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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

تعترب اللغة العربية من ادلواد اليت تتطلب قدرة ادلعلمُت على إدارة الفصل ، وخاصة 

اليت أف ختلق جًوا مرحًيا وممتًعا حبيث ديكنها جذب  يلةقدرة ادلعلمُت على استخداـ الوس

للمشاركة يف الدروس ، سواء بشكل مستقل أو يف رلموعات.  تلميذاالىتماـ وتنشيط ال

 تعليمهم و ادلعلموف ىم معلمُت زلًتفُت تتمثل مهمتهم الرئيسية يف تعليم الطالب و

لة ادلبكرة من خالؿ التعليم تقييمهم يف التعليم يف مرحلة الطفو  تدريبهم و توجيههم و

   Republik Indonesia(3:2011) .ةالتعليم الثانوي الرمسي والتعليم األساسي و

مع ذلك ، فإف ادلشكلة اليت تنشأ ىي مدى قدرة معلمي اللغة العربية على تطوير  و

وجو نظامهم التدريسي حبيث يتم حتفيز الطالب لتعلم اللغة العربية. يف عامل التعليم على 

 اخلصوص ، ُيطلب من البشر الدراسة ألنو من خالؿ التعليم للبشر تطوير شخصيتهم و

  ,Departemen Agama RI)ٔٔ:ٛ٘. اجملادلة / السورةاالرتقاء ، كما ىو موضح يف 

1997:188) 

هللاُ يػ    و 
 1 ِب ا تػ ْعم ُلْوف  خ بَتْرف ِع هللاُ الَِّذْين  ء ام ُنوا ِمْنُكْم و الَِّذْين  أُوُتوا اْلِعْلِم د ر ج تِِۚ
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وظائف التعليم الوطٍت كما ىو مذكور يف  دتاشيًا مع الفقرة أعاله ، فإف أىداؼ و      

بشأف نظاـ التعليم الوطٍت  ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓمن قانوف مجهورية إندونيسيا رقم  ٖادلادة 

 ىي:

كذلك  وتشكيل الشخصية األساسية لتطوير السياسات الًتبوية  تنمية القدرات و

للمجتمع. اللغة العربية اليـو ذلا مكاهنا اخلاص يف ادلناىج الدراسية يف إندونيسيا ، 

ومستوى ادلدرسة الثانوية )ادلدرسة الثانوية( ، حيث  بتدائيةوخاصة يف ادلدرسة اإل

أصبحت اللغة العربية عنصر االختيار الرئيسي لتعلم اللغة األجنبية إىل جانب اللغة 

  Republik Indonesia(2009:7) اإلجنليزية.

 التدريس و التعليم ىو جهد واعي إلعداد الطالب من خالؿ أنشطة التوجيو و     

التدريب دلشاعرىم يف ادلستقبل. يف زلاولة إلعداد الطالب من خالؿ رلاؿ التدريس ، 

د تطلب احلكومة اإلندونيسية من مواطنيها تلقي تعليم مهم جًدا وال ينفصل يف حياة الفر 

 ، سواء يف األسرة أو اجملتمع.

التعلم يف التعليم. ابلنظر إىل ىذه االحتياجات ، جيب  لكل طفل احلق يف النمو و

على ادلعلم توفَت ادلرافق التعليمية والبنية التحتية من أجل تلبية احتياجات األطفاؿ حىت 

 النمو والتطور بشكل صحيح. جيب تعديل احلافز مع مراحل  يتمكنوا من النمو و

 احتياجات كل طفل ، حبيث حتقيق ىدؼ تطوير إمكاانتو.
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. يوجد يف الرمسييلي ىي مكاف للتعليم على ادلسار بتدائية االمانة جنإلدرسة اادل

 ت. ادلشكالتالميذ ٚٛرلموعات دراسية تتكوف من  ٙيلي بتدائية األمانة جنإلدرسة اادل

على الظروؼ اليت حتدث اليـو  تالميذال مي ىيلالمانة جنبتدائية اإلدرسة اادلاليت حتدث يف 

بتدائية إبتقاف ادلفردات العربية قبل الدخوؿ الب اآلابء وادلعلموف بلمدرسة اإلحيث يط

