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أ .خلفية المسألة
الت ربية كما الدور مهمة لضمن استمرارية حياة الدولة واألمة .ىذه الحالة بسبب
الت ربية ىي وسيلة لترقية ولتنمية كيفي منبع حول اإلنسان .أىمية التربية بالمرة شعرت
ل لحكومة اإلندونيسيا ألن بتربية ،المعارف المجتمع اإلندونيسي يصير أكثر و أفضل .ىذه
الحال عالقة متينة بمختلفة أنشطة فيها ىي جهود لذكية حياة الشعب التي كانت واحد
منها أىداف وطني اإلندونيسيا.
ل وجد األىداف الوطني ،ىناك يحتاج إلى خلق وضع والعوامل الذي يدعم تحقيق
األىداف التربية الوطنية .المذكورة احدى العوامل التي تقرر في التربية ىي المعلم .كذالك
مهمو المعلم في تحقيق الهدف التربية الوطنية ،احدى الخطوة التي تحتاج تنفيذ ىو ترقية
جودة وكيفي المعلم.
تحقيق األىداف التربية المقدم واإلنجاز في المدرسة ال مفكوك من عملية طويلة.
ىذه الحالة ىي النشاط التعليم ،ىذه النشاط ىو النشاط األساس في التربية .لتحقيق نجاح
في عملية التعليم كثير يتعلق على كيفية عملية التعلم التي تعنى ل لطالب كما متعلم.
شخص يكون قيل التعلما إذا كان يستطيع أن يفعل شيئا بطريقة تدريبات حتى يكون

الشخص متغيرا 1.التعلم ىو النشاط الذي يحصل متغي را على عالمة األف راد الذين

يتعلمون ،إما الفعلية أو اإلمكانية 2.التعلم في المدرسة في الحقيقة ىي تجب للطالب
الذي يتطلب متغير موقف أو سلوك.

1رينطو(،Paradigma Baru Pembelajaran ،جاكرتا )۲٠٠۹ ،Kencana:ص .4

2نسوتيون(،Psikologi Pendidikan ،جاكرتا )۱۹۹۷ ،Universitas Terbuka :ص .۲

شعر معلم الدورا مهما جدا ،ينبغي المعلم أن يخلق حالة التعلم أن يستطيع نشأة
د وافع التعلم وترقية إنجاز الطالب حتى أن يواصل المتعلمين إلى األىداف المرجوة
تحقيق .المعلم تط لب الستخدام وسيلة المناسبة في تعليم مناسب ،حتى من ىذا الوسيلة
توسط الطالب في تحقيق عملية التعليم ثم أىداف مرجو.
احدى التعليم مناسب جدا أحضر وسيلة التعليم ىو تعليم اللغة العربية .اللغة ىي اآللة

ل لتفاعل أو اآللة للت واصل ،بمعنى اآللة ل توصل الفكر والرأي واإلقترح أو الشعور 3.اللغة
العربية ىي لغة أجنبية في إندونيسيا ،ألن ليست لغة التعامل اليومية في المجتمع عامة .في
المدارس اإلسالمية عام يبدأ من روضة األطفال إلى الجامعة ،اللغة العربية موقع كما اللغة
أجنبية .الحال يمكن مصير دالئل من أجنبية ىي أن اللغة الع ربية ال ت ستخدام اللغة مرسل
الدرس ،ولكن كما المادة الدرس.
وجد أربع المهارات األساسية التي تجب أن يتقن الطالب في تعليم اللغة الع ربية ومنها
المهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة .من ىذا المهارات ،الطالب يطلبون أن
يستطيعوا السيطرة وفهم المفردات .المفردات ىي احدى عناصر في تعليم اللغة الع ربية.
المفردات ىي كفاءة أساسية التى تحقيق للطالب لتحصل كفاءة غيره مثل اإلستماع
والكالم والقراءة والكتابة.
ركزت عملية تعلم على المعلم كمنبع األولى معلومات .عاقبتو ،الطالب يملك مسألة
لفهم مبدأ أكاديميك جامعى مثل شيئ الذي ينالون عادة ىو شيئ تج ريدي في ط ريقة
محاضرة .اعرب الطالب تعلم مفردات يكون صعب ،ألنهم ناقصون الدوافع في تعلم
وناقص رغبة ابعد يعرف المفردات.
تكون الرغبة والدافع احدى عوامل داخلية تعتبر أعرين مهمين جدا في خلق حماس
تعلم الطالب لتحقيق نجاح في تعلمهم حتى يحصلوا تعلم مرغوب حصل على الحد
األحسن الطالب .إذا أحدما الرغبة ليدرس شيئ فال يمكن أن يرجو أنو سيكون أن ينتجح
 3عبد الخير و ليوني اغستنا( ،Sosiolinguistik Perkenalan Awal ،جاكرتا ،)۲٠۱٠ ،Rineka Cipta :ص .۱۱

