و
األىداف والتعلم مستمرة، عملية يفليسوىو الدراسة تلقي لكنو.الفصلان

الطالبيفالفصلواستخدامها،الدراسةتقدميكيفاألىممنذلكىو طبقها
.يفاحلياةاليومية

ىياللغةالعربيةوجود .لغةعادليةوكماعرفنااناللغةالعربيةلغةالقران,
من و ± 3500لغاتواحدة العامل، يف اللغات من احدة العادلالرمسية  يةيف

درساللغةالعربيةكثَتات،(.لذلكالنكليزيةوالفرنسيةوالروسيةواالسبانيةوالصينية)إ
الدنية ادلدارس يف خاصة ادلدارس يف اإلندونيسي.، يف  وادلعاىد كانت اللغةبل

.العربيةدوراتاللغةوجدتكثَتايفو,العربيةتدرسيفالكلية
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القرآنالكرمياحلرصعلىيفاجملتمع،حتدثولكن عادليةلغة ملىيلغة
.حيدملاللغةالعربيةعلىرلتمعنايروحألن .الصحيحهيعدجزء

ترفيهيةاجملتمعثقافةوقدخلق،العصراحلديثىذايفالتقدمالتكنولوجي
.ستهالكيةاو

يفالتعلمنظمتغيَتهودنقطةانطالقجلأصبحت،ذكورةحالةالتغيَتاتادل
.اتطويرالتكنولوجياموورالعليتطودلتابعةويشًتطعلىادلدارس,ادلدارس

(2007)يوتاميللتقا ادلتحركة الرسوم التعليمهخيار، متعةلدفععملية
وكذلكللطالبوإثارة ادلوادفهماليفالطالبتعزيز، ىذهازيتمإ.يتعلمهااليت

ىرسومال احلدثشرحعلىةقدرلًتقيةيادلتحركة هىذ.التغيَتاتظميفتمنىذا
شرحةمفيد الرسوم.األحداثجراءاتإليف برنامجمبساعدةادلتحركةصنعت

ولكن.منشبكةاإلنًتنتالباحثالبحثحيمليفىذه،ولكنفالشماكروميديا
ادلتحركة يتحركصنعتكتابةأوكلمةاليتتشكلالرسوم  Microsoftمبساعدة

Power Point .
العربيةتعلماللغةللطالبلكونوسيلةتأنترجوالعربيةادلفرداتقدرةترقية

انالطالبقديكونادلفرداتمهاراتترقيةيفعملية.يفاحلياةاليوميةوتطبيقها
ما يفهموا ادلعلممل ادلتحركةحتتاجحىت.بينو ماالرسوم لشرح بقوليتحدث

مبرحلةتطويرالطفلمصممةوسائلالاختيار.ميالطالبلتعلانتباهمثَتة،وادلعلمون
يسببال،ودريسهاياليتالدروسفهمسهولةلطالباحبيثسهادريوادلفاىيماليت

.ادللل
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قدرةالتعليميفمهاراتمفرداتاللغةترقيةتدفعانتريقةفبناءعلىذالك,
منادلفرداتيفادلتحركةالرسومىوالستخدامللمشكلةواحد العربية. قدرة ترقية
العربية.

مفرداتقدرةترقيةيفالرسومادلتحركةيبحثالباحثيفاستخدام,لذالك
العربية اللغاللغة تعلم االلنتيجة ادلدرسة من الرابع الفصل يف ة نور اذلدىبتدائية
 رجنائيكيك.


 صياغة البحث . ب
أيت:يترّكزادلشكلةكمابالنظرإىلخلفيةالبحثفالباحث

1.   التالميذ استيعاب كان كيف نور اإلبتدائية ادلدرسة من الرابع اذلدىالفصل
 ؟الرسومادلتحركةوسيلةاستعمالادلفرداتالعربيةقبلعلىرجنائيكيك

2.  التالميذ استيعاب كان كيف نور اإلبتدائية ادلدرسة من الرابع اذلدىالفصل
 ؟الرسومادلتحركةوسيلةاستعمالبعدادلفرداتالعربيةعلىرجنائيكيك

3.  لىلىناكفعالية ادلتحركةوسيلة يفلتالميذلىاستيعابادلفرداتالعربيةعلالرسوم
 ؟رجنائيكيكاذلدىالفصلالرابعمنادلدرسةاإلبتدائيةنور

