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الفصلاألول      
  اإلطار العام

 خلفية .أ 

فنسهم  اخلصص. ن  لالل اللغة يكك  أل لتطوير و دتكُت طالبهي وسيلة لاللغة  

و نصدة دتألعقلم , تنمو و تتطور أثنصء التسصع  نع زليطم , و تكك  واقع  طالبال

    1 شخصيتم .

اللغة ج لًغى و لغصت و لغون الكالم ادلصطلح عليه بُت كّ  قوم, و النهبة اىل 

لتعبَت ع  حصالت  الكعور اللغة أهنص رلموعة اشصرات تصلح  عرف علمصء النسس ۲اللغة.

السكرية و العصطسية و االرادية أو اهنص الوسيلة الىت ديك  ع  حصالت االفنهصن  أي

 بواسطتمص

                                                           
1
 Bahrul Hayat, Suhendra Yusuf, Benchmark Internasional Mutu Pendidikan, (Jakarta, PT 

:Bumi Aksara, 2011), hlm 39 
۲

 ٧۲٦( ص. ۲۲۲۲لبنصن دار ادلكرق,  –)بَتوت  ادلنجد ىف اللغة و األعالم 
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لي  أية سورة أو ككرية ذهنية اىل أزااهمص أو لصصهصمص و الىت اهص ديك  تركي  هه  حت

الصورة نرة الرى يف أذهصفننص و أذهصن غَتفنص و ذالك بتأليف كلمصت ووضعمص يف ترتي  

   ۳ لصص.

واللغة هي تلك األداة اليت ينعكس كيمص ك  نصذلها البكر ن  حضصرة و ككر و 

أن ثقصكة و حيصة. و العج  : كإن اللغة هى الوسيلة ادلثلى الىت يهتطيع اإلفنهصن 

يككف اهص ع  نكنون فنسهه, ولسصيص ضمَت , وأن ينق  إىل اآللري  صورة نصيدور يف 

 ٤ للد , ونصتوحى به غراهر  وافنسعصالته.

 اللغة هي نكصفنة نممة يف حيصة النصس , ألهنص أدوات اإلتصصل و للتعبَت ع  أككصر

اللغة هي السصظ يعرب اهص ك  قوم ع  نقصصده , و اللغة العربية  5.النصس و نكصعره  

   ٦.هي الكلمصت اليت يعرب اهص العرب ع  أغراضم 

                                                           
  ۲( ص. ۲۲۰۳نؤن  زي  العصركُت, ادلهتخلص يف كقه العربية ) بصدلبصفنخ, أوف نديص,  ۳
   ۲۲م( ص.  ۰۱۱٤عبداهلل ربيع زلمود, عل  اللغة العصم أسهه و ننصهجه )القصهرة ندينة فنصر,  ٤

5
 Ulin Nuha , Metodologi super efektif pembelajaran bahasa arab ,( yogjakarta: 

Diva press 2012),  hal 27  

٦
 ٧( ص. ٢۲١١نصطسي الغاليُت , زصنع الدروس العربية ) بَتوت دار الكت  العلمية ,  
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Bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah penutur 

dalam keluarga bahasa semitik. 
7
 

 وترمجتمصكيصللغة العربية: 

 سصنى.  صتعصهلة اللغ ن  حيث عدد ادلتكلمُت يف  لغة أكرباللغة العربية هي 
 

ي  زرب بوسيلة ادلالهكة  سبحصفنه وتعصىل اهللن  و فنعل  أن اإلسالم هو دي  الوحي 

، وقد مت جتميعمص يف كتصب ص  اهلل عليه و سّل   زلمد  آلر األفنبيصء . فناول الوحي على

ن  القرآن بصللغة العربية ، فنقال ع  احلديث ادلهلمُت ن  اب  عبصس أن تقرأ "احل  

نة هي اللغة العربية دلدة ثالثة أنور: األول كصن عربيص ، والقرآن يتحدث العربية ، ولغة اجل

صللغة كالمهصبالعربية " . وبصلتصيل كإن ادلصدر الرهيهي لإلسالم هو القرآن و احلديث،  

 8 .العربية

 كمص قصل اهلل تعصىل يف كتصبه الكرًن :

(٢) يوسف  افنَّص أفنْ اَْلَنصُ  قُ ْرآفنًص َعَربِيًّص َلَعلَُّكْ  تَ ْعِقُلْونَ   

                                                                                                                                          
 

7
 Ulin Nuha, Op.cit. hlm 32 

8
 Acep Hermawan , Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , (Bandung : Remaja Rosda 

Karya ,  2011), hlm 08 
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سبق يعرب أن اللغة العربية هي إحدي اللغة نممة يف احليصة أّنة  ادلهلمُت و  ن  آية

 ادلهلمصت دلعركة نعٍت الكتصب القرآن الكرًن و حديث رسول اهلل صليصهلل علية و سّل  .