جيدا ،وعكس كذلك .الدافع بصفة التحريض لتعلم ان الذي يجئ من داخل من بين ذلك
شعور يرغب أن يعرف كان أو من خارج مقتضى جدا لتعلم.
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في دافع الطالب لكى تحقيق اإلنجاز تعلم بجيد ،يستطيع المعلم أن يطابقة ط ريقة
مناسبة لمادة أن يعلمها .من ىذا طريقة أيضا يحتاج ليتطوير تنوع وسيلة لتكملة ط ريقة التى
ستدرسها .ذالك كل ال يفك أيضا من إبتكار المعلم في تطوير اإلست راتيجية المناسبة في
نشاط التعليم .من احد دعائم وجود طريقة وإست راتيجية ىي وسيلة التعليم يفرح للطالب.
طورت العلوم والتكنولوجيا تطالب المعلم أن يفعل جهود التجديد لكى يستطيع
المعلم أن يستخدم اآلالت أن يستعد في المدرسة وال يمكن أن تلك اآلالت في تطوير
زمان .المعلم يمكن أن يستخدام اآللة الرحيصة والفعال ولو بسيط ولكن ىو يجيب في
سعي تحقيق األىداف التعلم .في تحقيق األىداف التعلم ،وسيلة ىو قسم ال يمكن معزول
من عملية تعلم وتعليم لتحقيق تعليم في المدرسة خاصة.
كما ىو الحال في المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء  1كارنج
لووس استخدم وسيلة فليفتجات ( )flip chartفي تعليم مفردات اللغة الع ربية .في السنة
السابقة ،المعلم يشرح مادة اللغة العربية ب وسيلة فليفتجات ( )flip chartبشكل ورقة
مانيال أو ورقة فلنو مملوء رسالة أو درس ليساعد الطالب في تكثي ر المفردات قبل أن
يتعلم قدرة أساسية في اللغة العربية .يقينها من تطبيق وسيلة مذكورة يستطيع أن يدافع
الطالب في تعلم ويستطيع أن يرتقي إنجاز تعلم اللغة العربية فضال في تعلم مفردات في
اللغة العربية.
وبناء على مقابلة مع المعلمة اللغة العربية من الفصل السابع اسمها منتفعة ،س ف د إ.
في  18أبريل  ،۲٠۱6أن المعلمة استخدمت وسيلة فليفتجات ( )flip chartمنذ السنة
الماضي ة حتى اآلن في تعرف طالبو دراسة اللغة العربية وفضال التعلم األساسي ىو تعلم
لفظ المفردات كخطوة أولى قبل أن يتعلم الطالب قدرة األساسي في اللغة الع ربية.
4نسوتيون....... ،Psikologi Pendidikan،ص .۹

باستخدام وسيلة فليفتجات ( )flip chartي رجو الطالب أن يدافع وال يسئاموا يتبع تعليم
اللغة العربية و يقينو يسهل المعلم في تعليم المادة اللغة العربية للطالب.

5

ترجو وسيلة فليفتجات ( )flip chartقدر يرفع جودة الت ربية فضال في أمر مهرة
الطالب في سيطرة المادة و جذب الطالب تعريف اللغة العربية بوسيلة الصورة أو الكتابة.
أكد الطالب في ىذه تعليم ليتكلم وا فصيحا ويفهم ويعرف معنا شيئا في جملة التى
درسوه.
حيث ان الباحثة جذب لتعرف إلى أي مدى تطبيق وسيلة فليفتجات ()flip chart

في تعليم اللغة الع ربية في الفصل "ب" بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء
 1كارنج لووس في تخليق وضع تعلم لكى يكون سهولة الفهم وفعاال وفرحة للطالب حتى
يكون أن يحقيق الهداف التعليم.

ب .التعريف عن المصطلحات
لتباعد سوء الفهم وسوء التفسير ل لقارئ في فهم معنى من موضوع الرسالة "تطبيق
وسيلة فليفتجات ( (Flip Chartفي تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية
معارف نهضة العلماء  1كارنج لووس بانيوماس" ،ف يجيب لشرح ا صطالحات محتوى على
الموضوع .أما شرح الم صتالحات على الموضوع كما يأتي :
 .۱تطبيق وسيلة فليفتجات ()Flip Chart

التطبيق ىو عملية ،كيفية ،وعمل تطبيق 6.يمكن معنى أن تطبيق ىو يستخدم عملية
أو كيفية المرتب لتحقيق معين.

