
 

 

 

 لباب ال ولا

 مقدمة

 الفصل ال ول : خلفية البحث

  النقدي.معلية التعلمي للتالميذ من أ جل فهم يشء وجعهل االإنسان التفكري الرتبية

نْدونس يا اإحدى من البالد النّامية,  الرتبيةوذلاكل  خطوة همّمة يف حتسني جودة موارد البرشيّة. اإ

ة من حاةل التعلميها.   حتسني موارد البرشيّة ابلتعلمي همّم. فال غرابة أ ن يقال أ ن رؤية تقّدم ال مَّ

م هللا يف القرأ ن الكرمي كام الكهذه احلاةل أ كدها ليست بعيدة عن املباحث يف القرأ ن.  الرتبية

 ييل:

 ". نِّنْيَ رَِّك س ِّ ْن مُعُ ْينَا مِّ ثَْت فِّ لَبِّ ْينَا َولِّْيًدا وَّ َِّّك فِّ  (18 )الشورىقَاَل َالَْم نَُرب

يف البالد النّامية خيضع من أ نواع املسأ ةل فهيا ملرافق والبنية التحتية غري  لرتبيةاحاةل 

رتفاع تلكفة التعلمي, االإقتصاص همّم لتحسني موارد البرشيّة.  لرتبيةااملربّية انقص وغريها.   مالمئ, اإ

قامة موارد البرشيّة هو املدرسة الثانويه. املدرسة الثانويه يه اإحدى م ن أ نواع تربية أ حد مقّوم اإ

فقط بطريق اذلاكء املثقف، ولكن بطريق اذلاكء رويح  اذلي ليس بالطاتبع اذلي يبين ال

 وعقل.
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احلضارة  1001مفتاح العمل. وتقال بش ّباك دنيا ل ّن املعرفة و  اللغة ش ّباك دنيا و

عادة صياغة اللغة كذاكل تس تخدم أ يضا للتصغري عن   (1: 1011)و مونة، . وخلقت ل ّن اإ

، ليك الناس ميكنون أ ن يفهام. موجود متنوعة واسعة من اللغات يف االإندونيس ية، و مقاصدان

ل. أ يضا، يوجد الكثري فاعاللغة واحدة فقط مل مفقود  يه اللغة العربية. لكن، تعمل احدى من

 من املشلكة يف تعمل اللغة خاصة تعمل اللغة العربية. 

اللغة العربية واحدة من اللغة ال جنبّية تعمّل ال جيال املسلمني ىف العرض منذ املاض. 

 اللغة العربية لها امتياز بقياس اللغات ال خرى.

ندونيس يا اليوم لفهم أ و لتفسري  ، ولكنلعربية ليست جمرد لتعمّل اللغة ادلينيةاللغة ا ،يف اإ

 1011)و مونة  .أ و مطبوعات ابللغة العربيةأ ايت القرأ ن الكرمي و احلديث و الصيغة العربية 

هنا لغة القرأ ن.  ،اللغة العربية و القرأ ن ال ينفصالن (1: ل نَّ اللغة العربية جزء من القرأ ن بل اإ

 م هللا تعاىل يف القرأ ن الكرمي كام ييل :الكهذه احلاةل أ كدها 

انَّ َأنَزلْٰنُه قُْرٰءانً 
ِ
يَّ  "ا ََّعلَُُّكْ تَْعقِّلُونَ َعَربِّ   (1)يوسف : ". ا ل

عامل  (1911)رسو ميا التعلمي وفقا يندة مقس ية" قالت أ ّن التعلمي هو اإ الىت نقلت "اإ

دارة البيئة قصدا ىف وضع نفسهم بشلك اإجيايب عىل الظروف املع  ّينة. التعلمي بطريقة بس يطة ان اإ
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دارته.  تعّرف عىل أ هنا حماوةل للتأ ثري عىل العاطفة و املفكِّّرة و الروحية الشخص تريد أ ن تتعمّل ابإ

 (81:  1111)انات عبدّدين : 

اإحدى من العملية التعلميية لتحسني جودة املصدر البرشي تعلمي اللغة العربية. التعلمي 

لتعلمي التالميذ لتعمّل اللغة العربية ويكون املعمّل امليرسين بتنظمي العنارص اللغة العربية ىه حماوةل 

املتعددة للحصول عىل االإهداف يتقن عمل اللغة و همارة اللغة العربية, مثل يفهم املادة اللغة, جيعل 

 اللكمة ابللغة العربية, و غريه.