يف حتقيق األهداف  تالنيهاليت تنطوي على ادلعلمُت وال التعل  هو عملية التعلي  والتعل 

 أو ادلؤشرات اليت مت حتديدهص.

كمعلمُت، وادلهتكصري ، بصإلضصكة  نعل   ،سص يف عملية التعلي  والتعل  يف ال

والتوزيه، وكهلك نصصدر ادلعركة كضال ع  الداكع الهي هو ادلهؤول ع  تنمية الكخصية 

ُت جي  أن تكون قصدرة الكصنلة للتالنيه. وبعبصرة ألرى، بصإلضصكة إىل ادلدرسُت وادلرب

على للق عملية تعل  نواتية تهتخدم أسصلي  تعليمية نسيدة وننصسبة جي  أن تكون 

قصدرة على زيصدة االفنتبص  واالهتمصم وكهلك الداكع التالنيه دلتصبعة الدروس ونهصعدة 

  9التالنيه يف استخدام رلموعة نتنوعة ن  كرص التعل ، وادلوارد، و الوسصه  .

“Proses pembelajaran adalah kegiatan komunikasi yang melibatkan empat 

unsur yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan media. Komunikator adalah 

                                                           
9
 Hamzah B uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan pendekatan pailkem , ( Jakarta 

:BumiAksara, 2013), hal 140 
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unsur pemberi pesan, yang dalam hal ini adalah guru, komunikan adalah unsur 

yang diberi pesan, yang dalam hal ini adalah para pelajar, pesan adalah bahan 

yang diberikan dan media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

itu.” 

 و ترمجتمص كمص يصيل :

عملية التعل  هي االتصصالت اليت تنطوي على عنصصر أربعة، وهي التواص ، 

رسصلتمص، وهو يف هه  احلصلة هو . االتصصالت عنصرا ن  الوسصه تنصول، والرسصه ، و ادل

ادلعل ، وادلتنصول عنصرا أفنه فنظرا للرسصلة، وهو يف هه  احلصلة هو الطالب، يت  إعطصء 

 10  رسصلة وادلواد اإلعالنية هو األداة اليت يت  استخدانمص لنق  تلك الرسصلة.

“ Dalam metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling menonjol, yakni 

metode mengajar dan media pengajaran sebagai alat bantu pengajaran.” 

 لى :وترمجتمص كمص ي

 . 11 ىف عل  التعلي  توزد عصنلتصن إثنتصن، و مهص : طريقة التعلي  و وسصه  التعلي 

                                                           
10

 Acep Hermawan , Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , (Bandung : Remaja Rosda 

Karya ,  2011), hlm 224 
11

 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1997), 

hal 1 
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ادلتعلمُت  التالنيه  لتحديد قدرة تالنيهعملية هصنة زدا للمعلمُت وال التعل  هو

 نربيص القدرة يف تطوير العملية التعليمية. يكون جي  أن

. الالتينية اليت تعٍت حركيص الوسط وسيطة، أو نقدنةاللغة  تأيت ن   الوسصه  كلمة

 لةللرسص العربية هو وسيط أو رسصلة التمميدية ن  ادلرس  إىل ادلتلقين  اللغة  وسصه 

 األحداث اليت هتيئةالبكرية وادلصدية، أو عريضة هي عندنص يسم  يف سلطط  وسصه 

 12. الصسة الظروف اليت دتك  التالنيه على اكتهصب ادلعصرف وادلمصرات، أو

إحدهص هي وسصه  الهمعية و البصرية, و إّن وسصه  الهمعية البصرية نتنّوعة, 

   مسعية و بصرية و يسع  شيء نصطلح شك  عرض مسعي الكريط رلموعة ن  قدرة

“active audiovision”  ن  فنكط التالنيه و بصرية لايصدة عص مسعية تعدي  ن   . و هها 

 إحد وسصه  مسعية و بصرية هي األكالم, جي  خيتصر األكالم ننصسبة  ۰۳ليسع  شئ. 

                                                           
12

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 3 
 

۳۱
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بصلدروس اليت ستؤتيمص ادلعلمُت . األكالم هو الوسصه  كبَت قدرته دلهصعدة عملية  

 التعلي  و التعل  .

