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ملخص البحث
وسائل الصور موضوع الرسالة: ١٢٠١٠١٠٢٠١٢رقم التسجيل:،خالصة: الطالبة

١المدرسة الثانوية اإلخالص لطالب في الفصل األول العربية في تعليم اللغة 
طرة وحيدة م. أغ افةالدكتور األستاذة املشرفة :: ووالسي كوناوي الجنوبية

إستخدام وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية ملعرفة يهدف هذا البحث العلمي 
ملعرفة مزايا إستخدام , وووالسي کوناوی اجلنوبية١لطالب املدرسة الثانوية اإلخالص 

١وسائل الصور و نقصانه يف تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية اإلخالص 
ووالسي کوناوی اجلنوبية.

من طالب البحثو يكون مفعول الكيفي .نوع هذا البحث هو البحث 
اليت تستخدم الباحثة يف مجع البيانات الفصل األول بعدد تسعة عشر طالبا. و الطريقة 

، و طريقة حتليل البيانات يعين ختفيض البيانات, , و الوثائققابلةامل, املالحظةمنها 
عرض البيانات, اإلستنباط و حتقيق البيانات.

ووالسي كوناوي اجلنوبية١يف املدرسة الثانوية اإلخالص الصوروسائل استخدام أما و 
.و غري ذالكملصق, الرسوم الكرتونية , و التصوير الفوتغرايفهي 



يةكليمة التمهيد

بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من 
، و احلمد هللا رب هلو من يضلل فال هاديلهسيأت أعمالنا من يهد اهللا فال مضل

علما نافعا ال علم لنا االعاملني الذي أنزل القران عربيا لقوم يعقلون. وسبحان الذي أعطان
نه هو السميع العليم.إإال ما علمتنا 

كتاب بلسان الإليهالصالة و السالم علي أشرف األنبياء و املرسلني الذي أنزل 
له و أصحابه أمجعني، أما آاهلداية للناس و علي ةعريب مبني لريسم بأحرف العربية طريق

بعد.

ستيفاء بعض الشروط اهللا و نعمته و رمحته متت كتابة هذه الرسالة. الدايةفبه
تدريس اللغة العربية قسم تدريس اللغة كلية املطلوبة لنيل درجة سرجنا الرتبية يف شعبة 

نداري. و ال تتم كتابة هذا البحث يباجلامعة اإلسالمية احلكومية كالرتبية و علم التدريس 
ةلطويل. مبناسبة متام كتابة هذه الرسالة.وخصوصا أقدم جزيلإال مبعاونة من هلم اليد ا

و أمي ،احلاج سعيتكنواوالدّي احملبوبني، أيب احملبوبحرتام إىلوفائق االوالشكر
، اللذان قد ربياين و اللذان قاما برتبيتهما بغاية صربمها و احلاجة سيت سلمياحملبوبة 

ما و عل ت كتابة هذا البحث مأن أمتخالص إىلو دعاء تشجيعكل ىلطفهما و مود
يف و قت معني.

: حرتام إىلوفائق االووأقدم الشكر
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الباب األول

المقدمة

الفصل األول : خلفية البحث

اللغة العربية هي إحدى اللغات األجنبية وإحدى لغات العامل اليت تعلم كثري من الناس 

خصوصا يف بلد إندونيسيا. وهذه اللغة قد تكون مادة من املواد التعليمية يف املدارس الدينية أو 

وهذه .ووالسي كوناوي اجلنوبية١خصوصا يف املدرسة الثانوية اإلخالص يف املدارس العامة، 

لغة هي األساس اليت البد أن يتعلمها طالب العلم الشرعي ألن أساس العلم الشرعي هو ال

.القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة

ا قد أصبح علما له أصوله و قواعده و أساليبه و  فإن تعليم اللغات لغري الناطقني 

أجدها نفعا و طرائفه تعين به األمم املختلفة خدمة للغات األخرى وسلوك أفضل الطرق و 

أكثرها فائدة يف اللغات و تعليمها.

يف اللغة العربية هو ووالسي١املدرسة الثانوية اإلخالص البأول ما يتعلم الط

مها املعلم كا الوسائل البصرية، و املفردات. يف تعليم املفردات وسائل تعلمية خمتلفة يستخد

.و غري ذالكالوسائل السمعية، و الوسائل السمعية والبصرية



٢

اليت لغة تساعد كثريا يف تسريع فهمنا لإذا أسند باالعوامل الداعمةتعلم اللغة األجنبية

سوف تبطئتعلم اللغة األجنبيةيفمتنعناتؤثر يف األشياء اليتعندما، بالعكس جتري دراستها

١.فهمنا ملايتم تعلمه

ستخدم طريقة وسائل يفيما يتعلق علي التالية أن املدرس عند إعطاء الدرس إيل طالبه 

ليفهم مقصود و غرض الطالب يف التعليم,  يف توجيه الطالبالصور أو وسائل اإليضاح 

ذا كذالك يف استخدام وسائل الصور يف التعليم خصوصا يف اللغة العربية.  كان املدرس و 

ستخدم وسائل الصور يف تعليمه, و يووالسي كوناوي اجلنوبية ١اإلخالص يف املدرسة الثانوية