5مقابلة المراقبة مع مدرسة منتفعة ،في التاريخ  18أبريل .2016
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وزارة الت ربية والتعليم( ،Kamus Besar Bahasa Indonesia ،جاكرتا ،)2007 ،Balai Pustaka :ص .118

وسيلة فليفتجات ( )flip chartىي وسيلة تعليم في شكل ورق منيال أو ورق فلنو
يملؤ الرسالة أو مادة الدرس .يمكن ذالك ورق منيال أو ورق فلنو أن يعلق على معالق،
حتى أن يسهل لقلب .فليفتجات ( )Flip Chartيسهل المعلم ألن ي شرح الدروس أو
المعلومات األخرى ،إما في شكل صورة أو كتابة .يستطيع الما دة الدراسية أو ال صورة
على فليفتجات ( )flip chartأن تشرح ترتيبا أو مدرجا .يملؤ كل فليفتجات ( flip

 )chartالمادة أو صورة ،يستطيع أن تعطى رقم سلسلة.

7

بناء أن على ذالك تستطيع الباحثة أن تبين أن المقصود من "تطبيق وسيلة
فليفتجات ( ")flip chartىي عملية أو كيفية مرتبة باستخدام وسيلة التعليم في شكل
ورق منيال أو ورق فلنو ميملؤ الرسالة أو مادة الدرس.
.۲تعليم اللغة العربية
التعليم ىو سعي تنفيذ للمعلم في تخلق نشاط تعلم المادة معين تفضي لتحقيق
األىداف.

8

اللغة الع ربية ىي احدى لغة العالم بعد أن يحدث تنمية استماع المجتمع والعلوم.

9

وىكذا ،يستطيع تعليم اللغة العربية أن يعرف أنو سعي أن يتعلم الطالب لتعلم اللغة
العربية بمعلم كمتقدم بتنظم عناصر لينا ل أىدافا لتحقيق.
 .۳المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء  1كارنج لووس بانيوماس
المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء  1كارنج لووس بانيوماس ىي
المؤسسة التربوية المرحلة األولى تحت إشراف ال وزارة الدينية مديرية بانيوماس ،العنوان
في شارع القرية باباكن ،ناحية كارنج لووس ،مديرية بانيوماس ،الوالية جاو الوسطى،
تلفون .٠۱۱۱۲۷۹۹۱۱٠
 7م.حليللو( ،Media Pembelajaran Bahasa Arab ،يوكياكرتا ،)2007،Aswaja Pressindo :ص .79

 8اتثيف ىيرماوان( ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،باندونج )2014 ،PT Remaja Rosdakarya :ص .32
 9ازىار ارشاد( ،Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya ،يوكياكرتا )2010 ،Pustaka Pelajar :ص .1

بناء على بيان ،فمقص ود بالموضوع ىذه بحث ىو عملية تطبيق وسيلة فليفتجات

(  )Flip Chartتنفيذ معلم اللغة العربية في تعليم اللغة العربية الطالب المدرسة
المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء  1كارنج لووس بانيوماس.

ج .صياغة المسألة
بناء على ىذا خلفية المسألة ،فالباحثة أن تركيز ىذا البحث ىو "كيف تطبيق وسيلة
فليفتجات ( )Flip Chartفي تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف
نهضة العلماء  1كارنج لووس بانيوماس؟"

د .اىداف البحث وفوائده
 .۱أىداف البحث
ىذا البحث أن يهدف ليعرف كيف تطبيق وسيلة فليفتجات ( )flip chartفي
تعليم اللغة الع ربية ب المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء  1كارنج لووس
بانيوماس.
 .۲فوائد البحث
أ) ليعطى المعلومات عن تطبيق وسيلة فليفتجات ( )flip chartفي تعليم اللغة الع ربية
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء  1كارنج لووس بانيوماس.
ب) كالمادة اإلعالم علميا للمعلم في اختيار وتطبيق وسيلة فليفتجات ()flip chart

في تعليم اللغة العربية المناسب حتى أن يستطيع الطالب أن يسيطروا مادة الدرس.

ج) إلضافة معلومات الباحثة ،الطالب الجامعة اإلسالمية الحكومية بورووك رتو،
والمعلمين أو الممارسين المرحلة الثنوية ليعرف كيف تطبيق وسيلة فليفتجات ( flip

 )chartفي تعليم اللغة العربية.

