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 األول الباب

 المقدمة

 البحث خلفية -أ

: اللغة أن ىو للغة نقبلو الذي التعريف أن إال فيها، القول إلسهاب ػتل ال كثَتة تعريفات اللغة

 دالالهتا، على معينة وثقافة أفراذ يتعارف واليت معُت، نظام حيكمها اليت الصوتية الرموز من غتموعة

 وبعض بعضهم بُت االتصال حتقيق أجل من

 عن أي الشعور، حاالت عن للتعبَت تصلح إشارات غتموعة اهنا فرأوا اللغة، علماء عّرف

 صورة أية حتليل بواسطتها ميكن اليت الوسيلة اهنا أو واإلرادية، والعاطفية الفكرية اإلنسان حاالت

 أذىاننا يف أخرى مرّة الصورة ىذه تركيب ميكن هبا واليت أوخصائصها، أجزائها إىل ذىنية أوفكرة

 اللغة وظيفة يتضّمن التعريف وىذا. خااّ  ترتيب يف ووضعها كلمات بتأليق وذلك غَتنا، وأذىان

 إرتاال

وقيل يف . (فعلة)على وزن  (لغوة)، وأصلها  (كرة)مثل  (فعة)فهي لفظة على وزن -لغة-أما اللغة
وإذا مروا باللغو ): وكذلك اللغو، فقد قال تعاىل . يلغى، إذا ىذى: ومنها لغي. لغات، لغون: رتعها

صو، فقد لغا، أي : من قال يف اصتمعة: )وجاء يف اضتديث الشريف . أي مروا بالباطل (مروا كراما
 (تكلم

. انسانا ومليون مائتُت من اكثر منطوق الذى العامل ىف الرئيسية اللغات من احد ىو العربية اللغة

 ىو اظتهارة، نواحي اربعة ىناك العربية اللغة ىف  .بلد عشرين قد رشتيامن تستعمل اللغة وكذلك

 بُت على القدرة ىي الكتابة مهارة. االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة الكتابة مهارة

 الطالب يستطيع اظتهارة ىده من. اظتعقدة ناحية اىل الكلمة كتابة مثل البسطة الناحية من احملتويات

 . الكتابة ىف لوضعها فقرة ىف الىت االشياء بُت على

                                                             
 26: ص ،1998: العربى،القاهرة دارالفكر األساسً، لتعلٍم با العربٍت اللغت تدرٌس مىاهج طعٍمت، أحمد رشدي 
 15:،ص1405: لبىان,الىفاش تدرٌسها، وطرائك خصائصالعربٍت, معروف محمىد واٌف الدكتىر 
 17: ص...... وفسه المرجع 
:  مه ترجم 

 Ghazzaw saba, the Arabic language wangshiton dc center al-arabiyah. (Bairut dar al-kutub al-ilmiyah, 1992,hal 
10) 
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 لغة ىي العربية اللغة بان الكسفت يستطيع الدينية الدوافغ خارج من العربية اللغة العبارامهية

 : التاريح ىف العاظتية لغة اصحت الىت اللغات ىنا ىي العامل ىف اجملموعة اكرب من الثالث

 االكدية اللغة -1

 العرمية اللغة -2

 اليوناتية اللغة -3

 االبينية اللغة -4

 العربية اللغة -5

 واللغة االجنليزية اللغة يعٌت العاظتية لغتُت مع متواز. العاظتية اللغة مازال العربية اللغة اآلن، حىت

 الفرنسية

 اللغة ماىراىف يكون لكى الناس تستعمل الطريقة ؼتتلفة. الزدىار مستمرا العربية اللغة استعمال

 :يعٌت عملها عادة الىت والطرق. العربية

 .اظتدرسة غى تعلمو قد الىت العربية اللغة الدرس يفهم -1

 العربية اللغة االضايف درس يسًتك -2

 .العربية اللغة كتب يقرأ -3

 ىف مع. العربية اللغة يتعلم ان يستطيع لكى الناس يعمل الىت الطرق بعض ىى السابقة االمثل
 النظم تلك الصحيحة العربية اللغة وابنظم يتخدر ىم. الناس لبعض مؤثرا يكون مل الطرق تلك احق