توجه و سائل الصور قادر علي تقدمي تأثري جزيل يف حتقيق غرض تعليم اللغة العربية. عادة 

ووالسي كوناوي اجلنوبية تستخدم وسائل ١اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلخالص مدرس

بيان الدرس  التجرد ألن املدرس مباشرة تظهر الصورة اليت تشابه الصور لتسهل املدرسة  يف

يف اللغة العربية ألن الطالب يواجه عند الطالب, كذالك يسهل الطالب قي حفظ املفردات

صورا كثريا ما وجد الطالب يف كل يوم. فيما تؤثر جناح يف التعليم يعين جيعل الطالب يستطيع 

دام اللغة العربية  مثل األن يستطيع أن يتعرض عند طالب يف أن يذكر و يعني أغراض يف إستخ

١ Wa muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta,
Teras, ٢٠١١, hal . ٥
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و رأيت يف جناح املدرسون و الطالب ووالسي كوناوي اجلنوبية.١املدرسة الثانوية اإلخالص 

يستطيعون أن يشريون القدرة يف اللغة العربية.

الثانوية مدرسة اللغة العربية و يف البحث األول قامت الباحثة املقابلة بإحدى املدرس 

ووالسي كوناوي اجلنوبية , سألت عن عملية التعلم لطالب عند التعليم يف ١خالص إلا

م حيبون  الصور أو وسائل اإليضاح يف اللغة العربية بإستخدام وسائل ن يتعلموا أالفصل أ

م يفهمون و يذكرون الدرس بسرعة.,املفرداتتعليم ة و من املقابلة الباحثة با املدرس اللغأل

ووالسي كوناوي اجلنوبية, أرادت الباحثة ملعرفة كيف ١العربية املدرسة الثانوية اإلخالص 

ووالسي  ١استخدام وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية األخالص 

نوبية , و ملعرفة ما مزايا إستخدام وسائل الصور و نقصانه لطالب املدرسة الثانويةكوناوي اجل

ووالسي كوناوي اجلنوبية. ١ص إلخالا

الفصل الثاني : تركيز البحث

بناء على اخللفية اليت متت منا قشتها من قبل، وميكن حتديدها مع القضايا التالية:

طريقة التعليم عموما ال يزال بالطبيعة التقليديةيف.أ

عدم وجود اإلبداع املعلم يف توفري املواد .ب

الدوافع الطالب يف إشرتاك التعليمعدم وجود .ت



٤

م يف إثارة إهتمام ورغبة الطالب يف التعلملعدم وجود احلافظ للمع.ث

الفصل الثالث :مشكالت البحث

بناء على اخللفية املذكورة أعاله، وصياغة مكشلة هذا البحث هي :

نوية اكيف استخدام وسائل الصور يف تعيلم اللغة العربية لطالب املدرسة الث.أ

ووالسي کوناوی اجلنوبية ؟١إلخالص ا

١ما مزايا استخدام وسائل الصور و نقصانه لطالب املدرسة الثانوية اإلخالص .ب

ووالسي كوناوي اجلنوبية؟ 

الفصل الرابع : أهداف البحث

واستنادا إيل خلفية وصياغة املشكلة أعاله، فإن اهلدف من هذا البحث :

١لطالب املدرسة الثانوية اإلخالص ليم اللغة العربيةيف تعملعرفة إستخدام وسائل الصور.أ

ووالسي کوناوی اجلنوبية.

ملعرفة مزايا إستخدام وسائل الصور و نقصانه يف التعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية .ب

ووالسي کوناوی اجلنوبية.١اإلخالص 



٥

الفصل الخامس :فوائد البحث

للطالب.أ

 واملراجع يف إستخدام وسائل الصور يف التعليم  اللغة العربية للطالبزيادة املعلومة

لتطوير الدوافع لطالب يف التعلم

.لتحسني احتفاظ الطالب يف التعلم

للمعلم.ب

وسائل الصور يف التعليمملزيادة املعلومة واملراجع يف إستخدا

للباحثة .ت

 املدرسة اللغة العربية خصوصا يف استخدام وسائل لزيادة املعلومة و املعرفة واخلربة قبل أن تكون

الصور يف تعليم اللغة العربية .