يف الوقت نفسو ، كانت البياانت اليت حصلت عليها ىي أف عدد  ونوية. اإىل ادلدرسة الث

. يف حُت أف تالميذ ٚٔالثالث كاف  فصلبتدائية األمانة جنيلي الإلمدرسة ابل تالميذال

أولئك الذين ال يستطيعوف قراءة  ، و تالميذ ٔٔمن ال يزاؿ نشيطًا يف ادلدرسة ىم 

اللغة العربية إستماع ادلستخدمة يف تعلم  يلةذلك ألف الوس ، و تالميذ ٛالكلمات ىم 

ة. يف تعلم الكتب ادلطبوع غَت مناسبة. أي أف ادلعلم يستخدـ فقط السبورة ادلوجودة و

ادلطبوعة  تالميذكتب ال تقليد الكتابة على السبورة و تالميذالمن  يطلباللغة العربية 

قراءة الكتابة مث اإلجابة على األسئلة بتعديل ادلفردات  تالميذوبعد االنتهاء ُيطلب من ال

البسيطة ، غالًبا ما  الرتيبة و يلةحسب زلتوايت األسئلة. ألهنم يستخدموف فقط الوس

االكتئاب عند تعلم اللغة العربية. ابإلضافة إىل ذلك ، فإف حالة  شعر األطفاؿ ابدللل وي

يلي بتدائية األمانة جنإلدرسة اادلىي  ، و تالميذالالغرفة غَت ادلالئمة تزيد من ارتباؾ عقوؿ 

لكن هبا فقط غرفتُت دراسة ، وغرفة دراسة  رلموعات دراسية و ٙاليت تتكوف من  ، و

رلموعات دراسية. يصبح ىذا إذف سبب عدـ تعظيم تعلم اللغة  ٖواحدة تتكوف من 
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بتدائية تصميم التعلم إلدرسة اادلالعربية. لذلك ، مطلوب من مدرس اللغة العربية يف 

ادلرح وال  ولتحسُت فهمهم دلفردات التعلم وفًقا دلستوى التطور  تالميذالالذي يدعو 

 ابلضغط. الميذتاليشعر 

الثالث ، يتم الًتكيز على األلعاب اليت  فصليف ال لتالميذلتطوير ادلهارات اللغوية ل

إىل مرحلة التفكَت يف ادلرحلة ه أو األجهزة ادلساعدة. يشَت ىذ يلةتستخدـ الوس

لطريقة اليت تظهر عليها ا استوىلادلوضوعية. يف ىذه ادلرحلة ، ال تزاؿ طريقة تفكَت الطفل 

هبا األشياء. طريقة التفكَت ال تزاؿ أقل فاعلية ، على سبيل ادلثاؿ ، للتعرؼ على احلروؼ 

الكتابة حتتها أو على ظهرىا حىت يعرؼ  يف التفاح ، عليك استخداـ صورة تفاحة و

الكتابة أيًضا . لذلك القوؿ أف فًتة تفكَت الطفل ىي من  الطفل أف التفاح مثل ذلك و

رحلة اجملردة إىل ادللموسة )جيب أف يكوف ىناؾ اختالؼ حىت ال يتم اخللط(. لتنمية ادل

أو الوسائل ادلساعدة ، أحدىا عبارة عن  يلةادلهارات اللغوية لألطفاؿ استخداـ الوس

)أشياء ،  ةصور الصورة ىي بطاقات حتتوي على ة كلمة مصورة. بطاقات الكلمات البطاق

 حيواانت ، فواكو ، إخل(

توضيح معٌت  وسائل اإلعالـ التعليمية ىي نوع من األدوات للمساعدة يف حتسُت و

الكلمات واجلمل ومفاىيم الفكر وتوجيو الطالب الكتساب ادلهارات والعادات والتعلم 

ووظائف القيمة. تعد وسائل اإلعالـ التعليمية عنصرًا مهًما يف عملية تعلم اللغة العربية  
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الت اليت يعاين منها مدرسو اللغة العربية ، وخاصة معلمي كلغة أجنبية بسبب ادلشك

 (munir, 2016 :125-126 ). اللغة العربية يف ادلدارس الدينية.