 
  أىداف البحث و فوائده.ت

  . أىداف البحثا

وأّمااألىدافمنىذاالبحثفكمايلى:
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ادل .1 استيعاب على التالميذ قدرة العربيةدلعرفة قبلفردات الرسوموسيلةاستعمال

 ؟ادلتحركة

استيعاب .2 على التالميذ قدرة العربيةدلعرفة بعدادلفردات استعمال الرسوموسيلة

 ؟ادلتحركة

يفيفاستيعابادلفرداتالعربيةللتالميذالرسومادلتحركةدلعرفةفعاليةاستخداموسيلة .3

 ؟رجنائيكيكاذلدىالفصلالرابعمنادلدرسةاإلبتدائيةنور

. فوائد البحث ث  

الباحث   ترجو البحث، ىذا الفّعاليةبوجود اجلديدة التعليمية احلالة وجود على

 وأّماالفوائدمنىذاالبحثفكمايلى:وادلفرحةحىتتكونالنتيجةكاملة.

:للباحث .1

علىتعليمادلفرداتالعربيةيفمعتأثَتىاالرسومادلتحركةوسيلةزيادةادلعرفةيفاستعمال

.رجنائيكيكادلدرسةاإلبتدائيةنوراذلدىتالميذ

 للمعّلم:.2
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يدفعيكونىذاالبحثمرجعاللمدرسيفتعيُتالوسيلةادلناسبةيفعملّيةالتعليمحىت

 تعليماللغةالعربية.التالميذيف

للتالميذ:.3

ىامزينيفليكونواإعطاءالتأثَتاإلجيايبحىتيكونتعليماللغةالعربيةمفرحاومدفعاذلم

اللغةالعربية.تعليم

مسلمات البحث.ج

وأّماادلسّلماتادلستعملةىفىذاالبحثفهىكمايلى:

.قدرةالتالميذيفاستيعابادلفرداتخمتلفة.١

٢.  وسيلة استخدام فعالية ادلتحركةأكثر ادلفرداتالرسوم  استيعاب يف إيثارا أكثر

العربية.

 البحث ضية. فر ح

وجااودالتااأثَت:البحااثكمااايليضاايةرف،أمااافةالبحااثالسااابقمساالماتماانانطالقااا

.استيعابمفرداتاللغةالعربيةيفالرسومادلتحركةوسيلةاستخداماإلجيايبمن



6 
 

Ibrahim Aji, 2014 
Efektivitas Media Gambar Animasi Terhadap Peningkatan Kemampuan Kosakata Bahasa Arab  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

إذاكانتتلكالفرضيةمتجرّبةيفصحيحهافمكتوبةباإلحصائيةكمايلي:

Ho:χ1 = χ2يفالرسااومادلتحركااةوساايلةاسااتخدام،فااادلعٌتاليوجاادالتااأثَتاإلجيااايبماان

.استيعابمفرداتاللغةالعربية

Ha:χ1 ≠ χ2يفالرساااومادلتحركاااةوسااايلةاساااتخدام،فاااادلعٌتوجاااودالتاااأثَتاإلجياااايبمااان

.استيعابمفرداتاللغةالعربية

 . منهج البحثخ

زائفية جتريبية دراسة ىي البحث ىذا يف يستخدم الذي نوعادلنهج ىذا كاد .

االختبارالقبلىاكفرقتاناللتانأعطامهاالباحثالتجريبيةتساوىبالتجريبيةاحملضيةيعٍتىن

التجريبيةالزائفيةحىتيعرفأحوالاألولمنهماغَتأنانتخابالعينةغَتعشوائية.كانت

ائفيةالتجريبيةالزبالتجريبيةاحملضة.وكانتاختالفهايفانتخابالعينة.ففييكادتساوى

 ينتخبالعينةعشوائيةلكنباستخدامالفرقةادلوجودة.ال

البحثوالتصميمادلستخدميف   quasi experimental nonequivalentىوىذا

control group design.يعٍتالفصلالتجريىبوالفصلالضبطىأعطامها ىناكفرقتان

منهماوكانانتخابالعينةغَتأحوالاألوىلعرفالباحثيالباحثاالختبارالقبلىحىت
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الفصلادلوجود. لكنباستخدام القبلىف عشوائية الباحثيبعدأنينفذاالختبار ستخدم

العربية.والالرسومادلتحركة وسيلة ستخدميعلىالفصلالتجريىبيفتعليممفرداتاللغة

وعنددتتعمليةالتعليميفالفصلىذهالوسيلةعلىالفصلالضبطىيفعمليةتعليمها.

