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 مستخلص البحث
م، تأثري استخدام وسائل املسجل لتنمية رغبة الطالب ىف تعليم 2016، ستي سريفة

 SMA N 2 Langsaاللغة العربية بــــ 
 .املاجسترينور بلقيس,  املاجستري. واملشرفة الثانية : ناصري،حممد  املشرف األول :

استخدام وسائل املسجل لتنمية رغبة الطالب ىف تعليم اللغة الكلمات األساسية : 
 العربية.

، تأثري استخدام وسائل املسجل لتنمية رغبة إن املوضوع هلذا البحث هو 

. البحث على إجابة عن مسئلة SMA N 2 Langsaالطالب ىف تعليم اللغة العربية بــــ 

 SMA N 2بـــــ  تعلم اللغة العربيةاملسجلعلى وسائل ما إجراءات تستخدمالبحث وهي : 

Langsa  ىف الفصل األول؟, ما فعالية وسائل املسجل على تعليم اللغة العربية بـــــSMA N 

2 Langsaىف الفصل األول؟  

وأما منهج هذا البحث هو املنهج التجرييب ىف املدخل الكمى , وجرى هذا 

البحث على مثانية لقاأت , لكل لقاء مخسة وأربعون دقيقة . وىف عميلة التعليم قسمت 

 تأثري استخدام وسائل الباحثة إىل ستة مراحلة هي التمهيد , وتعليم املواد الدراسية , و

املالحظة ,  , SMA N 2 Langsaاملسجل لتنمية رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية بــــ 

 املقابلة , واالختبار واالستبيان .

وأظهرت النتائج أن : وإن استخدام وسائل املسجل لتنمية رغبة الطالب ىف تعليم اللغة 

تأثري استخدام وسائل  سارت االمور بشكل جيد.  SMA N 2 Langsaالعربية بــــ  

  حبساب قيمة SMA N 2 Langsaاملسجل لتنمية رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية بــــ 

  أعلن فعالة .1, 57 وهى قيمة دالة عند مستوى 3, 26"ت" وجد أ�ا تساوى 
 



 و
 

 مستخلص باللغة اإلندونيسية

Siti Sarifah .2016 , Pengaruh Penggunaan Media Rekaman Untuk Meningkatkan Minat Siswa 

Belajar Bahasa Arab di SMA N 2 Langsa , Pembimbing 1) : Mohd Nasir , MA, 

Pembimbing 2) Nur Balqis , M,Pd 

Kata Kunci : Penggunaan Media Rekaman 

  Penelitian ini, bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian yaitu 

pengaruh pengggunaan media rekaman untuk meningkatkan minat siswa belajar bahasa 

arab  yang dirumuskan dalam rumusan masalah , yaitu : bagaimana prosedur penggunaan 

media rekaman dalam meningkatkan minat siswa belajar bahasa arab di SMA N 2 Langsa  

kelas sepuluh , dan bagaimana efektifitas penggunaan media rekaman dalam meningkatkan 

minat siswa belajar bahasa arab di SMA N 2 langsa  kelas sepuluh? 

  Adapun metode  yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif dan  

pendekatan penelitian eksperimen, penelitian ini dilaksanakan di SMA N 2 langsa , 

penelitian ini berlangsung selama 6 kali pertemuan . Setiap pertemuan selama 45 menit , 

dalam proses pembelajaran peneliti membagi kepada beberapa tahapan , yaitu pembukaan, 

pengajaran materi , pelaksanaan tindakan , observasi dan evaluasi. Instrumen yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi yang mendalam, wawancara , angket 

dan tes. 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) prosedur penggunaan media rekaman di 

SMA N 2 langsa dikelas eksperimen berjalan dengan baik,. 2) penggunaan media rekaman 

dalam pembelajaran bahasa arab di SMA N 2 Langsa mendapatkan hasil 3,26 , dengan 

selisih nilai yang ditetapkan uji t 1,69 yaitu 1,57 dinyatakan efektif. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 أ- مقدمة

 وسيلة للتعبري عن األفكار والعواطف واالفعاالت وهي وسيلة اإلنسان اللغةالعربية 

 ىف التخاطب واالتصال باآلخرين. واهلدف من تعليم اللغة العربية اتقان مهارة األساسية.