 ىف االمكانات افضل حتفروا ان اليستطيعوا يكون جعليهم النظم رتيع تلك. والصرف اطتو مثل
.  العربية اللغة مهارت

 كثَت ىناك. اضتديثة الزمان ىذه ىف وحصوصا جدا مهم العربية اللغة تعلم ىف الوسائل استعمال

 لكى القدمية نظام ليغَت وجتديدا ابكاريا يكون لكى التعليم نظام ليصنع االستاذ يستعمل الىت اطتيارية

.  والكسالنا نشاطا التالميد يكون

                                                             
 :مه ترجم 

Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),hal 11 
 11 :ص...... وفسه المرجع 
 11 :ص...... وفسه المرجع 
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 والفعل اظتوقف ايضا ىناك ولكن. اوالة مادة فقد ليس تكنولوجيا. جدا مهمة الوسيلة عن اظتقًتح

 .العلم بتطبيق متصلة الىت واظتنظمة

 زمان ىي اآلن واوىل اآلن الزمان ىف التعليم الطريقة مهةجد تكنولوجيا بان القادمة اظتقتطفة من

 انسجة اخدمة فيس بوك ىي. يعٌت فيس بوك مشهورجدا الىت االنتَتنيت وسيلة. التكنولوجيا

  .الدنيا رتيع ىف شهريا الستعمل رتلة استعماعتاتبعا كثَت الىت االجتماعية

 يستعملوا ان يستطعون وىم الشيخ حىت والشباب االطفال من فيس بوك ىم عند االنسان كل

 والدردشة الصور ومشاركة احالة يثات بتحد للتواصل فيس بوك يستعملون اهنم. اواكثرة اثنان

. الشخصية من االشياء عن لتحدث ىي الطالب من كثَت تستعمل الىت مواصالت. واجملموعة

 الرسالة اخدت الذا. Facebook فيس بوك الطالب يفعلوا الىت االثرالسلىب من كثَت ىناك الذلك

نحو ترقية مهارة FACEBOOK فيس بوك  تأثيرتطبيق وسائل االجتماعية " اظتوضوع حتت اصتامعة
 لكى ىي ذلك من الفرض ". الكتابة لطالب الفصل السابع بالمدرسة الثانوية الحكومية غاوي

. بوك فيس بوسيلة فرحا يكون العربية اللغة تعلم

 البحث قضايا -ب

 السابع باظتدرسة الثنوية اضتكومية غاوي؟ الكتبة لطالب الفصل كيف كفاءة مهارة -1

لطالب  مهارة الكتابة ترقية حنوFacebook  فيس بوك وسائل االجتماعية تطبيق كيف -2
 باظتدرسة الثانوية اضتكومية غاوي؟ الفصل السابع

لطالب  مهارة الكتابة ترقية حنوFacebook  فيس بوك تطبيق وسائل االجتماعية كيف تأثَت -3
 باظتدرسة الثانوية اضتكومية غاوي؟ الفصل السابع

  البحث اهداف  -ج

 ظتعرفة كفاءة مهارة الكتبة لطالب الفصل السابع باظتدرسة الثنوية اضتكومية غاوي -1

لطالب  مهارة الكتابة ترقية حنوFacebook  فيس بوك وسائل االجتماعية تطبيق ظتعرفة -2
 باظتدرسة الثانوية اضتكومية غاوي الفصل السابع

                                                             
 :مه ترجم 

Amir Achsin, Media Pendidikan,(Ujung Padang: IkIP,1986),hal 11 
 :مه ترجم 

John M.Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia,Cetakan XVIII,1990),hal 393 



4 
 

 مهارة الكتابة ترقية حنوFacebook  فيس بوك تطبيق وسائل االجتماعية تأثَت ظتعرفة -3

 باظتدرسة الثانوية اضتكومية غاوي لطالب الفصل السابع

 البحث أهمية  -د

  : يلي كما نافعا يكون أن الباحث أراد العلمي البحث هبذه    

 التعليم منوذج او طريقة اختالف باستعمال الدرس يستلم ان الطالب يستطيع : لطالب -1

 اظتدّرس من

 وكذلك تكوينها، وأمهية Facebook التدريس منوذج على ليعرفهم : واظتدرسات للمدرسة -2

 اظتستقبل يف البيئة منهاج الصالح مقارنة مادة ليكون

 كذلك. العربية اللغة تعليم بقسم (S.Pd.I) العامل درجة إىل النهائية الوظيفة ألداء : للباحثة -3