االختبارالبعدى.وكانفيعطىكالمهااخلطةالتجريىبوالضبطىبانطباقعلىإجراءالتعليم

يفاستيعاب الرسومادلتحركة  هدفإىلقياسفعاليةاستخداموسيلةيىذااالختبارالبعدى

ةمنهجعريفيفالفصلالضبطى.بالقياسإىلفعالي.مفرداتاللغةالعربيةيفالفصلالتجريىب

 لتصميمكمايلي:اإليضاحفتصويرىذاازيادةل

 ١.١ الصورة

تصميمالبحث

O1                         X                             O2 

O3                                                                                            O4  

بيانالصورة:

O1:االختبارالقبلىيفالفصلالتجريىب 

X1الفصلالتجريىبعليالرسومادلتحركة :استخداموسيلة
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O2:االختبارالبعدىيفالفصلالتجريىب

O3:االختبارالقبلىيفالفصلالضبطى

O4:االختبارالبعدىيفالفصلالضبطى 

منهجكميبطريقةمجعنهجالذييستخدميفىذاالبحثىوادلوأما

البياناتكمايلي:





اختبار .1

العربيةقبلاالاستخدام التالميذعلىاستيعابمفرداتاللغة ختباردلعرفةقدرة

.االختباراتادلستخدمةيفىذهعالجيفشكلاختبارماقبلومابعدالتعليموبعدتنفيذال

تعلموىاالتالميذىفاألسئلةالىتالباحثويعطيالدراسةىواختباراالختيارمنمتعدد.

السابقة.

الوسيلةااليعطي باستخدام  عملو وجريتاالختباراتقبلوبعد مرتُت، ختبار

علىالعينة.اإلختبارالقبلييستخدملتحديدقدرةالتالميذعلىاستيعابالرسومادلتحركة

قبلاستخدام ادلفرداتالعربية االختبارالبعديدلعرفةادلتحركةالرسوموسيلة بالنسبة أما .
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الرسومقدرةالتالميذعلىاستيعابمفرداتاللغةالعربيةبعدإجراءالتعليمباستخداموسيلة

.ادلتحركة

فتاءاالست.2

البحثللحصولعلىفتاءستإعطاءاال التالميذالذينيكونونعينة معلوماتمنعلى

باال اجمليبُتادلتصلة الوسيلة علىاستخدام ادلتحركةستجابة ادلفرداتيفاستيالرسوم عاب

االست استفتاءالعربية. ىي فتاءادلستخدمة " الذيفتاءاستىيادلغلقةفتاءاالستمغلقة.

يتطلبإجابةقصَتة،أواألجوبةاليتقدمتهاعالمةمعينة.وقائمةمناألسئلةترّتبمع

يطالب األجوبة، ادلوجودة.")ريانطا،اجمليبون اخليار من أكثر أو اإلجابة  :٢∙∙١الختيار

∙٧.")

 البحث و عينتو مجتمعموقع و  د.

.موقع١  

حتترعايةمؤسسةالًتبيةرجنائيكيكاذلدىبتدائيةنورااليفادلدرسةيبييكونالبحثالتجر

ويقع.رجنائيكيكشاعياجك.ج,كيمفوعليمباجغيدي رع شا يفاذلدىنوراإلسالميةمن

الشارعالعام. مع قريبة ألن ادلزدحم البحثيفادلكان الباحثذلكموقع ولذلكختتار

ادلكانليكونموقعالبحثباإلضافةإىلمكاناسًتاتيجيولتسهيلالبحث.
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البحثرلتمع.٢

اذلدىاإلبتدائيةنورادلدرسةيفمجيعالتالميذادلسجلُتكتلميذىذاالبحثرلتمعكانت

 ويقدرأنيرىيفاجلدولاآليت.ُتوىناكفصولالرابع،وىيالفصلرجنائيكيك

 جدوال

 وانتشارىامجعيةالبحث

 







البحث.عينة٣

فصل فصلُتوىيمن من البحثيأخد ىفىذا وعددها)رابعالكانتالعينة )

(للفصلالتجريىب.ب)رابعفصلالوشخصاللفصلالضبطىرونعش

 عددالطالب فصل رقم.

 22 الرابع"ا" ١

 22 الرابع"ب" ٢

 42 مجلة