الفصل السادس : تعريف الموضوع

لطالب يف الفصل األولسائل الصور يف تعليم اللغة العربيةو "يموضوع هذه الرسالة ه

املفردات.. خصوصا يف تعلم "ووالسي كوناوي اجلنوبية١املدرسة الثانوية اإلخالص 



٦

وسائل الصور املتنوعة و الوسائل السمعية البصرية اليت تستخدم يف هذه الدراسة يعينو 

٢.املختلفة , كا صورة النبات و احليوان , و املناظر و غري ذالك

٢ كانت الصور في المالحق 



٧

الباب الثاني

بحث المراجع

وسائل الصور.أ

الفصل األول : تعريف وسائل التعليم

لتنمية اليت تعين وسط او واسطة وأما يف كلمة " اMedius"وسائل اإلعالم تأيت من كلمة

أن وسائل Gagneالعربية هي وسائل او رسالة متهيدية من املرسل إيل مقابل الرسالة. فقال ايضا 

إذا مت الفهم يف نطاق واسع أن الوسائل ١هي مجيعة املقوم يف بيئة التالميذ لتحرك التالميذ أن يتعلموا.

يئة الظروف ويفضي التالميذ يف إكتساب املعلومات هي اإلنسان، املادة، أو  األحداث اليت 

وملهارة،أو املواقف. ويف هذا التعريف أن املدرس أو املعلم، الكتب، و بيئة املدرسة هي وسائل 

التعليم. وبشكل خاص ان الوسائل يف أنشطة التعليمية مبعين األدوات البيانية،فوتوغرايف، أو الكرتونيا 

٢عدة الرتتيب املعلومات البصرية واللفظية.إللتحاق، وإ

ا  ختتلف مسميات الوسائل التعليمية من مستعمل ألخر,فأحيانا تسمي وسائل اإليضاح ,أل

دف إيل توضيح املعلومات, وتسمي أحيانا أخري الوسائل السمعية والبصرية , و بعضها علي 

إخل، وبعضها يعتمد علي حاسة البصر  السماع كااملذياع،و التسجيالت الصوتية، واحملاضرات ...

كااألفالم الصامتة، والصور الفوتوغرافية وغريها وبعضها يشتمل علي احلاستني كااألفالم , والتلفاز.

٢Azhar Arsyad M.A, Media pembelajaran, Jakarta : Rajawali pres, ٢٠٠٩, hal.٣
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وميكن القول ان الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلم 

املهارات، أو تعويض التالميذ علي العادات والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو تضريب علي 

الصاحلة، أو تنمية التجاهات وغرس القيم املرغوب فيها، دون أن يعتمد املعلم أساس علي األلفاظ 

والرموز واألرقام.

وهي باختصار مجيع الوسائط اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي لتوصيل احلقائق، أو 

ميذ جلعل درسه أكثر إثارة وتشويقا، وجلعل اخلرب الرتبوية خربة حية، وهادفة األفكار، أو املعاين للتال

ومباشرة يف نفس الوقت.

دور الوسائل التعليمية يف عملية التعليم و التعلم : 

يقصد بعملية التعليم توصيل املعرفة إيل املتعلم ، وخلق الدوافع ،و إجياد الرغبة لديه للبحث 

إيل املعرفة، وهذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب يوصله إيل هدفه. والتنقيب، والعمل للوصول

لذالك الخيفي علي املمارس لعملية التعليم و التعلم ماتنطوي عليه الوسائل التعليمية من أمهية كربي 

يف توفري اخلربات احلسية اليت يصعب حتقيقها يف الظروف الطبيعية للخربة التعليمية، و كذالك يف 

ق اليت تعرتض عملية اإليضاح إذا ما اعتمد علي الواقع نفسه.ختطي العوئ

و ميكن حصر دور الوسائل التعليمية وأمهيتها االيت : 

.تقليل اجلهد ,و اختصار الوقت من املتعلم واملعلم .١

ا.٢ . تتغلب علي اللفظية وعيو

دراك.. تساعد يف نقل املعرفة , و توضيح اجلوانب املبهمة, وتثبيت عملية اإل٣



٩

. تثري اهتمام وانتباه الدارسني, وتنمي فيهم دقة املالحظة .٤

. تثبت املعلومات , و تزيد من حفظ الطالب , و تضاعف استيعابه.٥

. تنمي االستمراريف الفكر.٦

. تقوم معلومات الطالب ٧

. تسهل عملية التعليم علي املدرس , و التعلم علي الطالب.٨

التعلمية,أو إعدادها :ب.  شروط اختيار الوسائل

أن تتناسب الوسيلة مع األهداف اليت سيتم حتقيقها من الدرس..١

دقة املادة العلمية و مناسبتها للدرس..٢

م السابقة ..٣ أن تناسب الطالب من حيث خربا

ينبغي أال حتتوي الوسيلة علي معلومات خاطئة, أو قدمية ,أو ناقصة ,أو متحيزة , أو مشوهة , أو .٤

إمنا جيب أن تساعد علي تكوين صورة كلية واقعية سليمةصادقة حديثة أمينة متزنة.هازلة , و

أن تعترب تعبريا صادقا عن الرسالة الت يرغب املعلم توصيلها إيل املتعلمني..٥

أهداف وسائل الصور .أ

ليسهل الطالب عند عملية التعليم يف الفصل.١

لرتقية كفائة الوقت يف عملية التعليم.٢

بني مادة التعليم و أهداف التعلمليحفظ صلة .٣

ليساعد تركيز الطالب يف عملية التعليم. .٤
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الفصل الثاني : تعريف وسائل الصور

وسائل الصور هي كل ما تظهر علي الطريقة بصري يف األشكال  قياس كا التفكري املتنوع كا 

الطالب يف التعلم الوحات، الصورة الشرائح، و األفالم وغري ذلك. والصورة يف عمومها يساعد 

وينهض رغبتهم يف الدراسة ويساعدهم يف التعلم اللغة العربية خصوصا يف تعلم املفردات. ويف 

استخدام وسائل الصور يف التعليم ميكن املعلم ان يستخدم األدوات البصرية كا الصورة،و اجلداول، و 

اخلرائط،و ملصق، والصور الواضحة.