الكفاءة يف زلاولة خللق تعلم أكثر فاعلية  البديلة اليت تتسم ابلفعالية و وسيلةأحد 

 .ةت الصور ادلرئية ، أي بطاقا يلةيف تدريس ادلفردات اجلديدة ىي استخداـ الوس

 ادلرئية ذلا أربع وظائف  و يلةالتعلم ، وخاصة الوس يلةلينتز أبف وس جيادؿ ليفي و

الوظيفة التعويضية. تتمثل  الوظيفة ادلعرفية و الوظيفة العاطفية  و ىي وظيفة االنتباه  و

 ادلرئية ديكنها جذب انتباه الطالب أو توجيهو حىت يتمكنوا يلةوظيفة االنتباه يف أف الوس

ادلرئية. استخداـ الوظيفة العاطفية ، أي  يلةمن الًتكيز على زلتوى التعلم ادلوجود يف الوس

 يلةالتمتع بو. الوظيفة ادلعرفية ىي وس ادلرئية ، خللق استمتاع الطالب ابلتعلم و يلةالوس

يف الوقت نفسو ،  مرئية تسهل على الطالب فهم رسائل ادلعلومات ادلنقولة يف التعلم. و

ادلرئية أف تستوعب الطالب الضعفاء يف تلقي  يلةوظيفة احلواس ادلضادة ىي أف الوسفإف 

 (Abdul wahab rosyidi: 29) التعلم.

يف تعلم اللغة العربية لو قيم إجيابية ، ِبا يف ذلك  ةبطاقات الصور  يلةاستخداـ وس

 Rudi susilana dan cepi) .تسهيل تذكر األطفاؿ للدروس والتقاطها وتعلم ادلزيد من ادلرح

riyana, 2009) .  استناًدا إىل نتائج البحث الواردة يفEkopeum  ستكوف أنشطة ،
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٪ ٔٔالتدريس والتعلم أكثر فعالية وأسهل عند ادلساعدة ابلوسائل ادلرئية حيث يتم تعلم 

 ٪ من خالؿ حاسة البصر.ٖٛمن خالؿ حاسة السمع ، بينما يتم تعلم 

استخداـ اإلسًتاتيجية الصحيحة بشكل كبَت على خلق  يف عملية التعلم ، سيؤثر

جيعل الطالب سعداء ومتحمسُت للتعلم. خاصة إذا كانت  فعاؿ و جو تعليمي فعاؿ و

 (Hasyim Haddade,2013 : 5) مدعومة بوسائل تعليمية مناسبة.

 Mokhtar Bukhari , 1985 .إتقاف منهجية التعلم ىو أحد متطلبات ادلعلم احملًتؼ

:24)) 

 ةبطاقة الصور  يلةاستخداـ وس والتعليمية اليت سيتم استخدامها ىيلة لذا فإف إحدى الوس

و تلقي  تالميذالعملية التعلم  يلةمن ادلتوقع أف تدعم ىذه الوس )بطاقات فالش( ، و

ىذه ادلعلومات بسهولة حبيث تكوف جودة التعلم أفضل. من االعتبارات الكبَتة يف 

، ِبا يف ذلك  تالميذغة العربية يف الفصل الدراسي خصائص الاختيار أساليب تعلم الل

 (Imam Makruf ,2009 : 49) . تنوع قدرات الطالب.

ف  أمساء األشياء حب لتسهيل قياـ الطالب ةبطاقات الصور  وسيلة ُتستخدـ

 ٖٔ:ٕ. البقرة / QS. كما ىو موضح يف من حوذلموادلفردات األخرى 

ـ  اأْل مْس اء   ِء ِإفَّ ُكنػْتُْم    و ع لَّم  آد  ِئك ِة فػ ق اؿ  أ نْبُِئوين أبِ مْس اِء ٰىُؤال   ال 
ُكلَّه ا مُثَّ ع ر ض ُهْم ع ل ى ادل

 .ص اِدِقُْت 
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توضح ىذه اآلية أف هللا علم آدـ أمساء األشياء يف أوؿ خلقها. فيما يتعلق هبذه 

ادلفرات األخرى  بتدريس اللغة العربية بدءًا من أمساء األشياء و ةاآلية ، يقـو الباحث

يف تعظيم قدرة الذاكرة  ةالصور  ةالبطاقات التعليمية. تساعد بطاق يلةابستخداـ وس

 توليد استجاابت الدماغ اليمٌت ، أي ابلتحكم يف العقل الباطن و الفوتوغرافية ، و

 ةاألطفاؿ من سن مبكرة تتمتع بطاق األفكار البديهية لدى اإلبداعي و العاطفي و

 لالختبارات و ةالصور  ةبقيمة مضافة ، أي أنو ديكن إعادة استخداـ بطاق ةالصور 

 Ulun إعادة استخدامها كمعيار دلزيد من ادلواد التعليمية. التمارين ، بل و

Nuha(2010:303) 