البيصفنية هو صورة التسهَتية اليت  كرتون ككك  ن  أشكصل التواص  الرسوم

رنوز للتعبَت شيء سريع ورسصلة نوزاة أو شيء ن  هها ادلوقف جتص   -تهتخدم الرنوز 

يف أحداث نعينة. قدرة هصهلة على زهب وادلواقف  -النصس، واحلصالت، أو األحداث 

       .النسوذ والهلوك

Jadi, film kartun adalah salah satu bentuk media yang disertai gambar dan 

suara digunakan untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas sehingga 

dapat menarik perhatian dan mampu mempengaruhi sikap maupun  tingkah laku 

dalam proses pembelajaran. 

 لى :وترمجتمص كمص ي
 صصلتإلااكقت تهتخدم الصورة والصوت  ر ن  وسصه  اليتأكالم كرتون إحدى كإن 

الرسصلة بهرعة ودقة وذلك جلهب االفنتبص ، وتكون قصدرة على التأثَت يف ادلواقف والهلوك 

  التعل . التعلي  ويف عملية
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Bahasa Arab  memiliki empat keterampilan dasar yang harus juga dipelajari 

jika seseorang benar-benar ingin berbahasa dengan baik dan benar. Empat 

keterampilan dasar tersebut adalah keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Diantara keempat keterampilan tersebut saling terdapat keterkaitan. 

Satu kegiatan dengan kegiatan yang lain saling mempengaruhi serta merupakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

 : وترمجتمص كمص يلي

ن  يريد حقص أن  رات األربع األسصسية إذا كصنالعربية لديمص كمص جي  تعل  ادلمص

 و كالمال يتكل  بكك  صحيح. ادلمصرات األسصسية األربعة هي نمصرات االستمصع و

ادلمصرات األربع هي نًتابطة بعضمص بعضص. واحدة ن  األفنكطة نع الكتصبة. بُت  القراءة و

 األفنكطة األلرى اليت تؤثر على بعضمص البعض وتكك  كيصفنص واحدا ال ديك  كصلمص.

القدرة على هض  وكم  الكلمصت أو اجلم  اليت قصذلص شريك  ياالستمصع ه ةنمصر 

نمصرة اإلستمصع, يوزد ك  األهداف يف أو اإلستمصع  أو بعض وسصه ، ادلمرة  تكل ادل

  15   .األوىل أو الثصفنيةتعل  اللغة العربية , ن  اللغة 

                                                           
15

 Ulin Nuha, Op.cit hlm. 85 
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كالم نثَتة لالهتمصم كأداة تعليمية واحلصول على ادلايد ن  االهتمصم. واحدة ن  األ

  القدرات األسصسية اليت جي  أن تكون شللوكة ن  ادلعل ، هو القدرة على ختطيط وتنسيه

 التعلي  والتعل . هه  القدرات جتميا ادلعلمُت يف تنسيه وازبصت ونهؤوليصتعملية 

 كمدرس.

 أن تكون لالقة، وذلك بصستخدام أسصلي  تالنيهكيسية تدريس لغة أزنبية لل      

 تدريس وكقص خلصصهص اللغة األزنبية فنسهمص. اإلصللياية، ادلندري ، واليصبصفنية، وكيسية نعينة

 .سواء العربية، على الرغ  ن  أن اللغة يف األسصس األزنبية على حدسلتلسة بصللغة 

و  ديك  استخدانمص يف تدريس اللغصت األزنبية، الوسصه  النمصذج، و  والطريقة 

  ن  نهتوى النكصط واإلبداع واالبتكصر ن  نعلمي اللغة، واأله  ن  ذلك،تصبع  هها

 الستخدانمص لتحقيق األهداف بكسصءة وكعصلية.

 التالنيه كص  اخلصنس  لك اصلهبت الكصتبة للبحث وحتلي  هه  ادلككلة بإزراءكله

يف يف نمصرة اإلستمصع ترقية بصفن  اليت يكون كصه   م يوزد إلبتداهية أدبية بصدلدرسة اادلىف 
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ينصس  مبمصرة الهي جيد بصلنسس الطالب التعل  اللغة العربية . إذا لًتقية نمصرة اإلستمصع 

  هبت الكصت  بإستخدام وسصه  األكالم كرتونالتعل  اللغة العربية . اصليف الطالب 

إلبتداهية يف كص  اخلصنس بصدلدرسة االطالب بصرية ( لًتقية نمصرة اإلستمصع الهمعية ال) 