التعلم البصري، عينهم هي أهم احلواس يف تناول و الطالب الذين يستخدمون وسائل

الدرس. يف هذه احلالة ينبغي أن تكون طريقة التدريس للمعلمتستخدم وسائل اإليضاح. يدعوهم إيل 

الكائنات املتعلقة با الدرس، أو بطريقة إظهار وسائل اإليضاح إيل الطالب أو رمسها علي السبورة. 

التعلم البصري أن ينظروااحلركة و تعبري الوجه لفهم مادة جيب علي الطالب الذين لديهم أسلوب

الدرس. و الطالب الذين يستخدمون وسائل التعلم البصري مييلون اجللوس يف ا ألمام حيت يستطيعوا 

أن يروا بالوضوح. والصور اليت تسهلهم يف فهم الدرس، مثل الرسوم البيانيةو الكتب املتصورة و 

الفيديو.

علم البصري : خصائص وسائل الت

أن يكون الطالب متحدث بسرعة.١

أن ال يكون يصرفه ضوضاء بسهولة.٢

أن يتذا كر ما نظره بسهولة.٣
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الفصل الثالث : فوائد وسائل الصور

يف إستخدام وسائل الصور من حيث إمجاال هناك فوائد متعددة فيما يأيت :

التعليمالفوائد املثقف معناه، التعليم  و التأثري إلجيابيات يف .أ

الفوائد اإلجتماعي، هي تقدمي األخبار الزائف واإلختبار يف بعض النطاق احليات  والفكرة املتساوية .ب

عليكل إنسان.

الفوائد اإلقتصادية،تقدمي اإلنتاج يف الرتبية اإلجنازات العمل علي حدالقصي.ت

الفوائد السياسة : تؤثر يف السياسة تنمية البناء.ث

تصاالت: اليت يدفع ويلحق  اإلبداع اجلديد وبذل اجلهد يف إحلاق تكنولوجية الفوائد الثقافية واإل.ج

الوسائلية احلديثة.

الفصل الرابع : خصائص وسائل الصور

٣أن خصائص وسائل الصور فيما يأيت:

أن تكون زائفة.١

أن تكون بسيطة.٢

أن تكون مناسبة.٣

أن تطابق بني اجلمال والتوافق.٤

أن يكون الصورة وسيلة.٥

Rahadi , Ansto.٢٠٠٣. media pembelajaran jakarta: Dikjen Dikti Depdikbud.٣
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الخامس : مزايا وسائل الصور ونقصانهالفصل 

مزايا وسائل الصور

إن وسائل الصور يتصف بصفة مادية.١

وسائل الصور تسدد قصرالبصر أو املراقبة.٢

وسائل الصور توضح مسائل املؤينة.٣

٤إن وسائل الصور رخيصة يف الثمن و سهولة يف اإلستكشاف وسهولة يف اإلستحخدام..٤

نقصان وسائل الصور

وسائل البصر يظهر ما يطابقه البصر .١

إن الصور تفسر فرديا وشخصيا.٢

الصورة  مقدم على الدناءة حىت ال يتأثر يف التعليم.٣

أنواع المهارة في تعليم اللغة العربية السادس :الفصل

) أن أربعة املهارات يف اللغة، يعين:Djago(و دجغو )H. G. Tariganقال ح. غ. تاريغا (

االستماع، لفهم اللغة اللسانية.مهارة .أ
مهارة الكالم، لتعبري الكلمات بالسان..ب
مهارة القراءة، لفهم اللغة املكتوبة..ج
٥مهارة الكتابة، لتعبري اآلراء بالكتابة..د

٥ H. G Tarigan, Mendengar Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. (Bandung: CV. Angkasa, ٢٠٠٨), hal. ١١٢



١٣

إسرتاتيجية املتعلمة يف اإلستماع.١

اإلستماع أهم يف حياتنا, ألن اإلستماع هو وسائل األول الذي يستعمل إنسان ليتصل مع

زميله يف اخلطوات املتعددة احلياة. من خالل اإلستماع نعرف املفردات, أشكال اجلملة و الرتاكيب. 