 .علومها خزائن على العلمي،ولتزديد حبث كتابة معرفة يف الباحثة معلومات لتوسيع

 معاين ليفهم دائما العربية اللغة دراسة يف أوالدىم حيثون ليكونوا اظتسلمُت لتنبيو  :  للعامة -4

 واضتديث القرأن ىي واألسس اإلسالم، دين أي دينهم، حكم أسس

  حدوده و البحث مجال -ه

 و مسئلتو إىل  بالنظر البحث ىذا ىف الباحثة أرادت الذى حدوده و البحث غتال أّما
 :  يلى مبا الباحثة تنقسمو البحث مكان

 الوسائل  و العربّية اللغة تعليم ىف الكتابة مهارة ىو البحث ىذا ىف مسئلة كانت  -1

 .العربّية اللغة لتدريس Facebook بوك فيس االجتماعية

 عتا للمدرسة ،غاوي اضتكومية الثانوية باظتدرسة السابع الفصل ىف حبثها الباحثة أّكدت  -2

 القراءة مهارة ىي اظتهارة أربعة ىف اللغوية بيئة عتا اظتدرسة ىذه. ختصصها اليت اللغة معمل

 .اظتعهد ىي باظتدرسة ىذه اساس ألن. والكالم واالستماع والكتابة

 . غاوي اضتكومية الثانوية باظتدرسة السابع الفصل ىف البحث ىذا الباحثة أقامت -3

 مرّات ذتانية. غاوي اضتكومية الثانوية باظتدرسة السابع الفصل ىف حبثها الباحثة أكدت  -4

 .ومعّينة واضحة نتيجة لنيل

 الفصل ىف البحوث بإقامة الباحثة أرادت يعٍت البحث ىذا ىف البحث غتال حدود -5

 .غاوي اضتكومية الثانوية باظتدرسة السابع
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 المصطلحات بعض توضيح -و

"  اظتوضوع ىذا حتدد أن الباحثة فأرادت اظتتنوعة األخرى جوانب إىل البحث يتسع ال ولكي
باظتدرسة  حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابعFacebook  تطبيق الوسائل االجتماعية

 كما اظتوضوع لتحديد خاصة والتوضيح البيانات إىل الباحثة حتتاج وكذا الثانوية اضتكومية غاوي،

 : يلى

تأثَتا، وقال أزتد ورسون منور أن تأثَت مبعٌت – يؤثر – مصدر من أثر : تأثَت 
"pengaruh" وسائل االجتماعية  الذي يقصد هبذا البحث ىو تطبيق 

باظتدرسة  لطالب الفصل السابع مهارة الكتابة ترقية حنوFacebook  فيس بوك
 الثانوية اضتكومية غاوي

 السعي عند وىو. تطبيقا – يطبق- طبق كلمة من:   تطبيق    

 يف وتقومي وتنفيذ اعداد يف يرغبون الذين واألشخاا الشخص استعمال
  .الشيئ يفعل مبعنٍت استعماعتم

    اتصاالت ىل انتَتنيت وسائل  :االجتماعية الوسائل

FACEBOOK    :رتلة استعماعتاتبعا كثَت الىت االجتماعية انسجة اخدمة 

 الدنيا رتيع ىف شهريا الستعمل

 عملية الصحيحة الكتابة فإن مث ومن صائباً، فهما فهمها دون وحيول الكتابة:  الكتابة

 وضرورة الثقافة عناصر من أساسي عنصر أهنا اعتبار على التعليم يف مهمة

 واإلظتام اآلخرين أفكار على والوقوف عنها والتعبَت األفكار لنقل اجتماعية

 .اظتعريف للبعد األساسية األبعاد أحد الكتابة وتعد هبا،

                                                             
  70( 1997: فوستاكا )اإلندونسي – قاموس منورالعريب : ازتد ورسون منور 

 (المشرق دار : بٍروث )واالعلم اللغت فً المىجٍد معلىف، لىٌس 
 :مه ترجم 

John M.Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia,Cetakan XVIII,1990),hal 39 
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 السابقة الدراسة -ز