 . بصفن بصدل ةدبية الثصفنياأل

 ةثصفنيدبية الاألبصدلدرسة اإلبتداهية  وسصه  أكالم كرتون  م يهتخدم ادلعل  اللغة العربية

بإستخدام وسصه  اكالم كرتون . ن  بيصن سصبقة   م تهلي  ادلصدة كلهالك اصلهبت الكصتبة

 فعالية إستخدام الوسائل أفالم كرتون ألهت الكصتبة البحث حتت ادلوضوع "

بدبية األبالمدرسة اإلبتدائية  طالبال عند السمعية البصرية ( في تعلم اإلستماع)

 بالمبانج " ةالثاني

 

 أسئلة البحث    .ب 

 أنص األسئلة ذلها البحث هي كمص يلي:

طالب  يف تعلي  اللغة العربية بعد إستطصعة نمصرة اإلستمصع عند ال أحوال كيف .١

 إستخدام  الوسصه  أكالم كرتون ) الهمعية البصرية (  ؟
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  يف تعلي  اللغة العربية بغَت عند الطالب إستطصعة نمصرة اإلستمصع أحوال كيف. ٢

 ؟ أكالم كرتون ) الهمعّية البصريّة (  الوسصه  إستخدام 

 بإستخدام الوسصه  أكالم  لطالبنمصرة اإلستمصع عند ا أحوال ه  يوزد كرق ىف . ٣

  و بغَت  ؟  كرتون ) الهمعية البصرية (

 أهداف البحث   .ج 

 و كصفنت األهداف يف هها البحث هي :

طالب  يف تعلي  اللغة العربية بعد إستطصعة نمصرة اإلستمصع عند ال أحوال . دلعركة١

 إستخدام  الوسصه  أكالم كرتون ) الهمعية البصرية (  

  يف تعلي  اللغة العربية بغَتطالب العند  إستطصعة نمصرة اإلستمصع أحوالدلعركة . ٢

  أكالم كرتون ) الهمعّية البصريّة (  الوسصه  إستخدام 

بإستخدام الوسصه  أكالم   طالبنمصرة اإلستمصع عند ال أحوال يوزد كرق يفدلعركة  .٣

 و بغَت   كرتون ) الهمعية البصرية (
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 البحث ةفريض   بد.

 16جي  أن تكون إزصبة نؤقتة لدراسة ديك  التحقق ننمص.إّن كريضة البحث هي 

 ىف هها البحث كمص يلى : يضةكصن السر 

 أكالم كرتون  الوسصه اإلستخدام وزد كرق بُت ت (Ha) : السروضية البديلة.   ١

بتداهية اإل ةبصدلدرس طالبال عند ستمصعاإليف تعلي  و بغَت   بصرية ( الهمعية ال)  

 . بصفن بصدل ةدبية الثصفنياأل

 أكالم كرتون  الوسصه اإلستخدام  وزد كرق بُتال تHo) : السرضية الصسري ).   ٢

بصدلدرسة إبتداهية  طالبال عند تمصعساإلتعلي   يفو بغَت   بصرية (الهمعية ال) 

 .بصفن بصدل ةدبية الثصفنياأل

 

 

                                                           
16

 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : alfabeta, 

2013), hlm. 159. 
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 ه.   أهمّية البحث

 يف عملية التعل إشصرة كون أن ت  ن  هها البحث ترزى النصحية النظرية  :  . ١

همعية البإستخدام وسصه  أكالم كرتون ) طالبلًتقية نمصرة اإلستعمصع ال

هتطيع شلتع إهتمصم ذلك إستخدام  هها وسصه  يو بصإلضصكة ايل , (بصريةال

    فنتصه  نرضية يف تعل  اللغة العربية . حيصص  حىت طالبال

 النصحية العملي     . ٢

الوسصه   بإستخدام عملية التعل  قيةكمدل  لًت  للمدّرس إستخدانه . أ

 األلرى.

يف تعل  اللغة العربية لًتقية نمصرة  طالبلايصدة إهتمصم  ال طالبل . ب

 اإلستمصع.

همعية الللكصتبة لايصدة البصَتة و ادلعركة بإستخدام وسصه  أكالم كرتون )ج.  