و من خالل اإلستماع نقدر على املهارات و يسمي الكالم, و القراءة, و الكتابة.و يف التعليم 

يستخدم على خطوات املكتوبة  فيما يلي:

يلي :أما خطوات املتعلم يف تعليم اإلستماع فيما

كشف درس اإلستماع..أ

إلقاء املادة الدرس تستخدم الطريقة مطابق بااهلدف..ب

.وا مادة الدرس متقدم يف اإلستماعإعطاء جمال إىل طالب ليتفقه.ت

يناقش طالب املادة متقدم يف القراءة و يتعلق بالغرض..ث

: تعريف التعلم بعالفصل السا

أتقنه. و معين التعلم اصطالحا هو تغيري يف التعلم من كلمة تعلم, معناه مطاوع العلم أي 

نفس الفرد بعد القيام با التدريب كاالقراءة واملالحظة والسماع والتقليد اي احلصول علي اخلربة إما 

منالصفة اجلسمنية او الصفة املثقفة أو الطبيعة و القدرة يف مناسبة النفس ببئتها وتأدية حاجتها.

والرتبية هي :تعاريف التعلم عند مفكر العلوم
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هو :" التغيريات يف نفوس الشخصيات بعد القيام باالتدريب ) Cronbach(التعلم عند كرونبته 

واحلصول علي اخلربة."

) هو :" السعي اخلطياطي والقراءة والتقليد Harold spear(التعلم عند هارولد سبري 

وجتربة الشيء علي النفوس والسماع و اتباع األمر."

.٦هو :" تغيري طبيعة الناس بعد القيام باالتدريب) Geoch(ند جوجه التعلم ع

إما يف ، التعلم هو أساس النشاط الواعي الذي يقيمه شخص ينتج تغريات سلوكية يف نفسه

أثناءالتعلم، .القيمة اإلجيابيةشكل من األشكال املعرفة واملهارة اجلديدة، وكذلك يف شكل املواقف و 

التفاعلبيناألشخاص الذين يقومونبأنشطةالتعلموهم الطالب جبميع املوارد التعليمية إما عملية توجد 

٧.املدرس غري البشرية/اإلنسان الذين يعملون كمسهل هو املعلم

التَّعُلم يف اللُّغة من الِفعل تـََعلََّم أي اكتسب معرفًة ومتّرن على ممارستها، والتَّعُلم يف اصطالح 

ٌة منّظمٌة الكتساب املهارات واملعارف واخلربات من مصادر شّىت تؤثّر يف ُسلوك الّرتبويني هو عمليّ 

اإلنسان وطريقة تفكريه وتعاطيه مع املتغّريات والّثوابت من حوله تغيريًا جذريا دائًما.

:شروط التعلم كي تتحّقق عملّية الّتعّلم بصورٍة ناجحٍة ال بُد من توافر عّدة شروٍط منها

صل العملّية التَّعُلمّية؛ حبيث تكن لديه الّرغبة يف اكتساب وتعلُّم اجلديد من مهارٍة أو ِفكٍر اإلنسان أ

وجود احلافز الذي يدفع باإلنسان حنو التَّعُلم كالرَّغبة يف االنتقال إىل مستوًى أفضل من .أو معرفةٍ 

امتالك الفرد الرَّاغب يف التَّعُلم الوعي واملقدرة .النَّاحية املاديّة أو االجتماعّية وغريها من املُحّفزات

تیم دوسان فإف مالغ، فغنتار دسارـ دسار كفاندكان.( سوربیة :١٢٠) ص.١٩٨٨اوسھي نسیونل  ٦

١٨، ص. ٢٠١۵رھمالنا وھاب، فسیکولوجی بالجر، جاکرتا، ف.ت. راجا غرافنا فرسادا،  ٧



١٥

تطبيق ما ّمت تعلُّمه واكتسابه من مهاراٍت .على االستيعاب والفهم واإلدراك، والتَّحليل املنطقيّ 

.وخرباٍت ومعارف

ألن ، ليست لكل التغيريات حاصلها من التعلمولكن طبيعة التعلم بتغريات السلوكتعترب 

رباء عنهم التعلم مع املساوات واإلختالف اخلوضع. العديد أو األشياءمن ن سببها هذه التغيريات ممك

ولكن يف احلقيقة ، تغيري بشكل كبري من حيث التعلمالكانوا اليضعون ،يف عناصر الكلمات واجلمل

٨تغيري يعين الذي يناسب تغيري املطلوب يف التعلم.الينطو يضمنا على التغيري، 

التعلم هو .لم هو عملية احلصول على جمموعة واسعة من القدرة واملهارة واملوقفةخلرباء إّن التعاقال

.عقدة كخطوة األوىل الذين يشعر الطالباملأفعال وسلوك الطالب 

لقد كان .التعلم هو عملية لتغيري السلوك، تواجه أحيانا  عائق أو تدخل يف حتقيق أهدافها

تعلم املشاكل هي حالة معينة من ذوي اخلربة من قبل .املعروف من قبل باسم مشاكل يف التعلم

هذا الشرط عادة يتعلق يف حالته (ضعفه) واحرتاما .شخص اليت قد تعيق عملية التعلم لدى الطالب

.لبيئة التيه يغري مواتية له

إجياد مناهج التعلم اهلادي مهّم للوصول إيل غرض التعلم. وهذا يتعلق بتعليم املدرس 

ين التعليم هو سعي اجيادي ملناهج البيئة املشجعة ايل التعلم، وهذا املنهج يتكون من واملدرسة، ومع

العناصر الكثرية ويتأثر بعضهم بعضا.