لهيا من النطاقه يتكون من عدة مكّون.  يشمل  ال هداف، املواد، التعلمي ينظر اإ

ال نشطة، تعمل و تعلمي، الطريقة، الوس يةل، مصادر التعمل وتقيمي التعلمي. جيب أ ن تكون لك هذا 

 )محمد عزر عامثن املرجوة. لل هدافكوانت مرتبطة ببعضها البعض لتحقيق النجاح الرتية وفقا امل

 :31) 

تعلمي مبا يف ذكل اللغة العربية هناك موجود من عوامل تسبب الفشل يف  يف تعمل

عوامل عىل التالميذ اذلي يعتبورن اللغة العربية مادة صعبة، و افتقارمه اإىل الثقة يف التواصل 

ابس تخدام اللغة العربية اإىل جادب عدم وجود وسائل و املرافق اليت تدمع التالميذ لتعمل اللغة 

 (50:  1011:  هنىى )عولني العربية مبا يف ذكل عدم كفاءة معمل اللغة العربية.
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يف معلية التعمل والتعلمي، وجود وس يةل هل معىن همم. ل نه يف هذه ال نشطة، ميكن 

مساعدة املواد غري الواحضة املقدمة من خالل تقدمي الوسائل كوس يط. ميكن أ ن يثري اس تخدام 

التعمل،  دافًعا وحتفزًيا ال نشطة يثريو  وس يةل التعلميية يف معلية التعمل و التعلمي ورغبات جديدة،

 بل حيدث تأ ثريات نفس ية عىل التالميذ.

أ ن يكون اس تخدام الوس يةل جزًءا جيب الاهامتم و انتباه املعمل فيه للك نشاط  جيب

التعلمي. ولكن يف الواقع ال يزال يمت جتاهل هذا اجلزء يف كثري من ال حيان ل س باب خمتلفة. 

الإعداد التعلمي، و الصعوبة  الوقت ضيقوال س باب اليت تنشأ  يف كثري من ال حيان ما ييل: 

وما اإىل ذكل. هذا يف الواقع ال حيتاج اإىل أ ن حيدث  و قةل ال موال، الإدراك الوس يةل املناس بة،

ذا أ عطى لك معمل نفسه املعرفة و املهاراة من حيث وس يةل تعلمي. يف الواقع، مك عدد أ نواع  اإ

ا للظروف والوقت واللكفة وأ هدافه الوسائل اليت ميكن اختيارها وتطويرها واس تخداهما وفقً 

 التعلمي املطلوبة. لك نوع من أ نواع الوسائل هل خصائص معينة حنتاج اإىل فهمها، حىت متكن من

 .اختيار الوس يةل اليت تناسب الاحتياجات والظروف يف اجملال

اليوم كثرية من الوس يةل التعلمي ميكن اس تخداهما لتوصيل الرسائل و حتفزي حدوث 

التعلميية اليت توجد التفاعل بني املعلمني والتالميذ. تعلمي اللغة العربية أ حد فروع عمل  العملية
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اللغة يف كثري من ال حيان يبدو من الصعب أ ن يفهمها تالميذ. اللغة العربية عمل اللغة حيث 

ميذ املفاهمي ال ساس ية جيب أ ن يكون مفهوما، و ابلتايل، يف تعلمي اللغة العربية جيب عىل التال

 تفاعل مبارشة مع مصادر التعمل.

 جنبا اإىل جنب مع تطور العمل والتكنولوجيا، ميكن أ ن يمت الرتبية من خالل أ ي وس يةل

 والصحف أ و من خالل الوس يةل االإلكرتونية مثل الراديو والتلفزيوناجملالت والكتب مثل 

 واالإنرتنت وغريها.