 بصرية ( يف تعل  اللغة العربية .ال
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 و. حدوبد البحث

 زلدودة. زلددت ادلهصه  إىل : بصحثةألّن ادلهصه  واسعة واستطصعة ال    

 عند الوسصه  أكالم كرتون ) الهمعية البصرية ( يف تعل  اإلستمصعكعصلية إستخدام 

 . بصدلبصفن  ةدبية الثصفنياألبصدلدرسة اإلبتداهية  طالبال

 ات حلالمصطتحديد  .س

  بتطوير  عملية التعلي  اجلديدإستخدام وسصه  أكالم كرتون )الهمعية البصرية( هو .  ١

 هي وسصه  الهمعية و البصرية هه  احلصلة، بإستخدام إحدى. وسصه  التعلي 

 . لطالبكأداة التعليمية  يف تعل  اإلستمصع عند ا  طالبادلثَتة لإلهتمصم ال        

قدرة الكخص على  إحدى نمصرة يف تعل  اللغة العربية و هو اإلستمصع هو.  تعل  ٢

   . ادلتكل  أو وسصه  األلرى يتكل  هض  أو كم  اجلم  اليت 



15 
 

 
 

أكالم  كرتون )الهمعية  هو ندى كعصلية استخدام وسصه  ادلكصر إليهوبصلتصيل ادلتغَت  

دبية األاخلصنس بصدلدرسة اإلبتداهية  الّصف طالب تعل  اإلستمصع عند الالبصرية ( يف

                                                      بصدلبصفن .   ةالثصفني

 الدراسات السابقة   ذ.

كعصلية استعمصل الوسصه  الهمعية يف  " بعنوان هأطروحتيف (٢۰١3) اذلصن سًتا

تعلي  اللغة العربية دلمصرة استمصع التالنيه بصدلدرسة العصلية احلكونية بندفن  اكوفن  اكوا 

استطصع الطالب يف نمصرة اإلستمصع لتعلي  اللغة دلعركة  نصقشي تهيف أطروح سآلتصن" 

الهمعية بصدلدرسة العصلية احلكونية بندفن   العربية بغَت اإلستعمصل و بصستعمصل الوسصه 

و دلعركة ندى كعصلية استعمصل الوسصه  الهمعية يف تعلي  اللغة اكوفن  سآلتصن اكوا سآلتصن

اللغة العربية دلمصرة استمصع و كواهد هها البحث توقع ان يسم  يف اثراء فنظرية تعلي  اللغة 

هتوية يف هها البحث لًتقية نمصرة يف نمصرة اإلستمصع بغَت النصطقُت اهص. نالعربية 

 اإلستمصع و كرقمص بصستعمصل الوسصه  الهمعية .
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اإلستمصع و إستطصعة الطصلبصت يف "  بعنوان مصيف أطروحت( ٢۰١۰إييت يولينيت )

 السيديو ( يف كص  ادلهتوى الثصىن الهمعية و البصرية ) أكالم بإستسصدة الوسصه   الكالم

ننسعة  نصقشت تمصيف أطروح"  زصنعة زلمدية بصدلبصفن  عمد سعد ب  أ ي وقصمبألف 

وتكَت  رة اإلستمصع و الكالم التالنيه .اإلستخدام وسصه  الهمعية و البصرية دلعركة قد

الهمعية البصرية دلعركة كيسية قدرة اإلستمصع و  هه  الدراسة إىل أن استخدام وسصه 

ألف نعمد سعد ب  أ ي وقص . نتهوية اهها   م التالنيه يف كص  ادلهتوى الثصينلكالا

أن سيديو ( , و كرقمص الالعنوان فنسس اإلستخدام وسصه  الهمعية البصرية ) أكالم 

سيديو ( دلعركة قدرة اإلستمصع و الكالم ال) أكالم  استخدام وسصه  الهمعية والبصرية

 ألف نعمد سعد ب  أ ي وقص. كص  ادلهتوى الثصىن  التالنيه يف 

كعصلية إستخدام الوسصه  "  بعنوان هأطروحت( يف 3102 سريص كًتا )نهتعُت

الهمعية البصرية يف ترقية رغبة الطالب يف دراسة اللغة العربية ) الدراسة التجريبة يف 

السص  العصشر بصدلدسة العصلية اإلسالنية كًتا ننديرى كصالزوا بصدلبصفن  (. يف أطروحته 
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اسة اللغة العربية يف السص  العصشر بصدلدرسة العصلية دلعركة رغبة الطالب يف در ينصقش 

اإلسالنية كًتا ننديرى كصالزوا بصدلبصفن  قب  و بعد إستخدام الوسصه  الهمعية البصرية و 

دلعركة كعصلية إستخدام الوسصه  الهمعية البصرية يف ترقية رغبة الطالب يف دراسة اللغة 

تخدم الوسصه  الهمعة و البصرية و كرقمص العربية نتهوية يف هها البحث أن البصحث يه

  لًتقية رغبة الطالب. 