 عنصر واحد من مصادر التعلم أو اليت حتتوي على تعلم الطالب بيئة  الوسائل

املواد اليت ميكن أن حتفز الطالب على التعلم، واليت تتكون من الكتب واملسجالت، 

والتعليم باستحدام الوسائل يساعد  Îمل وغريها.يواألشرطة، ومسجل فيديو، وكامريا، ف

على ترسيخ التعليم والتنمية رغبة واإلهتمام الفردية ومن الوسائل التعليمية الىت يعين 

 لتسهيل عملية املس، حيث هتدف وسائل باملتعلم وجتعله اجيابيا ىف مواقف التعليم 

   .التعلم للحفاظ على أمهية األهداف املسألة والتعلم املوضوع

   الوسائل ضرورة ىف عملية التعليم يسهل الطالب ىف التعلم حىت تزداد ونشاطه.

 وسائل هي العربية اللغة تعلم يف املعلمني تساعد أن ميكن اليت وسائلال ومن أنواع

املسجل, وقد استخدامت وسائل املسجل ىف التعليم لرخص أمثا�ا, وسهولة 

هلا وسائل املسجل Ï.إستخدامها, وقدرهتا على أعطاء صوت واضح خال من األخطاء

 مثل: احلوارات حيث حتتاج إىل تكرار أكثر من مرة، دور مهم ىف العملية التعلمية 

ويستطيع أن تضع التسجيل الصويت ىف الوضع املناسب ىف  والقصص وغريها.والتحدث

                                                           
  1   Abd.Wahab Rosyidi “ Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab” 
(MALANG :UIN MALIKI, 2012)    hal.101 
   

 .229 ، ص )2011:سن املراهقةرسداكريا عباندو (، "منهجية تعلم اللغة العربية"اجيف هرموان  ˻ 
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وميكن  .سياق النشاط التعليمي لالستفادة من املوضوعات املسّجلة على أفضل وجه

وسائل املسجلوسيلة مهمة ىف تنمي رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية ويؤخر على أثرة 

عند تدريس املواد اليت جتذب الطالب، وسوف يكون من السهل على التعلم اإلجايب 

 .وحفظ

هناك فرق بني الطالب مع ارتفاع واخنفاض الرغبة  للتعلم. رأت الباحثة يف هذا  

اجملال أثبتت أن الطالب ذوي الرغبة ، فهي أكثر نشاطا يف التعلم، وحيب أن يسأل، 

يسعدهم للقيام بالتمارين الرياضية والعالقات العامة وال يغش.  وبالعكس إذا الرغبة 

 الطالب املنخفضة متيل إىل صعوبة يف التعلم، ويشعد بامللل ويتكسل.

 دروس أن) امليدانية واخلربة املمارسة(  الوقت تنوي شركته من املؤلف لتجربة وفقا 

 خيتلف الواحد الصف يف الطالب تعلم يف الفائدة SMA N 2 Langsa بــــ  العربية اللغة

 ، SMP من شخص أي من متجانسة غري اخللفية إىل ذلك ويرجع .خمتلفة - كثريا

 هذا .ذلك قبل العربية تعلم هلم يسبق مل الذين هناك وحىت ،ومدرسة الثانوية احلكومية 

 يؤثر أنه   SMA N 2 Langsaىف  العربية اللغة تعلم عملية يف املشاكل جيلب الذي الشيء

 الذين الطالب بعض هناك ألن .العربية اللغة تعلم يف الطالب مصلحة على كبري بشكل

 ال الذين الطالب بعض وهناك عالية، التعلم الفائدة ألن العربية اللغة دروس حقا حيبون

 .الدرس أحب ال حىت وبعض العربية اللغة تعلم حيبون

 SMA N 2بـــــ   املشاكل اليت حتدث بعض الطالب من يرغب ىف ة الباحث رأت

Langsa    أساسا ملاذا هناك طالب الذين هم متحمسون لتعلم اللغة العربية، وملاذا هناك

طالب الذين لديهم احلافز لتعلم اللغة العربية كان أقل، مع مشاكلهم املختلفة. أراد 

تعرف أي واحد لسجيل، امل ل باستخدام وسائوهي إىل جتربة طريقة جديدة للتعلم ةالباحث
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 القدمية (تدريس املعلمني سجلهو املفضل ومصاحل الطالب الذين يدرسون مع وسائل امل

