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 الباب األول

 مقدمة

 التمهيد للمشكلة .أ

 يف احلياة اليومية تخدمها اإلنسانيس يةتصالإآلة ك ىو و دور ىامللغة 
إن "( 7:4174. وفقا كما قال سوحريمان )السيما يف عملية التعلم و التعليم

األصوات ادلرتبة يكتسب الفرد  عن طريق اللغة ىي وسيلة اإلتصال بني اإلنسان
 ونسييتما اإلندوناجملدام اللغة، فة إىل استخ. اضاف"لتبادل األفكار بعضو بعضا

كما ىو ادلعروف أن اللغة   منها اللغة العربية.و األجنبية  تاغللا ياناينطقون أح
ال بد ذلم أن يتعلموا أكثرىم ادلسلمني،  رلتما اإلندونسي و العربية لغة القرآن.

عالوة على ذلك, فهم يستخدموهنا يف أثناء  ىذه اللغة الشريفة فهما للقرآن.
 ليومية.العبادة ا

ن خالية من ادلهارات األربعة وىي مهارة تكو دراسة اللغة العربية ال 
 وا قالدلاالستماع، و مهارة التكلم، و مهارة القراءة، و مهارة الكتابة. وفقا 

إن دراسة اللغة العربية لن تكون خالية من ادلهارات "أ( ،صو 6::7ىداية )
وىي مهارة االستماع، و مهارة التكلم، و مهارة القراءة، و مهارة  األربعة.

 األربعة اكتساب تلك ادلهارات يف تدريس اللغة العربية فهاأما أىد ة.الكتاب
 ."وىي مهارة االستماع، و مهارة التكلم، و مهارة القراءة، و مهارة الكتابة
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و اجلدير بالذكر أن احدى ادلهارة الصعبة ىي مهارة الكتابة العربية و ال 
ام أساليب اجلملة يسهل علينا نقل األفكار الكثرية إىل شكل كتايب باستخد

. باستخدام أساليب اجلملة اإلندونسيةالعربية كتب اجلملة تالعربية الصادقة. قد 
 ( أن374127::7) و ذكر عني و أصحابو

نشاء احلور. إإنشاء ادلوجو و لغة عربية، تنقسم إىل نوعني مها يف بة االكت
من  عملية إنشاء ادلوجو فهي عمليات الكتابة منها، كتابة اجلملة اأم

ادلكتوبة ادلفردات ادلقدمة، و كتابة اجلملة باعتبار الصورة، و كتابة اجلملة 
ادلوضوعية يف ادلقال البسيط على الفقرة، و إلقاء القصة من الصورة 
 )ادلقال الوصفي( حتت فقرة واحدة أو أكثر.

 طوات عملية، وىي7خ( أن إنشاء ادلوجو لو 6وذكر رمحات )بال سنة، 

 اجلملة إما أن يكون تركيبها إضافيا أو وصفيا أو تركيب الكلمة إىل
بيا، و تركيب اجلملة البسيطة، و تركيب اجلملة التجمعية من اجلملة نس

و اجلملة احملذوفة، تركيب بعض  ،و اجلملة ادلناسبةاالمسية و الفعلية، 
و إكماذلا, و استخدام األفعال ادلناسبة و مجا بعض اجلملة،  الكلمة،

 ف اجلر.ادلتعلقة حبر 
يف دراسة الكتابة العربية، تتخصص إنشاء ادلوجة يف عملية تركيب اجلملة 

أن اجلملة البسيطة ىي كالم "( 7:41البسيطة و التجمعية. و ذكر أصلانج )
إبتدائي. و ىي مجلة أساسية من اجلملة ادلتنوعة الكثرية. عالوة على ذلك، 

 شكلها، فعنصور كلمتها . نظرا إىلزلتوىهافهذه اجلملة بسيطة يف شكلها و 
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ادلعلومات الكثرية  جهة . إذا نظرنا إىل"يطة و فيها معلومة أو فكرة واحدةسب
مجلة منفردة ألن رلتما ادلعلومات واحد. و  ادلوجودة، فكانت اجلملة البسيطة

ألن رلتما إذا نظرنا إىل جهة شكلها، فكانت اجلملة البسيطة مجلة منفردة 
وة على ذلك، فاجلملة التجمعية ذلا عنصور و كلمة  عنصور ادلوضوع واحد. عال

 كثرية.