والغرض العام للتعلم ثالثة أقسام:

نفس المرجع              ٨
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أ). التعلم لنيل املعرفة 

التعلم, و يلعب ال تتطور قدرة التفكري دون املعرفة, و هلذا قال كثري من الناس إيل ترقية حركة 

املدرس و املدرسة دوارا مهما يف هذا األمر. و بعض طرق الوصول إيل هذا األمر باحملاضرة وبإعطاء 

الواجبات.

ب) التعلم لغرس الفكرة و املهارة

غرس الفكرة حيتاج إيل املهارة إمامن اجلهة اجلسمانية أو من اجلهة الروحانية، املهارة اجلسمانية 

رة وتضمنت هذه املهارة مهارة حركة أعضاء اجلسم والصناعة و التكرار. و أما هي املهارة الظاه

ردة و تضمنت هذه املهارة اخلربة الباطنية ومهارة التفكري ومهارة حتليل  املهارة الروحانية هي املهارة ا

املسألة أو حتليل الفكرة.

ج) التعلم لتكوين الشخصية

غرس القيمة و األخالق، و يلعب املدرس واملدرسة دوارا يتعلق غرس السلوك والشخصية اجليدة،ب

مهما يف هذا األمر، والبدعليه أن يكون قدوة حسنة لطالب ألن من واجبات املدرس واملدرسة ليس 

لتعليم فحسب بل إمنا يف التعليم والرتبية لتكوين الشخصية اجليدة يف نفوس الطالب.

النظرية في المفردات
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املوجودة يف إحدى اللغات، والثروة اليت ميلكها  اخلاطب أو املتكلم املفردات هي كل كلمة 

والكاتب. كلمة اليت يستخدم يف إحدي فنون العلم.  أن املفردات يستخدم لتمثيل  اإلسم، و 

الصفة، و الشكل، و أجناس البضاعة. ويستخدم يف جمموعة اللغة حىت يأيت مبعين واضح اليت يذكر 

موعة من الكلمة.فنون اخلطاب الشخصي يف اللغة تعتمد علي الكيفية والكمية يف بالكلمة أو ا

املفردات اليت ميلكها املتكلم. ولذلك الزم للمتكلم يف أي لغة أن يستغين نفسه باملفردات. 

.٩واإلستغناء يف املفردات، الكمية والكيفية هو قائمة شخصية يف اخلطاب

Tarigan, Henry. ١٩٩٣. Pengajaran kosakata. Jakarta: Rineka Cipta.٩
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الباب الثالث

منهج البحث

الفصل األول : نوع البحث

يعين البحث الذي يستخدم باالبحث عن إستخدمت الباحثة حبث الكيفي يف هذا البحث.

موعات كااإلنسان , أو  ١١أو حادثة يف الوقت احلاضر., و كذالك أحوال نظام التفكري األفعالا

الفصل الثاني : مكان البحث ووقته

. وجيري ووالسي کوناوی اجلنوبية١اإلخالص وقد أجريت هذه الدراسة يف املدرسة الثانوية

هذا البحث من شهر أ كتوبر حيت نوفامبري.

الفصل الثالث : شخص و موضع البحث

ووالسي کوناوی ١اإلخالص الثانويةالشخص من هذا البحث هو كل الطالب يف املدرسة 

. و أما موضع من هذا البحث هو التنفيذ الشامل للعملية والنتائج اليت مت احلصول عليها من اجلنوبية

استخدام وسائل الصور يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف تعليم  اللغة العربية و املفردات يف الفصل 

السي کوناوی اجلنوبية.وو ١اإلخالص األول يف املدرسة الثانوية 

الفصل الرابع : تركيز البحث 

الول يتم توجيه الرتكيز يف هذا البحث علي وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية فی الفصل ا

و والسي کوناوی اجلنوبية الشرقية.١لطالب املدرسة الثانوية اإلخالص 

١١ . Moh. Nazir, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Ghalia Indonesia. ١٩٨٨). h. ٦٣
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الفصل الخامس : طريقة جمع البيانات

ا الباحثة يف الدراسة امليدانية التحليلية هي مجع احلقائق يف  تم  إن األمور اليت البد أن 

ميدان البحث فوجب أن يكون مجعها بااملنهج العلمي املعترب. "قال سانا فية فيسال" بعد مجع مجيع 

١٢.قهاالبيانات فيقدر اعمال اجراء حتويلها بالنوعي بتفتيس ختفيض بيانات و عرضها و حتق

للحصول علي معلومات كاملة وفقا حملور البحوث اليت تستخدم تقنيات مجع البيانات كما يلي :

( Observation method)طريقة املالحظة .١

هي إحدي الطرق جلمع البيانات بطريقة املال حظة و الكتابة عن احلواديث أو الظواهر 

١٣باالرتتيب تبعا لنظام خاص، مباشرةأو غري مباشرة.