 اضافة إىل ذالك  من حالل البيان , اريد .املسجلوسائل ب) أو ةممقالمع السبورة و

الباحثة ان نبحث " تأثري استخدام وسائل املسجل لتنمية رغبة الطالب ىف التعليم اللغة 

 .  SMA N 2 Langsaالعربية بــــــ 

 

 ب- سؤاال البحث

 وحاولت الباحثة اإلجابة عن هذا السؤال من خالل األسئلة اآلتية :

 SMA Nبـــــ  تعلم اللغة العربيةاملسجل على وسائل - كيف إجراءات تستخدم1

2 Langsa ؟ىف الفصل األول 

 SMA N 2 Langsa- كيف فعالية وسائل املسجل على تعليم اللغة العربية بـــــ 2

 ىف الفصل األول؟

 ج- هدفا البحث

 SMAبـــــ املسجلعلى التعليم اللغة الربية وسائل لتعريف إجراءات تستخدم- 1 

N 2 Langsa؟ ىف الفصل األول

 SMA N 2بـــــ على التعليم اللغة العربيةإستخدام وسائل املسجل - لتعريف 2 

Langsa؟ىف الفصل األول 
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 د- فرضا البحث

  :Ð حتاول توجد الباحثة من صحة الفروض التالية 

 SMA N 2بـــــ  الطالب حنو تعلم اللغة العربيةاملسجل لرغبةوسائل - توجد1 

Langsa؟ ىف الفصل األول

 SMA N 2فعالية وسائل املسجل على تعليم اللغة العربية بـــــ - توجد 2 

Langsa؟ ىف الفصل األول

 

 ه- مهمتا البحث

 ميكن أن تفيد هذه الباحثة ىف  :  

 مفيد جدا للباحثني أل�ا ميكن أن تساعد الباحثني لتنفيذ ي هةحثا البههذ- نظرية : 1

مع هذه الدراسة، أيقظ أيضا شعور من  .S-1شروط استكمال الدراسية اجلامعية 

 .االهتمام واحلافز الباحثني

 - تطبقية : 2

 الطالب حنو تنميةرغبة  لاملسجل على آثار استخدام وسائل أ- للمدرسة : ان تكون 

تعلم اللغة العربية هي مفيدة جدا يف حل الفائدة الرئيسية للطالب أثناء الدراسة دعم 

اللغة العربية ودروس أخرى 

الطالب ، تنميةرغبة لاملسجلانتكون  على آثار استخدام وسائل ب- للمدرس : 

وميكن للمعلمني أن يرى  .كتابة ما مسعت الطالب، وفهم ما الطالب كتابة ما مسعت

 عالية ومنخفضة رغبةفيها الطالب الذين لديهم ال

                                                           
 3 Moch Ainin , Metodelogi Penelitian Bahasa Arab, Cet. 1, ( Malang : Hilal Pustaka, 2007 ) 
h.34 
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الطالب حنو تنميةرغبة على تأثري استخدام وسائط تسجيل لج- للتالميذ : ان تكون 

الطالب هم أكثر محاسا بسبب التغريات يف وسائل اإلعالم يف جمال  .تعلم اللغة العربية

 .التدريس، حبيث زاد وجود اهتمام هذه الوسائط طالب تأثري "حنو تعلم اللغة العربية

 و- حدود البحث 

 تقتصر الباحثة على احلدود التالية : 

- احلدود املوضوعية : قامت الباحثة يف هذه الرسالة تأثري استخدام وسائل  1 

  املسجل لتنمية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية 

 SMA N 2 Langsa-احلدود املكانية : قامت الباحثة بــــــ2 

 م1436 - 2015-احلدود الزمانية : قامت الباحثة يف العام الدراسي 3 

 ز- تحديد المصطلحات

قبل أن تبحث الباحثة البحث أن تشرح الباحثة بعض معاىن املصطلحات  

 :نستعمل ىف موضع البحث وهي املصطلحات كما يلى

 -تأثري1

 تأثري " وهو فعل اثالث املزيد ومعنه –تأثري لفظ املصدر من " أثر-يؤثر 

وتعريف التأثري هي تأثري اإلستخدام وسائل املسجل لتنمية رغبة الطالب ىف Ñصدمة.