 ايدي سوريانا:   اإلسم

 09670015:  رقم القيد

   قسم تعليم كيميا: كلية الًتبية

جاكرتا  جامعة سونن كاليجاغ اإلسالمية اضتكومية جوك:   رتعية
 2013:   السنة

:   اظتوضوع

  Penggunaan Facebook Sebagai Media Tutorial Pembelajaran Kimia 

Untuk Peserta Didik SMA/MA Kelas X 

حبثت الباحثة يف ىذا البحث العلمي أهنا توجد فعالية استخدام فيس بوك، و الفرق بُت ىذا 
كما وسائل  البحث و البحث العلمي الذي قدمتها ايدي سوريانا أهنا استخدمت فيس بوك

دروس تعلم كيميا، و أما استخدمها فيس بوك يف ىذا البحث لًتقية مهارة الكتابة ؼتصوصا يف 
. تعلم اللغة العربية

امي جوليا اليال رزتة  :   اإلسم

 085202244026:  رقم القيد

 اظتعلوماتيةقسم تعليم :  كلية الًتبية

جاكرتا  جامعة اضتكومية جوك:   رتعية

 2012:   السنة

 :  اظتوضوع

   Media Pemanfaatan Situs Jejaring Sosial Facebook Sebagai 

Pembelajaran Pada Mata Pembelajaran Teknologi dan Komunikasi (TIK) Bagi Siswa 

Kelas XI SMAN 1 Depok Sleman Yogyakarta  
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حبثت الباحثة يف ىذا البحث العلمي أهنا توجد فعالية استخدام فيس بوك، والفرق بُت ىذا 
 يف تعليم  البحث و البحث العلمي الذي قدمتها امي جوليا اليال رزتة أهنا استخدمت فيس بوك

 ، و أما استخدمها فيس بوك يف ىذا البحث لًتقية مهارة الكتابة  اظتعلوماتيةالتيكنوصتي و
. ؼتصوصا يف تعلم اللغة العربية

 البحث هيكل -ح

: فيمايلي البيانات سيأيت و أبواب، ستسة إىل العملي البحث ىذه الباحثة قسم

 خلفية فيها و اظتقدمة : عن الباحثة يبحث البحث ىذا يف :  االولى الباب

وغتال   البحث أمهية و البحث وأىداف البحث وقضايا البحث
البحث وحدوده وتوضيح اظتصطلحات والدراسة السابقة وىيكل 

 وىذا الباب مهم ألنو أساسللموضوعات التالية.البحث 

 : يعٌت الثالث على تشتمل نظرية دراسة عن الباحثة فيو تبُت  : الثانى الباب

 :مفهوم وسائل االجتماعية و الوسائل االجتماعية فيسبوك -1

وأمهية  تعريف وسائل االجتماعية وأنواع وسائل االجتماعية (أ )
 .وسائل االجتماعية

تعريف فيس بوك وشتات اظتوقع فيس بوك وخطوات التدريس  (ب )
 .وفائدة فيس بوك

مهارة الكتبة يف تعليم اللغة العربية وتعريف مهارة : مفهوم مهارة الكتابة  -2
الكتابة وأمهية الكتابة وأىداف تعليم الكتابة ومراحل تعليم الكتابة وفن 

 .تعليم الكتابة واإلنشاء اظتوجهة

 عن تطبيق الوسائل االجتماعية فيس بوك حنو ترقية مهارة الكتابة  -3

وطريقة  البحث نوع: عن الباحثة يبحث ىذا يف البحث طريقة : الثالث الباب
 البيانات رتع البيانت وبنود البحث حتليل

حملة : مها فصلُت الباحثة ينقسم الباب ىذا يف اظتيدانّية الدراسة : الرابع الباب
حملة التارخية عن اظتدرسة الثانوية اضتكومية  التارخية عن مدرسة و

غاوي ورأية وإرسلية اظتدرسة وأشتاء اظتدرسُت واظتوظفُت و 
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وظائفهمااظتدرسة الثانوية اضتكومية غاوي وعرض البيانات 
وحتليلها وكفاءة مهارة الكتابة بستخدام الوسائل االجتماعية فيس 

  بوك باظتدرسة الثانوية اضتكومية غاوي

 واالقًتاحات اطتالصة:  اطتادتة  : الخامس الباب