إستخدمت الباحثة هذا املنهج ملعرفة وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية فی الفصل االول للطالب 

.کوناوی اجلنوبيةووالسي١املدرسة الثانوية اإلخالص 

Interview)( قابلة طريقة امل.٢

لب املقابلة هي احملادثة مع الغرض . و قد أجري حمادثة بني الطرفني، ومها (املقابلة) الذي ط

٢األسئلة واملقابالت، (الضيف) الذي يعطي إجابة علي هذا السؤال.

١٢ Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan ( Jakarta : Alfabeta, ٢٠٠٦), cet ٨ h. ٣٢٩
١٣ Winarno Surahmad, Dasar Dan Tekhnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, ( Bandung : Tarsito, ٢٠٠٠),

h. ١٢٣
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)Dokumentasi(طريقة الوثائق.٣

مجع البيانات باعتقاد املالحظة نقدا علي ظواهر العامل الدقيق. إستخدمت الباحثة هذا 

املدرسة الثانوية الصور يف تعليم اللغة العربية فی الفصل األول  للطالب املنهج يف نيل احلقائق وسائل 

.کوناوی اجلنوبيةووالسي١اإلخالص 

الفصل السادس : طريقة تحليل البيانات 

إن حتليل البيانات هي عملية البحث و تركيب مبنهجي البيانات املتناول من املالظة و املقابلة 

الوصفية تقع عند و الوثائق، بطريقة إدخال البيانات إيل فئات حمددة مسبقا. حتليل البيانات بالطريقة 

مجع البيانات مباشرة وبعد متام مجيع البيانات مباشرة وبعد متام مجع البيانات يف وقت معني.

(Data Reduction).ختفيض البيانات ۱

عندما حصلت الباحثة علي مجع البيانات الكثرية، فتحتاج إيل كتابتها تفصيليا و ضبطا. 

ي  أن ختتار الباحثة البيانات األساسية املتعلقة باالبحث، فلذالك حيتاج الباحثة ختفيض البيانات وه

الرتكيز إيل البيانات املهمة، البحث عن موضوعه ومنطه.

Data Display). عرض البيانات (۲

يف هذا البحث أرادت الباحثة عرض البيانات بطريقة كتابة خمتصر.

أن أكثر ما يستخدم لكتابة عرض البيانات ) Miles and Hyberman(قال ميلس وهربمان 

. إلخبار ما )Narrative text(يف البحث با الطريقة الوصفية كتابة النصوص القصصي 

حصلت عليها الباحثة من الفروض، فعلي اكمنتةلباحثة أن ختتربها بالنظر إيل البيانات املوجودة.
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. االستنباط و حتقيق البيانات۳

ا تتغري إذا مل توجد البيانات كان اإلستنباط الذي أخ ا الباحثة أول مرة مؤقتا، بل أ ذ

املؤيدة عند مجع البيانات. وبعكس ذلك، إذا كان االستنباط األول مؤيدة بادالئل الصحيحة فيكون 

١٤٣االستنباط الوجه موثوقا.

١٤ Winarno Surahmad , Pengantar penelitian Amaliyah , ( Bandung , tarsito ) Hal. ١٣٢
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الباب الرابع

نتائج البحث

الفصل األول : تعريف المكان البحث 

موعة املدرسية األساسية اليت أنشئت ١املدرسة الثانوية اإلخالص  ووالسي هي ا

من شهر يونيوا و تقع هذه املدرسة يف قرية ووالسي كوناوي اجلنوبية . و يف ٢٠٠٧منذ عام 

كان مؤسس هذه املدرسة هو احلاج حممد دريس, و أما رئيس اللجنة هو ٢٠٠٧السنة 

. ٢٠١٠قامت بعملية التدريس يف السنة إيدنغ وحيد. وهذه املدرسة 

ووالسي  كوناوي الجنوبية١أحوال الطالب و الطالبات في المدرسة الثانوية اإلخالص .أ

أحد عشر طالبا يعين مخسة طالبا و ستة ٢٠١٠أعداد الطالب يف السنة  

أعداد مخس و عشرون طالبا. و االن أعداد الطالب و ٢٠١١الطالبات. و يف السنة 

طالبات  إثنان و مخسون طالبا. ال
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اللوحة األوىل

٢٠١٥/٢٠١٦ووالسي السنة ١بيانات الطالب و الطالبات املدرسة الثانوية اإلخالص 

موعالطالبةالفصلالرقم ا

١٩١٩األول١

١٧١٧الثاين٢

١٦١٦الثالث٣

٥٢المجموع

ووالسي كوناوي ١رئيس املدرسة الثانوية اإلخالص مصدر البيانيت : دفرت الطالب و الطالبات من 