يف الكتابة العربية، ىناك بعض التدريج الذي البد لنا أن هنتمها اىتماما  
( إن جوانب التدريج يف الكتابة 7:4477:6كامال. و لذلك، ذكر فوزان )

 ىي7

 وضوح األفكار و ثراؤ ىا  .4
 قواعدال .7

 اإلمالء وعالمات الًتقيم  .3
 ج النصا جودة اخلط وإخر  .1
 ثراء ادلفردات .2

ادلشاورة دلعرفة مهارة  الثانويةادلالحظة األوىل يف ادلدرسة و تقوم الباحثة 
بعض الباحثة تكتشف  ثناء عملية ادلالحظة،أيف . التالميذاللغة العربية عند 

ه يف ىذ ادلالحظة . إضافة إىل حاصليف دراسة اللغة العربية التالميذعوبات ص
الفصل السابا مهارهتم يف اللغة  تالميذيبني مدرس اللغة العربية أن ادلدرسة، 

أو إكمال  إما أن تكون الكتابة أإلمالئية. خاصة يف مهارة الكتابة العربية قليلة
 التالميذاجلملة أو تركيب الكلمة إىل اجلملة ادلفيدة. عالوة على ذلك، ف
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للكتابة. و يف أثناء  بةيعقاحلالة  اكتساهبم يف ادلفردات قليل. و تكون ىذه
الذين  التالميذمراقبة تدريس اللغة العربية يف الفصل السابا، فالباحثة تنظر 

تخدمها سي اليت يةالتدريس وسيلةال او. أمببيان ادلدرس و الذين ال يهتمو بيهتمون 
جيا ال جتعل ىذه الوسيلة تشادلدرس فهي وسيلة غري سلتلفة أو متنوعة حىت 

يف دراسة اللغة العربية. و ىذه احلالة تكون عاملة صعوبة الكتابة عند  ميذالتال
. و تلك الصعوبة تنظرىا الباحثة من نتيجة قيمة متواسط االختبار التالميذ

 من نعايري. ىذه النتيجة قليلة 13،33درس اللغة العربية و ىي للنصف السنة 
)ادلكتوب يف  :4ادلشاورة وىي  يةالثانو اللغة العربية يف ادلدرسة  لدرس ديتام األ
 (7:42ادلشاورة،  الثانويةتدريس اللغة العربية بادلدرسة  أدواة

ظنهم ان الكتابة صعبة وءيف الكتابة ىو س التالميذسبب صعوبة 
. و اعلم أن مهارة الكتابة قد ال حتتاج إىل تدريس وسئامتهم يف الدراسة

  .تالميذجتعل تلك العملية عادة لل نظريتها، بل حتتاج إىل العملية الكثرية حىت
بعملية الكتابة العربية يف الفصل. و البد  التالميذكما وقا يف الواقا، قد يقوم 

للباحثة أن تبحث عن ىذه ادلشكلة. فإن كانت ىذه ادلشكلة غري مبحوثة 
يشعرون بصعوبة الكتابة العربية و صعوبة إلقاء ادلعملومات  التالميذفكان 

اإلبداع و ىو ترقية  تالميذل كما ىو ادلعروف أن ىدف الكتابة  ".بالكتابة دائما
، )مرمي "جعل االعتماد على النفس و معرفة تقدم احلضارة احلارة

إن الكتابة ىي عملية من "( 7:47(. وفقا كما قالت ألفية )7:44776
 عمليات اكتساب العلوم و ادلعرفة. جيهد هبا االنسان يف قراءة األدب ادلتنوع
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و لذلك، مهارة الكتابة . "اد مصطلحات الكلمة و ادلادة الكثرية للكتابةإلزد
 .تالميذالبد للباجثة أن تطورىا ألهنا نافعة لل

الذين أصابتهم الصعوبة بوسيلة  التالميذو الباحثة تستطيا أن تساعد 
نيلها. حىت يستطيا  التالميذصرحية. و ىذه الوسيلة، يسهل على  هبجة شلتعة