 ر طرقًا فعاةل لالس تخدام. الصور لكيف س ياق تعمل اللغة العربية، أ نش ياء تقليد والصو 

 يشء اليت مفطور بطريقة مريئ يف شلك بعدين واساكابت وأ فاكر. تتضمن اللكمة الصور مجيع

  أ شاكل الرمس أ و التوضيح املس تخدمة واملقدمة يف تعمل اللغة.

اخلطوات اليت جتب اختاذها يف معلية تعلمي و اجلهود لتحسني نتيجة تعمل يف معلية اللغة 

ة العربية. اإحدى لعربية يه الوس يةل التعلميية جيب اس تخداهما كجرس يف معلية تعلمي اللغا

 اليت متكن اس تخداهما يف تعلمي اللغة العربية يف املدرسة يه الوس يةل الصور. ةليالابتاكرات الوس  

)وينا س نجااي :  وس يةل الصور وس يةل مرئية ال متكن حفسب ولكهنا ال حتتوي عىل الصوت.
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وس يةل الصور يه اإهدى من وس يةل التعلمي القادرة لتحسني أ نشطة تعمل و   (111: 1011

 نتيجة تعمل التالميذ.

وااكتويب يف تعلمي اللغة العربية اليوم  يس تخدام   1وابلتايل يف املدرسة الثانوية احلكومية 

عصا مشس ية،  نوع وس يةل الصور املس تخدمة يه صورةاملعمل وس يةل املرئية القامئة عىل الصور. 

 بطاقة فالش و وس يةل قطاع قصة. وس يةلالرمق بثلك 

زايدة نتيجة  بالطالمعمل اللغة العربية، وفقا هل " معكام نتاجئ املقابةل تس تخدم املباحثة 

تعمل بعد تطبيقها فيذ وس يةل الصور أ ثناء معلية التعمل.  يف هذه احلاةل، ل ن وس يةل الصور أ كرث 

ةل ، وس ي بالطمل، وس يةل الصور حتسني جاذبية العىل التع بالطد الواضوح وسهل يساع

أ كرث حازم يف يراقب مجيع خطوات التعلمي  بالط، حىت البالطالصور حتفز قوة الفكر ال

 وحشذ تفكريمه يف اوصل النظرية مقبول من خالل أ دةل ملموسة من خالل الصور اليت رأ ها".

وااكتويب  1رسة الثانوية احلكومية املديف  بالط بيامن قبل تطبيق ويسةل الصور بعض

حدثت هذه احلاةل بسبب اعامتد ل ن املعمل عىل  .وهجوا صعوبة التقاط املواد عند معلية تعلمي

ال يزال منخفضة و هذا ينظر من  بالطال حىت نتيجة تعمل اللغة العربية ،ال دةل املدرس ية فقط

املشاركة يف ال نش يطة التعلمي،  عندمن حيث املناقشة و  بالطال القمية املعرفية و نقص نشاط
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يف معلية التعلمي ل ن معلية التعلمي تمتحور  فقط حول املعم  بالطامتم الو يتأ ثري ذكل بنقص اه

 %11أ و  بالطال 1يزال توجد يف اختبار الفصل ادلراىس اللغة العربية،  ال و الكتب، حىّت 

تقان حصلوا قمية  %10أ و  بالطال 4و ، (KKM) وصلوا اإىل احلّد ال ردىن من معايري االإ

تقان يف درس اللغة 51بقمية  بالطال 11، و 51  العربية أ قل.  و احلّد ال ردىن من معايري االإ

ذا حصل القمية عىل  1يف املدرسة الثانوية احلكومية   .≤11وااكتويب هو اإ

املؤلفة  فاإن ،املدرسة الثانويةبناءا عىل نتاجئ املالحظات املتعلقة بتعلمي اللغة العربية يف 

 بالطلنتيجة تعمل اللغة العربية  عىل الصوروس يةل  "تأ ثري اس تخدامهتمت اإىل تنفيذ البحث بعنوان 

 وااكتويب". 1املدرسة الثانوية احلكومية  يف الفصل الثامن

 حتديد املشالكالفصل الثاىن: 