وسصه  ال تعلي  ادلسردات بإستخدام  " بعنوان مصيف أطروحت(  ٢۰١٤حهيب افنص )

اللغة العربية و تأثَتهص على ترقية رغبة الطالب ىف دراسة  الهمعية البصرية ) أفنيمصسي(

ه  تأثر  نصقشت تمصيف أطروحروضة العلوم " توسطة درسة ادلىف ادل (تجريبيةالدراسة ال)

وتكَت هه  اعتمصد وسصه  الهمعية البصرية لًتقية استعصب ادلسردات اللغة العربية . 

)أفنيمصسي( يهتطيع ان يرتقية استعصب  اعتمصد وسصه  الهمعية البصرية الدراسة إىل أن

ا العنوان فنسس اإلستخدام نتهوية اهه ندرسة العصلية روضة العلوم. ادلسردات اللغة العربية

وسصه  الهمعية البصرية ) أفنيمصسي(, و كرقمص لًتقية إستعصب ادلسردات اللغة العربية 

        ندرسة العصلية روضة العلوم.
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ة البحثر . منهجي  

Metodologi Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. 
17

 

 ترمجتمص :

ننمجية البحث هو الوسيلة عملية للحصول علي البيصفنصت لغرض و كصهدة نؤكد. 

هلك على ادلنصه  الكثَتة إنص ادلنم  يف مجع تأن  ةالبصحث تدوإلدتصم هها البحث، أر 

 : البيصفنصت ويف حتلي  ادلهألة اليت تكون نهصعدة له عند البحث وهي

 المدخل(.  ١

البيصفنصت الىت تدل على الرق  أو هو  كمىالو هها البحث يدل على ادلدل  

الوسصه  أكالم  بإستخدام نمصرة اإلستمصع عند التالنيه اجلملة يعٌت فنتصه  االستبصفنة دلعركة 

الهمعية البصرية (  الّصف اخلصنس  بصدلدرسة اإلبتداهية الثصين بصدلبصفن  و بال )كرتون  

 إستخدانه. 

 

 

                                                           
17

 Sugiono, Op.cit hlm 2 
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 المنهج    (. ٢

لطوات نم  التجري بتصمي  اجملموعتُت. و يف هها البحث ادلتهتخدم البصحثة 

تصمي  اجملموعُت هي اإللتبصر القبلي و البعدي على اجملموعة الضصبطة و اجملموعة 

التجربة هي وسيلة اإلجيصد العالقة الهببية ) العالقة  فنطصريكو أمي يهرسو قصل س. التجربة

ن  العوان  يلحق عمدا ن  قب  البصحثُت للقضصء أو زصفنبص العوان   الهببية (بُت اثنُت

     18 األلرى اليت تتدال . التجربة تت  داهمص دلعركة اآلثصر على العالج.

يف هه  احلصلة إستخدم البصحثة فنوعص ن  شبه التجريبية , و التصمي  اليت لديه 

للهيطرة على ادلتغياات نتغَتة ن  رلموعة الهيطرة , و لك  ال تعم  بكصن  طصقتمص 

   19 اخلصرج اليت تؤثر علي تنسي التجربة.

                                                           
18

 
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2010) hal. 9. 
19

 Ibid, hlm 77 
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و هها و تصمي  البحوث هو تصمي  غَت يعصدل تصمي  اجملموعة الضصبطة. 

التصمي  هو تقريبص فنسس اإللتبصر القبلي و تصمي  الهيطرة بعد اإللتبصر, إاّل أن 

 لتيصرهص عكواهيص.لضصبطة  م يت  ااجملموعة التجربة و اجملموعة ا

Adapun Nonequivalent Control Group Design dapat digambarkan sebagai 

berikut :   

   

Keterangan : 

O1 : Pre – test kelompok eksperimen 

O2          : Post – test kelompok eksperimen  

 X          : Perlakuan penggunaan media film kartun ( audio visual ) 

O3          : Pre – test kelompok kontrol 

O4          : Post – test kelompok kontrol  

وصسمص أنص بصلنهبة للتصمي  ن  غَت أي نص يعصدل تصمي  اجملموعة الضصبطة ديك  

 : على النحو التلي

 ادلواصسصت :

O1       قب  إلتبصر اجملموعة التجريبية : 

    O2     بعد إلتبصر اجملموعة التجريبية : 

 

  O1        X       O2 

 

     O3             O4    
 

O             
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x       ) تطبيق إستخدام الوسصه  أكالم كرتون ) الهمعية البصرية : 