أن "( 5721::7جيعل مجلة عربية صحيحة. و ذكر منادي ) أن التالميذ
وسيلة مسعية، و وسيلة  الوسيلة يف أثناء التدريس تنقسم إىل أربعة أقسام و ىي

 . "بصرية، و سيلة مسعية بصرية، و وسائل متعددة

أن وسيلة مسعية بصرية "( 5723::7و يف البيان اآلخر، يبني منادي )
حدى إ. و "البصر و السما يف عملية واحدة تاج إىل استعمال إحساسىي خت

ورة ادللونة، و ر الص  و تلك الوسيلة تظه   .flashآلة ىذه الوسيلة ىي وسيلة 
أن وسيلة "( 7:47725حيوية، و الصوت، و اللعبة. و ذكر حارديانتو )

flash  ىيsoftware  ،تصنا العرض، و اللعبة، و الفلم، و الكاسيت التفاعلي
. كان "التفاعلية ادلمتعة الديناميكيةسي لصناعة موقا الشبكة و الكاسيت الدرا

يف دراستهم. و ىذه الوسيلة  تالميذوجود الصورة, و اجليوية و الصوت خريا لل
 التالميذترقي فهم الدرس, ألهنا برمناج يظهر معلومة مسعية بصرية ظاىرة اىل 

 اسة. تشجيعا يف الدر  التالميذالصورة و احليوية. وىي تشجا  بشكل

و شلا جيدر ذكره أن البحث السابق البد للباحثة أن يذكره يف ىذا 
معية استخدام الوسيلة الس   فع اليةالبحث. و ذلك البحث حتت ادلوضوع "

" يف العربية اللغة اب مفرداتتيعسايف ترقية  الفالس ادلستندة على البصرية
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-7:47م الدراسي للعا 7الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية فاسوندان 
ذلك البحث ىو جتيتجيف عبد العزيز، طالب قسم تعليم  باحثو  .7:43

من  75ىذا البحث يف التاريخ  يبحث اللغة العربية، جبامعة إندونسيا الًتبوية.
، و ةالباحث طريقة كمية وشبو جتريبي . و يستخدم7:41مايو  77ماريس إىل 

. أما حاصل البحث فهو Non-Equivalent Control Group design اسلوبو
من استخدام  احسنتدريس اللغة العربية باستخدم ىذه الوسيلة فعالية و 

من نتيجة قيمة ادلتواسط،  ذلك احلال تعرف بدون الوسيلة. و  الطريقة التقليدية
تلك  . و ىناك ارتفاع54و لالختبار البعدي ىي  43لالختبار القبلي وىي 

. 23و يف الفصل الضبطي ىو  21قيمة ادلتواسط يف الفصل التجرييب ىو 
 (.7:41)عزيز، 

ىو الذي  flashعالوة على ذلك، فالبحث السابق ادلتعلق بوسيلة 
ادلستندة على  يكتبو إندرى رومسانا حتت ادلوضوع "تأثري استخدام وسيلة صورية

 4درسة العالية احلكومية ل العاشر بادل" يف الفصباللغة العربية احملادثة ترقية مهارة
. و الطريقة 7:43-7:47غربية للعام الدراسي الوا باندونج جتيسار 

 non ekuivalen control group ةادلستخدمة يف ىذا البحث ىي شبو التجريبي

design و ىناك الفصل التجرييب و الضبطي. أما حاصل البحث فهو تدريس ،
باستخدام ىذه الوسيلة فعالية يف ترقية اكتساب اللغة  اللغة العربية، يف احملادثة

العربية يف ىذه ادلدرسة. كما سبق يف الواقا أن ترقية قيمة ادلتواسط للفصل 
 . 44، و للفصل الضبطي ىي 73التجرييب ىي 
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يتعلق ما ببحث  أن اضافة إىل ادلشكلة ادلذكورة، فالباحثة ستقوم
الكتابة العربية. و أما الوسيلة  يف تدريس يةوسيلة التدريسالباستخدام 

فيها عناصر الصوت و البصر، مسعية بصرية.  flashادلستخدمة فهي وسيلة 
يف دراسة  التالميذا وجود تشجي ابوجود الصوت، الصورة، و احليوية، يرجى منه
إذا كان استخدام اإلحساس يف اللغة العربية خاصة يف كتابة اجلملة العربية. 