بطاقة  يلةوس " أتثَتحبثًا عملًيا صفًيا بعنواف  ةعلى ىذا األساس أجرى الباحث

دلدرسة اإلبتدائية األمانة الفصل الثالث اب لتلميذاللغة العربية لًتقية مهارة اإلستماء  ةالصور 

 ."يلي مالوكو الشماليةجن

 البحث تلثاين : املشكالاالفصل 

 ياغة ادلشكلة يف ىذه الدراسة ىي:، فإف ص السابقة لبحثبناًء على خلفية ا

بتدائية إلالثالث ابدلدرسة ا فصليف ال ةالصور  ةبطاق وسيلة ممارسة استخداـ كيف. ٔ

 يلي؟األمانة جن
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 تلميذاللغة العربية لدى  اإلستماء مهارةلًتقية  ةالصور  ةبطاق وسيلة أتثَت كيف. ٕ

 يلي؟بتدائية االمانة جنإلمدرسة ابل  الثالث فصلال

 الفصل الثالث : أهداف البحث

يلي ادلفرودات العربية من خالؿ بتدائية األمانة جنإلدرسة اادل تلميذعرفة كيف يتعلم ادلأ. 

 .ةبطاقات الصور 

ألمانو جنيلي من اإلبتدائية ادلدرسة ا لتلميذ يف نطق ادلفرودات العربية ُتعرفة التحسدلب. 

 .ةالصور  خالؿ بطاقات 

يف عملية تعلم اللغة العربية حيسن القدرات التعليمية  ةج. إثبات استخداـ بطاقات الصور 

 يلي.بتدائية األمانة جنإلدرسة اادلالثالث يف  فصلال يذتلمل

يلي يف تعلم ادلفردات العربية بتدائية األمانة جنإلدرسة اادل تالميذد. معرفة التغيَت يف سلوؾ 
 .ةمن خالؿ بطاقات الصور 

 

 فوائد البحثالفصل الرابع : 

 . الفوائد النظريةٔ

 يعٍت الًتبية العربية ةالباحثتنمية ادلعرفة, خاصة اليت يف مثابر   أ.     
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 صورة.لقراءة ابستعماؿ وسيلة بطاقات اليعطي مدلوؿ للمعلمُت يف تعلم ا  ب.

 ، يف  جنيلييتكّوف مصدر ادلعلومات دلعلمي وخاصة ادلدرسة اإلبتدائية األمانة  ج. 

 تنفيذ التعلم استعمل وسيلة بطاقات ادلصورة.

ماؿ وسيلة بطاقات ادلصورة لزايدة رغبة أف تثري نظرية استع أخرىمن انحية    د.

 .تلميذابلتعلم لدى ال

 . فوائد عمليةٕ

 ، مثل ادلعلمُت ومن الناحية العملية ، يوفر ىذا البحث أيًضا فوائد لعدة جهات 

 اجملتمع و ةالباحث و تالميذال

 أ( للمعلمُت 

و  تالميذالتعلم اليت استخدامها لتحسُت حتصيل ال يلةإضافة معلومات ونظرة اثقبة إىل وس

 تالميذذلك لتقليل ادللل الذي يعاين منو ال ابلدروس ، و تالميذالأف تؤدي إىل اىتماـ 

 عادًة أثناء التعلم
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 تالميذب( لل 

حىت يتمكنوا من إجراء التعلم بشكل  تالميذتصبح وسيلة تعليمية ديكنها جذب اىتماـ ال

 جيد واحلصوؿ على نتائج تعليمية جيدة.