O3        الضصبطة: قب  إلتبصر اجملموعة 

O4         الضصبطة: بعد إلتبصر اجملموعة 

 مجتمع البحث (.  ٣

  خلصنس ا الّصفىف  طالبمجيع ال وكصفنت شلثلة للمجتمع يف هها البحث ه

 .طالب ١٣٦ عدده  و  ٢۰١٦ – ٢۰١٥  بصدلبصفن  ةدبية الثصفنياألاإلبتداهية  درسةصدلب

  ١الجدول 

 هيئة المجتمع

 الفصل
 األجناس

 الجملة
 طالبة طالب

 ٣5 ١5 31 (١)اخلصنس 

 ٣٤ ١۲ ١٦ (٢) اخلصنس

 ٣4 06 01 (٣) اخلصنس

 ٣5 ۰۱ ١6 (٤) اخلصنس

 ١٣۲ الجملة
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 العينات  (. ٤

و  طالبال ٣5 بعدد ة (( ) بصجملموعة التجرب ١)  الّصف اخلصنسادلألوذة  ةالعين

 .طالبال 24 ( ) بصجملموعة الضصبطة ( بعدد 2)  الّصف اخلصنس

٢الجدول   

 هيئة العينة

 الفصل
 األجناس

 الجملة
 طالبة طالب

 ٣٥ ١5 31 (١) خلصنس

 ٣٤ 06 01 (٢) خلصنس

 ٦۱ الجملة
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 (.  متغّيرات البحث٥  

 كعصلية إستعمصل الوسصه  أكالم كرتون    "  وهها البحث ه دلتغَتات يفأنص ا

 .كصدلتغَتة ادلأثورة طالباإلستمصع ال لًتقية نمصرة و   دلتغَتة ادلؤثرةكص) الهمعية البصرية (  

 لتوضيح البيصن علينص أن فننظر الصورة اآلتية :

    ادلتغَتة ادلأثورة                         ادلتغَتة ادلؤثرة           

 

 

 

 (.   أبدوات البحث ٦

 : وا البحث ههتكتم  يف ه اليتو كصفنت أدوات البحث 

 لتبصر إلطريقة ا .أ 

الىت توزّع ادلالن بصألسئلة يف هها  جلميع البيصفنصت  بصحثةهي طريقة اليت إستعملتمص ال

بإستخدام  طالبدلعركة نمصرة اإلستمصع عند ال بصحثةالبحث , هه  الطريقة أستعملتمص ال

       الوسصه   إستخدام
أكالم كرتون          

       بصرية () الهمعية ال 

 
اإلستمصعيف تعل    
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دبية األصنس بصدلدرسة اإلبتداهية الوسصه  أكالم كرتون ) الهمعية البصرية ( الّصف اخل

 بصدلبصفن  و بال إستخدانه . ةالثصفني

 طريقة الوثيقة ب. 

وادلعلمُت طالب لمص الكصتبة جلمع البيصفنصت كعدد اتهي الطريقة الىت إستعمل

 وادلوظسُت و ادلهصه  ادلتعلقة بصلبحث.

 طريقة ادلقصبلة.    ج

إلبتداهية ا مص الكصتبة دلعركة فنبه  تصرخيية ع  ادلدرسة تهي الطريقة الىت إستعمل

 و هه  البيصفنصت توزد ن  رهيس ادلدرسة. اجلغرايف ادلواقع وبصدلبصفن   ةدبية الثصفنياأل

عملية تعلي  اللغة العربية و هه  البيصفنصت توزد ن  نعل   و للحصول على نعلونصت ع 

 اللغة العربية.
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 مصابدر البيانات  ( ٧

 :وع إىل فنوعُتتنالبيصفنصت يف هه  البحث تنصصدر 

 البيصفنصت األوىل   . أ

ص البصحثة ن  رهيس ادلدرسة و هتزدو صصدر اليت ادلبيصفنصت أسصسية هي 

 بصفن .اإلبتداهية األدبية الثصفنية بصدليف ادلدرسة اخلصنس الّصف  طالبال

 البيصفنصت الثصين   . ب

يتعّلق مبهألة البحث ن  حيث الثصفنوية هي ادلصدر الااهد الهي بيصفنصت          

 الكت  ادلتنوعة  و ادلقصلة العلمية وغَت ذالك.
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 أسلوب تحليل البيانات (. ٨

 ستعمصل الرنوز :بإ 
Mencari rata-rata standar deviasi “TSR” presentase: 

Tinggi :      m + 1 SD 

Sedang :      Nilai antara Tinggi dan Rendah 

Rendah :      m – 1 SD 

 