و ىذا احلال وفق ب "فعالية و نافعة. يةوسيلة التدريسالت نالدراسة كثريا فكا
الىت  جتد أقسام مستوى اخلربة باعتبار  Dale’s Cone of Experienceنظرية 

 (.5746::7. )منادي، "التالميذاإلحساس ادلستخدم يف طريقة تدريس 

استخدام ىذه الوسيلة. لتكون  التالميذو لذلك، يُرجى من ادلدرس أو 
 كتابة اجلملة العربية. و يف ىذا احلال، حتدد الباحثة ادلشكلة مساعدة يف

 العربية باسلوب اجلملة البسيطة. ادلبحوثة وىي كتابة اجلملة

 

 المشكلة و صياغة تعريف .ب
 ف ادلشكلة ىو7يعر ىل بيان دتهيد ادلشكلة السابق، فتإضافة إ

 يف كتابة اجلملة العربية قليلة التالميذمهارة  .4
 سلتلفة أو متنوعة تادلستخدمة غري  يةيلة التدريسوسال .7

 اكتساب ادلفردات قليل .3
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صياغة ادلشكلة يف  غتصيادلشكلة، تريد الباحثة أن  تعريفبعد القيام 
 ىذا البحث و ىي7

 ؟ flashم وسيلة ايف كتابة اجلملة البسيطة قبل استخد التالميذ قدرة ماىي .1

 ؟ flashم وسيلة املة البسيطة بعد استخديف كتابة اجل التالميذ قدرة ماىي .2

 يف كتابة اجلملة البسيطة؟ التالميذ قدرةيف  flashىل ىناك تأثري وسيلة  .3

 

 

 هفوائدو البحث أهداف  .ج

 أهداف البحث  .1

 فالباحثة تريد أن حتدد أىداف البحث وىي7 ,ادلذكرة إضافة إىل صياغة ادلشكلة

م وسيلة اة اجلملة البسيطة قبل استخديف كتاب التالميذ قدرةدلعرفة  ( أ
flash. 

م وسيلة ايف كتابة اجلملة البسيطة بعد استخد التالميذقدرة  دلعرفة ( ب
.flash 

يف كتابة  التالميذ قدرةيف  flashتأثري وسيلة الكتشاف وجود  ( ت
 اجلملة البسيطة أو غري موجود.
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 فوائد البحث  .2

 و ىي7 يُرجى من ىذا البحث الفوائد الكثرية

 العلم و ادلعرفة طويرتل ( أ

العلم و ادلعرفة،  طويرتسهام يف اإل احسنيكون حاصل ىذا البحث 
 خاصة يف ترقية عملية التدريس و حاصل دراسة الكتابة العربية.

 للمدرسة ( ب

ادلرجا أو ادلصدر دلساعدة ادلدرسة يف  احسنيكون حاصل ىذا البحث 
فكان حاصل  جيدة. إذا كانت الوسيلة تطوير الوسائل التفاعلية ادلمتعة

مهارة مرتفعا. و بالعكس، إذا كان الوسيلة ال حتصل على  التالميذدراسة 
 صل ىذا البحث بديال خياريا.ا، فكان حاجليدة التالميذ

 تالميذلل ( ج

كتابة   مهارة ترقيةيف  التالميذيكون حاصل ىذا البحث مادة دلساعدة 
 التالميذفكانت مهارة  حسنأىذا البحث إذ كان حاصل اجلملة العربية. 

مهارة . و بالعكس، إذا كان الوسيلة ال حتصل على ةيف الكتابة مرتفع
 صل ىذا البحث بديال خياريا.ا، فكان حالتالميذ اجليدة

 للمدرس أو الباحث ( د
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وسيلة البوجود حاصل ىذا البحث، يكون مرجعا للمدرس يف استخدام 
ترقية تشجيعا يف  التالميذس أن يشجا حىت يستطيا ادلدر  يةالتدريس

 ملة العربية البسيطة.مهارة كتابة اجل

 للبحث ( ه

يزداد حاصل ىذا البحث العلم و ادلعرفة عن أنواع ادلشكلة الىت أصابت 
يف إثناء دراسة اللغة العربية. عالوة على ذلك، فاحلاصل ىو  التالميذ