 ةج( للباحث 

يف تنمية مهارات  يف عملية التعلم و اإلعالـ سيلةللدور ادلهم لو  ةحثعرفة ورؤية الباادلزايدة 

 .تالميذادلفردات لدى ال

 د( للمجتمع 

تعليمية  يلةوس و ةصور يوفر مزااي كوسيلة إليصاؿ ادلعلومات يف شكل خراطيش  

 يليبتدائية األمانة جنإلدرسة اادليف  تالميذاستخدامها لتعليم ال

 التعريف العملي  و املعلمة الفصل اخلامس :

 لتجنب سوء فهم عنواف ىذه الورقة ، حيتاج ادلؤلف إىل تعريف ما يلي:

 ثمعلمات البح. ٔ 

 Suharsimi). بحثادلعلمة ىي موضوع البحث ، أو ما ىي نقطة اىتماـ ال

Arikunto, 2006 : 118).  .التعريف التشغيلي ىو عنصر حبث خيربان بكيفية قياس ادلعلمة



 

11 
 

 Masri Singarimbun dan)التعريف التشغيلي ىو دليل تنفيذي حوؿ كيفية قياس ادلعلمة

Sofian Efendi, 1989:46) 

: ما يلي بحثال اادلعلمات يف ىذ ,ادلعلمة البحث ٕابستخداـ  بحثال ايف ىذ    

تداعية لبإلالثالث ابدلدرسة ا فصلال تالميذادلعلمات اليت مت احلصوؿ عليها من   أ.   

، القدرة على مساع ادلفردات العربية ، حالة  ةبطاقة الصور  يلةاألمانة تشمل: وس

   .، التأثَت اإلعالمي تالميذال

االستطالعات  الثانوية وتشمل ادلعلمات اليت مت احلصوؿ عليها من البياانت   ب. 

بسهولة ادلفردات العربية  تالميذادلستخدمة يف الدراسة ، يفهم ال يلةادليدانية: الوس

 يلة، وأتثَت وس يلةقبل وبعد استخداـ الوس تالميذمن خالؿ االستماع ، وحالة ال

 .اإلعالـ كبَت جًدا على نتائج تعلم التالميذ

، حيتاج ادلؤلف إىل تعريف األشياء على  لتجنب سوء الفهم حوؿ عنواف ىذه الورقة

 النحو التايل:

 التعريف العملي. ٕ

 بطاقة الصورة يلة. وسأ    
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دوف أف تكوف مصحوبة  ةعلى شكل صور  يلةبطاقة الصورة ىي وس يلةوس

عادًة لتعلم مجيع جوانب ادلهارات اللغوية ، ِبا يف ذلك  يلةأبصوات. ُتستخدـ ىذه الوس

بطاقة الصورة عبارة عن بطاقة يصنعها ادلعلم و تعديل الصورة  يلةمهارات القراءة. وس

 (Dewi Masfiah 2016:3) حسب ادلوضوع كل أسبوع. الصور ملموسة وأكثر واقعية.

ذات ألواف مدىشة  ةادلستخدمة عبارة عن صور  ة، بطاقات الصور  ا البحثيف ىذ

مقوى صلب ،  سم ، يتم لصقها على ورؽ ٘ٔ×  ٓٔمقاس  اىذ ة، بطاقات الصور 

ومنحها زجاج بالستيكي حبيث تبدو البطاقة أنيقة ولن تتلف البطاقة بسرعة عند 

 استخدامها. من قبل األطفاؿ ، حبيث حتفز األطفاؿ على تنمية مهارات القراءة.

  اإلستماع. القدرة ب    

 Najib Khalid al-Amir) "القدرة ىي "شيء ألي شخص فعلو على اإلطالؽ

ص على االستماع ، فهي قدرة الشخ ةيف حُت أف االستماع ىو مهار  ( 166 : 2002

معينة حتقيق  يلةاستيعاب أو فهم الكلمات أو اجلمل اليت يدرسها شريك الكالـ أو وس

ىذه القدرة فعلًيا من خالؿ ادلمارسة ادلستمرة لالستماع إىل االختالفات يف صوت 

ا حلرؼ مكراج الصحيح إما مباشرة عناصر الكلمة )الصوتيات( مع العناصر األخرى وفقً 

 Asep Hermawan ) من ادلتحدث األصلي )الناطق العشلي( أو من خالؿ التسجيالت.

2011 : 130 ) 
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يف أستاواف أف ادلهارات اللغوية تشمل أربعة  Djago Tariganو  H.G Tariganذكر 

  :يجوانب ، وى

 ( مهارات االستماع ، لفهم اللغة ادلستخدمة شفوائ

 ، للتعبَت عن الذات لفظيا كالـمهارات ال( ٕ

 ( مهارات القراءة ، لفهم اللغة ادلعرب عنها يف الكتابةٖ

 ( مهارات الكتابة ، للتعبَت عن الذات كتابة.ٗ

 

 