 تعليم اللغة العربية. 

استخدام -2

                                                           
 Ñ ,31 الناشر " ملخص قواعد اللغة العربية " (دارا الثقافة اإلسالمية : بريوت ) , ص    
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وهو فعل ، استخدام لفظ املصدر من "استخدم - يستخدم – إستخداما"

وسائل املسجل استخدام وتعريف إستخدام هي Òمعناه التخذه خادما.والثالثى املزيد 

 لتنمية رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية.

 املسجل-الوسائل 3

وسائل اللغة يأيت من الالتينية "الوسطي " واليت تعين الوسط وسيطة، أو إدخال 

 املدى .مشتق من اللغة العربية الوسائيل يف-تعلمية وهو ما يعين وسائل أو أدوات دراسة

تستخدام وسائل ىف هو كل شيء يان تستخدم الستخدام توريد مواد التدريس. املتوسط 

 التعليم اللغة العربية هي وسائل املسجل .

مسجل لفظ املفعول على وزن : فّعل- يفّعل _ مفّعل " سّجل- يسّجل- 

وسائل املسجل وتعريف املسجل هوÓمسّجل, وهو فعل الثالثى املزيد ومعناه مرقوم .

   ىف تعليم اللغة العربية.فيديو 

وسائل املسجل هو أحد األدوات اليت ميكن أن تساعد الطالب يف تعلم اللغات 

األجنبية، وخاصة اللغة العربية.  

 - الرغبة 4

 يف يبحث الشخص يكون عندما حيدث الذي كشرط املصاحل تعريف وميكن 

 الرغبات حاجات أو - الرغبة مع اتصال على الوضع أن حني يف معىن أو اخلصائص

 هلا ما بقدر رآه ما يف االهتمام يثري بالتأكيد ما شخص ينظر كان ما لذلك، .اخلاصة

                                                           
  . لنجساMTs NurulUlumPeureulak2012.مشيطة, تعليم اإلنشاء بإستخدام الصورة عندالطالب بـ . 6 

 6A.W.Munawwir“ Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia“ (PUSTAKA PROGRESSIF : Edisi 
Kedua ) h.611 
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 مع كثريا تعتمد املصاحل هو نفسه يطرح الذي السؤال فإن لذا .رغبة اخلاصة عالقة

 .ورغبات احتياجات

 أي دون شيء، إىل شخص من أكثر رغبة والقلق، القلق، من شعور يهرغبة ال 

 من شكل يف البيئة من دعم على للحصول عليه وينمو يستقر الفائدة فإن .تشجيع

 خالل من سواء اخلارجي، العامل مع التفاعل خالل من اخلربة اكتسبت سيتم .اخلربة

 تشجيع هو احلالة هذه يف الفائدة التعلم إىل تؤدي اليت والعوامل .التعلم أو التدريب

 .والعاطفي االجتماعي الدعم دوافع .الفرد

 :يلي ما رغبةال تعريف للخرباء وفقا

 .الكائن يف الفرد مصلحة على الكبد ميل هي رغبةال  أ-

 .به يتعلق الذي الوضع أو اجلسم أن الفرد إدراك هي رغبةال -ب 

 ،كونسياإلدراك، ( الروح ذلك يف مبا الثالثة الوظيفة روح موقفهي  رغبةال -ج 

 .قوية مشاعر من اتصال عناصر أن ويف شيء على ثابتة كانت اليت )والعاطفية

 :أمور عدة يف مصلحة هناك أن نرى أن ميكن السابق التعريف من

وجوه  يف مصلحة أو السرور مشاعر -أ   

حمبب  اليت األشياء إىل االنتباه الطالب يسبب الشعور هذا 

وجوه  من معرفة -ب  

  رغبةال لتعزيز مهم مساعد كما نفسه مع عالقة له شيء وعي لديهم الطالب 

الكائن  متابعة على القدرة -ج  

 تكون سوف اليت املعرفة يرافقه الفائدة أو املتعة من شعور هناك كان مرة ذات 

 .رغبةال ا إثارة على قادرة
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