ه .الدراسات السابقة
تعتبر الدراسات السابقة ىو جزء الذي يبحث نظرية مرتبطة بالمسألة التي تبحثها .مع
ىذه الدراسات السابقة الباحثة تفقها وتدقق وتطالع وتعيين الهوية اإلكتشاف وجودت
ومتصل مع بحث الباحثة تفعل لتعرف ما توجد و لم توجد .وراء ذلك الدراسية السابقة
أيضا شرح حاصل بحثت سابقا يمكن تصير مرجع في تنفيذ بحث.
البحث بالموضوع "استخدام وسيلة صورة في التعليم في روضة األطفا ل سومينجكير
السنة الدراسية  "۲٠۱٠ /۲٠۱۱لديوي بدرية زمزم .فأما المساوي في ىذا البحث ىو
بحث عن تطبيق وسيلة في تعليم وبحث ميداني .وأما المختلف في ىذا البحث ىو
ديوي تبحث عن وسيلة الصورة تستخدم في تعليم في روضة األطفا ل مثل المجلة
والملصق ،والباحثة تبحث تستخدم وسيلة فليفتجات (.)flip chart
البحث بالموضوع "استخدام وسيلة في تعليم التربية الدينية اإلسالمية في المدرسة
اإلبتدائية الحكومية واحد بورووجاتي السنة الدرسية  "2010/2011لعتيق فت ريا .فأما
المساوي في ىذا البحث ىو بحث عن استخدام وسيلة في تعليم وبحث ميداني .وأما
المختلف في ىذا البحث ىو عتيق تبحث تستخدام وسيلة في تعليم الت ربية الدينية
اإلسالمية في المدرسة اإلبتدائية واحد بورووجاتي ،والباحثة تبحث تستخدم وسيلة في

تعليم اللغة الع ربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء واحد ك رنج
لووس.
البحث بالموضوع "تنمية اللعب تربية التعرف اإلسم الحيوان باللغة اإلنجلي زية كما
وسيلة التعليم الطالب القاعدة ماكروميديا فالش" ،لغيا بوتري فتمى ديوي .فأما المسوي
في ىذا بحث ىو بحث ميداني و استخدام وسيلة في تعليم .وأما المختلف ىو غيا
تبحث عن التنمية وسيلة تستخدم تكنولوجيا المعلومات بشك ل اللعب الت ربية وتعرف اللغة
اإلنجليزية باستخدا م وسيلة القاعدة ماكروميديا ،والباحثة تبحث تستخدم وسيلة فليفتجات
( )flip chartباللغة العربية بشكل ورق منيال أو ورق فلنو.

و .تنظيم كتابة البحث
ل سهل للقراء في فهم ىذه الرسالة ،فالباحثة تؤلف ىذه الرسالة كتبعا لنظام خاص
بشرح كمايأتي :
الباب األول مقدمة تتكون من خلفية المسألة والتعريف عن المصطلحات وصياغة
المسألة وأىداف البحث وفوائده والدراسة السابقة حول الموضوع وتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاني ىو األساس النظري .ويشماللى ثالثة اقسام ،القسم األول :التع ريف
وسيلة التعليم و األساس استخدام وسيلة التعليم و فوائد وسيلة التعبيم و األىداف
استخدام وسيلة التعليم و نصائح في اختيار الوسيلة التعليم و االنتخابات وسيلة التعليم و
تق نية اختيار وسيلة التعليم .والقسم الثاني :التع ريف التعليم اللغة العربية و أىداف التعليم
اللغة العربية و مبادئ تعليم اللغة الع ربية و أىمية تعليم اللغة العربية .والقسم الثالث:
التعريف فليفتجات ( )flip chartو استخدام فليفتجات ( )flip chartفي العملية التعليم
و كيفية تصنع فليفتجات ( )flip chartو أكثرية والضعف فليفتجات (.)flip chart

الباب الثالث ىو طريقة البحث .وىذه الباب يشمل على نوع البحث و مكان البحث
ووقتو و مصادر البحث و تقنية جمع البيانات و تقنية تحليل البيانات.
الباب الرابع ىو الدراسة عن نتيجة البحث .في ىذه الباب تتكون صورة العامة عن
المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء  1كارنج لووس و تقديم البيانات و
تحليل البيانات.
الباب الخامس ىو الختام .تتكون من النتيجة و االقت راحات و كلمة اإلختتام.