و مهارهتم يف اللغة  ذالتالميترقي فهم  اليت الوسائل التدريسية معرفة
للباحثة و الباحثني االخرين  العربية. و يكون ىذا احلاصل وسيلة دراسة

  مباشرة.ادلدرسة ادلهارة يف ادليدان ادلعرفة و لتطويرا 

 

 البحث و فروض  مسلمات .د

 مسلمات البحث .4

 ىذا البحث ىو7 فة إىل ذلك احلال السابق، فمسلماتإضا

 ىي متنوعة تابة اجلملة العربيةيف ك التالميذمهارة  ( أ

يف  التالميذيساعد استخدام الوسيلة التدريسية تفاعلية  ( ب
 دراسة اللغة العربية خاصة يف دراسة كتابة اجلملة البسيطة.

 البحث وضضفر  .7



 

 
Siti Nurhayanti, 2015 
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARN FLASH TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENULIS KALIMAT SEDERHANA BAHASA ARAB 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

و  بق، تريد الباحثة أن تقدم الفروضالسا إضافة إىل ادلسلمات
 ىي7

و  flashام وسيلة ىناك عالقة إجابية داللية بني استخد ( أ
 يف كتابة اجلملة العربية. التالميذبني مهارة  

إىل  flashىناك إسهام إجايب و داليل من استخدام وسيلة  ( ب
يف كتابة اجلملة العربية. إذا كانت ىذه  التالميذمهارة  

الفرضية صادقة، فكانت الفرضية مكتوبة على اإلحصائي 
 و ىي كما يلي7

Ho: χ1 = χ2,  يها عالقة إجابية و داللية، و كذلك أي ما ف
 .سهاماإل

Ha: χ1 ≠ χ2, عالقة إجابية و داللية، و كذلك أي فيها
  .سهاماإل

نظرا إىل الفرضية السابقة، إذا ما وجدت عالقة إجابية داللية، و كذلك 
مقبوال. و بالعكس، إذا وجدت عالقة إجابية داللية، و   Hoسهام، فكان إ

 غري مقبول. Hoسهام، فكان اإلكذلك 

 

 البحث منهج .و
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حبث   شلا جيدر ذكره أن نوع البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىوو 
معرفة تأثري متغري إىل متغري آخر و حتويل كمي. و قصد ىذا البحث ىو 

ات لى البيانالبيانات بشكل العدد حىت ختتار الباحثة حبثا كميا للحصول ع
شبو جترييب. و أسلوب  بحث ىي منهجيف ىذا ال الصادقة. أما ادلنهج ادلستخدم

  .nonekuivalent control group design البحث ادلستخدم ىو

 

 هيكال تنظيم كتابة البحث .ز

 الباب األول .1

و  تعريف ادلشكلة وب مبحث عن التمهيد للمشكلة،يف ىذا البا
صياغة ادلشكلة. عالوة على ذلك، ىناك أىداف البحث و فوائده. و اعلم 

و ىيكال تنطيم  مسلمات و فروض البحث حبث كمي. إذن ىناك  أن ىذا
 كتابة البحث.

 الباب الثاني  .2

يف ىذا الباب مبحث النظرية عن الوسيلة منها تعريف الوسيلة، و 
و دور , و فوائدىا, و دور الوسئل التعليمية و وظيفتها، أقسام الوسيلة

ادلستويات يف ها، و امأقس, و تعريف الكتابة, و ئل الفالس و وظيفتهااالوس
بة اجلملة العربية البسيطة, و االكتابة,و أىداف الكتابة, و فوائدىا, و كت

  ض البحث.و فر بقة, و االبحوث الس
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 الباب الثالث .3

يف ىذا الباب مبحث عن الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث، و 
 رلتما البحث، و عينة البحث, مكان البحث، طريقة إجراء مجا البيانات،

 طريقة حتويل البيانات و جطوات البحث.

 الباب الرابع  .4

اإلحصائي من البيانات ادلوجودة  سابيف ىذا الباب مبحث عن احل
 يف ميدان البحث و مبحث عن احلواصل ادلتعلقة بادلراجا.

 الباب الخامس  .5

 و االقًتاحات. البحثنتا ئج يف ىذا الباب مبحث عن 

  