 التايل:بناء عىل املشالك املذكورة أ عاله، حدد املباحثة حتديد املشلكة عىل النحو 

 وس يةل الصور اس تخدام .1

 بالطنتيجة تعمل اللغة العربية  .1

 نتيجة تعمل اللغة العربيةعىل  وس يةل الصور تأ ثري اس تخدام .3
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 البحث الشالكتالفصل الثالث : 

 : أ س ئةل البحث يف هذا البحث كام ييل بناء عىل خلفية البحث، فاإن

 1احلكومية  رسة الثانويةوس يةل الصور يف تعمل اللغة العربية يف املد اس تخدام كيف .1

 وااكتويب؟

 1احلكومية  يف املدرسة الثانويةالفصل الثامن  بالطكيف نتيجة تعمل اللغة العربية ل  .1

 وااكتويب؟

الفصل  بالطنتيجة تعمل اللغة العربية لعىل  وس يةل الصور تأ ثري اس تخدام توجدهل   .3

 وااكتويب؟ 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  الثامن

 : أ هداف البحث رابعالفصل ال

 بناء عيل أ س ئةل البحث، فاإن ال هداف من هذا البحث  كام يىل:

 1احلكومية  وس يةل الصور يف تعمل اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اس تخدام ملعرفة .1

 وااكتويب.

 1احلكومية  يف املدرسة الثانوية الفصل الثامن بالطرفة نتيجة تعمل اللغة العربية لملع .2

 .وااكتويب
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الفصل  بالطنتيجة تعمل اللغة العربية لعىل  وس يةل الصور تأ ثري اس تخدام ملعرفة توجد .3

 وااكتويب. 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  الثامن

 : فوائد البحث الفصل اخلامس

 وأ ما الفوائد من هذا البحث، ينقسم اإىل اثنني قسمني كام يىل: 

 فوائد النظرية .1

 حث عن مشلكة البحثو املعرفة الب البصرية مضيفا .أ  

ب الفصل الطتيجة تعمل اللغة العربية لاإحدى البديل عىل املعمل اللغة العربية لتحسني ن   .ب

 ابس تخدام وس يةل الصور. الثامن

 فوائد العملية .1

وس يةل اس تخدام تصبح مرجعا أ و مادة مرجعية دلراسة أ معق، مدى تأ ثري للمؤلفة:  .أ  

 الصور عىل نتيجة تعمل اللغة العربية.

البصرية املعمل يف اس تخدام أ نواع خمتلفة من الصور تضيف وس يةل مل: ميكن أ ن للمع  .ب

عداد وتقدمي ، وس يةل التعلمي وميكن أ ن يفهمها معلمون ل خرين بداع املعمل يف اإ حتسن اإ
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املواد التعلميية، وتسهيل املعلمني يف معلية التعلمي حبيث يكون نقل املعرفة لتالميذ 

 فعااًل.

عىل أ ن يكونوا  بالط، وتدريب الاختلفةالصور بيئة التعلمية  يعطى وس يةل: بالطل .ج

 .طة التعمل، حبيث يكون التالميذ أ كرث حتمًساانشطني يف أ نش

 د. للمدرسة : يعطى مدخول يف حتسني نوعية الرتبية عىل مس توى املدرسة الثانوية.

 الفصل السادس: تعريف املوضوع

بتعاد ال خطاء املقصودة من هذا البحث وأ   الباحث تقدم تعريف املوضوع كام فهدافه، الإ

 يىل : 

 نتيجة تعمل  .أ  

بعد املشاركة يف أ نشطة تعلميية معينة. نتيجة تعمل  بالطنتيجة تعمل يه نتيجة حققها 

لهيا  يه نتيجة تعمل تالميذ بعد يف تطبيق وس يةل الصور يف درس  يف هذا البحثاملقصودة اإ

 اللغة العربية.
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 وس يةل الصور  .ب

لهيا، مل يكن  لصورالوس يةل ا ال ولكن نظري فقط بنظر اإ يه شلك مريئ ال ميكن اإ

لهيا يف هذا البحث وس يةل اليت  املقصودة الوس يةل الصوردليك عنرص الصوت أ و الصوت.  اإ

ة.ة التعلميية يف درس اللغة العربييف تطتبق وقت العملي