الباب الخامس
الختام

أ .النتيجة
بناء على عرض البيانات وتحليل البيانات عن تطبيق وسيلة فليفتجات ( flip

 )chartفي تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء 1
كارنج لووس بانيوماس تسمح الباحثة ان تستخلص بتائج البحث فيما يلي:
تطبيق وسيلة فليفتجات ( )flip chartفي تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة
اإلسالمية معارف نهضة العلماء  1كارنج لووس بانيوماس من خالل عدة خطوات،
وىي :التخطيط والتنفيذ والتقويم  .التخطيط قبل تنفيذ عملية التعليم ،المعلم
إعداد خطة الدرس والمادة والوسيلة ومصادر التعلم التى سيستخدم .ألن يتوقع
عملية التعليم يسير طالقة واألىداف التعليم يتحقق باألعلى .وسيلة سيستخدم
ىي وسيلة تم إعدادىا في البيت ،إلى أن ليست مضيعة الوقت عملية التعلم
واستخدام وسيلة فليفتجات ( )flip chartتستخدم قد تم تكييف بالمادة واألىداف

التعليم إلى أن الطالب على تحقيق أىداف التعليم باألعلى .تنفيذ استخدام وسيلة
فليفتجات ( )flip chartفي تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية
معارف نهضة العلماء  1كارنج لووس بانيوماس ،قد يعتد مناسبة لتعليم اللغة
العربية في الفصل "ب" .وسيلة فليفتجات ( )flip chartفي تعليم اللغة الع ربية
يمكن جذب انتباه الطالب للمادة الدرس مقدم .باالستخدام وسيلة فليفتجات
( )flip chartالطالب بسرعة أكبر السيطرة على المادة ،ىذه الحال يتضع بنتائج

التقويمات طالب وجيدة على معايير الفصل النيا .تقويم تعليم اللغة الع ربية في الفصل
السابع "ب" في المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء  1كارنج
لووس عموما استخدام ىذا النوع من تقويم قبل اختبار وبعد اختبار .قبل اختبار
ىو شكل من أشكال األسئلة اللسان تعادل أستاذة إلى الطالبها قبل بدء الدرس.

قبل اختبار أن تفسير كنشاط اختبار مستوى معرفة الطالب للمادة ستسليمها،
وانشطة ما قبل االختبار التى أجريت قبل أنشطة تعطى الدرس .بعد اختبار ىو
شكل من األسئلة الخطية تعطى بعد الدروس أو المادة تتم تسليمها .منافع عقد
ىذا بعد االختبار ىو للحصول الصورة عن قدرة تتحقق بعد انتهاء تقديم الدرس.
بعد استخدام وسيلة فليفتجات ( )flip chartفي عملية التعليم اللغة الع ربية
الطالب من االىتمام والتركيز على المادة مقدم في وسيلة فليفتجات (،)flip chart

الطالب بسرعة أكبر من التسلط على المادة ،تحقيق أىداف التعليم بمؤثر.
ب .اال قتراحات
 .1للمدارس
للمدرس ان يعطى اللعب في تعليم لبناء حماسة لدى التالميذ.
أ) ينبغي
ّ

المادة الجديدة التي لم ينال قبلها
ب)ينبغي
للمدرس ان يعطى الدافع بالحصوص ّ
ّ
لبناء الرغبة فيها.

مادة معيّنة.
ج) ينبغي
للمدرس ان يدبّر الوقت التعليم لحصول الى ّ
ّ
للمدرس ان يجعل واحد وسيلة فليفتجات ( )flip chartلواحد الفصل.
د) ينبغي
ّ
 .2للتالميذ
أ) ينبغي لتالميذ ان يحفظوا المفردات.
المدرس.
يهتموا كالم
ّ
ب)ينبغي لتالميذ ان ّ

ج) التيئس في تعليم اللغة العربية ولوانها صعبة.

د) التلعب دائما في اثناء التعليمية.
ه) قسم واستعمال االوقات جيّدة.

ج .الختام
رب العالمين والشكرهلل الذي قد أعطانا نعما كثيرة والهداية حتى
الحمدهلل ّ
الباحثة تستطيع ان تكتب ىذه الرسالة الجامعية دون المشكلة الكبيرة .تشعر الباحثة
ان في كتابة ىذه الرسالة كثي را من النقصان الذي يبعد عن الكمل والجمل .ولذلك
لصحة ىذه الرسالة
تطلب الباحثة إلى القارئ ليعطي النقد واألقت راحات المساعدة ّ
الجامعة.
وترجو الباحثة ان تعطي ىذه الرسالة الجامعية المنفعة للباحثة خاصة والقارئين
والقارئات عامة .آمين.
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