 :ترجمتها في العربية

 درزة نرتسعة

 ع۰م + 

 درزة نتوسطة

 ع۰–م 

 درزة ننخسضة                               

و بعد مجعتمص الكصتبة البيصفنصت بواسطة الطرية ادلهكورة قبلمص و دلعركة نمصرة 

( يف الدراسة اإلستمصع عند الطالب بإستخدام الوسصه  أكالم كرتون ) الهمعية البصرية 

 ( Test T )  20اللغة العربية بعد التجريبية بصلرنوز:

                                                           
20

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal. 313 
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م
٢
م 

١

ش
٢م ١م 

ت 
٥

  

 اخلطوات:

 بصلرنوز: "١م "تبحث فنتيجة ادلتوسط . أ

)ئ ‘ + = م ١م
∑ ‘وي

ن ) 

 بصلرنوز: "٢م "تبحث فنتيجة ادلتوسط . ب

)ئ ‘ + = م ٢م
∑ ‘وي

ن ) 

 " بصلرنوز:١ع " االضلراف ادلعيصرى تبحث فنتيجة . ت

= ئ     ١ع
∑ ‘وك

٢

) - ن
∑ ‘وك

ن )
٢ 

 " بصلرنوز:٢ع " االضلراف ادلعيصرى تبحث فنتيجة . ث

= ئ     ٢ع
∑ ‘وك

٢

) - ن
∑ ‘وك

ن )
٢ 
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 بصلرنوز: "١مش  "تبحث فنتيجة  . ج

ع= ١مش 
  ن  ۰

 بصلرنوز: "٢مش  "تبحث فنتيجة  . ح

ع= ٢مش 
  ن  ۰

 بصلرنوز: لطصء ن  تسريق بُت نتغَتة "ك" و نتغَتة "ي"، تبحث فنتيجة  . خ

 

 ١م=    ش  ٢م -١مش 
 ٢م + ش٢

٢ 

 

 " بصلرنوز:toتبحث فنتيجة " . د

م
٢
م 

١

ش
م

٢
م 

١

ت 
٥
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 ز. هيكل البحث

كتصبة تقرير البحث على مخهة   كصتبةنظ  الت كتصبة هها البحث كىف كصتبةلتيهَت ال

 :  أبواب, وهي

,  ثلبحا هداف، أأسئلة البحث للسية،: نقدنة يكم  على  األول سص ال

حتديد  حدودالبحث, نتغَتات و،البحث ,أمهيته البحث السروض

 نمنجية البحث، و هيك  البحث. ادلصطلحصت, الدراسصت الهصبقة،

 كعصلية و تعريف الوسصه  واإلطصر النظرى يكم  على تعريف  : الثصين سص ال

كالم  وظصهف الوسصه  التعليمية و كصهدة الوسصه  التعليمية و تعريف أ

طريقة إستعمصل , البصريةو و وسصه  التعليمية الهمعية  كرتون

و تعريف نمصرة اإلستمصع أهداف تعلي  نمصرة الهمعية و البصرية 

  اإلستمصع.

اإلبتداهية  ادلدرسة فنبه  تصرخيية ع نيدان البحث يكم  على  : الثصلث سص ال

 ،و بعث اجلغريف، الرؤية، نكصن أحوال ادليدان، بصدلبصفن  ةدبية الثصفنياأل

دلدرسة اإلبتداهية األدبية بصدلبصفن , يف ا أحوال الوسصه هيك  التنظي , 



30 
 

 
 

و أحوال ادلوارد البكرية , أحوال ادلعلم  و الطالب بصدلدرسة اإلبتداهية 

 األدبية الثصفنية بصدلبصفن . 

إستطصعة نمصرة اإلستمصع عند  أحوال يكم  على حتلي  البيصفنصت:   الرابع سص ال

   أكالم كرتون إستخدام  الوسصهطالب  يف تعلي  اللغة العربية بعد ال

يف  طالبال إستطصعة نمصرة اإلستمصع أحوال و( ) الهمعية البصرية    

أكالم كرتون ) الهمعّية  الوسصه  إستخدام   تعلي  اللغة العربية بغَت

بإستخدام  طالبنمصرة اإلستمصع عند ال أحوال كرق ىف و البصريّة (

 و بغَت  . الوسصه  أكالم كرتون ) الهمعية البصرية (

  . و اإلقًتاحصت و توصيصت فنتصه  البحث م  علىكلصدتة ي:  اخلصنس سص ال

  

 

   