اجلنوبية

موقع المدرسة  .ب

ووالسي  يقع يف قرية رنو ويال من الناحية ووالسي  ١املدرسة الثانوية اإلخالص 

كيلو مرت من شارع ٢ووالسي ١كوناوي اجلنوبية .موضع أو موقف املدرسة الثانوية اإلخالص 

يقع قرية رنوويال بني قرية أ أوما و قرية أونويف. فوروس فونغالوكوا
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ووالسي كوناوي اجلنوبية١جدول أمساء املدرس و املدرسات يف املدرسة الثانوية اإلخالص 

٢٠١٦\٢٠١٥سنة دراسية 

المدرسون و الرقم

المدرسات

المجموعالعدد

٦٦املدرسون١

١١املدرسة٢

المجموع

٧٧

ووالسي كوناوي ١مصدر البيانات : دفرت الدرس و املدرسة من رئيس املدرسة الثانوية اإلخالص 

اجلنوبية 

الوسائل و البنية .ت

الوسائل و البنية هي املبنية يتكون علي الرئيسي و هو ضروري ليدعوهم حتقيقه شيئ

ووالسي كوناوي ١أغراض الرتبية , دون الوسائل و البنية يف املدرسة الثانوية اإلخالص 

.اجلنوبية 
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اللوحة الثانية

ووالسي كوناوي اجلنوبية١جدول األمكنة يف املدرسة الثانوية اإلخالص 

٢٠١٦\٢٠١٥سنة دراسية 

حالةجمموعأنواع األمكنةالرقم

مجيل٣الفصل .١

مجيل١غرفة الضيوف .٢

مجيل١غرفة املعلم.٣

مكتب رئيس .٤

املدرسة 

مجيل١

مجيل١املسجد.٥

مجيل١احلمام.٦

مجيل١امللعب.٧

ووالسي كوناوي اجلنوبية١مصادر البيانات : الوسائل و البنية يف املدرسة الثانوية اإلخالص 
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١إستخدام وسائل الصور في تعليم اللغة العربية لطالب المدرسة الثانوية اإلخالص .ث

ووالسي كوناوي الجنوبية 

إن وسائل هي شيء إللقاء الرسالة ويستطيع أن ينبه التفكري و شعور و إرادة الطالب حيت 

ذالك يستطيع أن يفهم أن وسائل الئق يف  النظر ومستخدم  يستطيع أن تشجع فی تعليمه. ک

ذوق و عند املدرسة . و أما الصور شيئ اليت جسدت كاالبصر يف شكل القياس کاالسيول ال

األفكار. 

ن خالل قموس اللغة اإلندونيسية, الصور هي حماكات املواد ( اإلنسان, و احليوان و م

النبات و غري ذالك.) و تألف من الكتابة علي القرطاس, و خشبة كا الرسوم , و الصورة, و 

امللصق و غري ذالك.

و الصورة تشتمل الوسائل التعليمية املؤسسة باالبصرية . وتعرف الوسائل التعليمية 

ملؤسسة باالبصرية كاالصورة تستطيع ان تسهل الفهم يف مادة الصعبة. و وسائل الصور يقدر ا

علي اعطاء اعداء ممتع عن اهليكل او املنظمات لتضخيم األفكار. 

وسائل الصور تستطيع ان تنمية ميل الطالب ويوضح عالقة بني حمتويات املادة التعليم 

إستخدام وسائل الصور يف التعليم, فينبغي ان تصميم بااجليد.و بالبسيطة. لنيل النفعية الوافرة يف 

بذالك يطابق يف توضيح يف عداد خمرب الباحثة حيث توضيح ما يلي:
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و يف أول التعليم اللغة األجنبية كا اللغة اإلجنلييزية و اللغة العربية, كان الطالب عادة ما الدوافع 

للغة األجنبية للحفظ أو اللفظ الكلمات و اللغة لنشيطة التعلم ألن الطالب يشعرون يف صعبة ا

األجنبية خصوصا يف اللغة العربية. الكن حنن كا املدرس البد علينا ان نكون ماهرا و نالحظ احوال 

١الطالب بإعطاء إبداع التعليم الذي مستحب عند الطالب يف التعليم.

اآلجنبية إما يف اللغة العربية او إذا رأينا أن توضيح املذكورة, فاالباحثة جتد ان تعليم اللغة

غريها, كان الطالب يرى ان تعليم هو تعليم الصعبة عند الطالب, الكن إذا كان املدرس او املتعلم 

يستطيع ان يعطي إبداع التعليم و استخدام وسائل الصور كااألجهزة التعليم و مستخدم حلاجات و 

العربية يستطيع أن يوصل خصوصا يف حفظ اللغة تعويد الطالب, فاالنجاح  التعليم األويل اللغة 

العربية.

كلمة اإلبتكار يف توضيح معلومات املذكورة إستوعبت الباحثة أن املدرسة تقدر علي جتعل 

`اإلطار التعليم مقبول من الطالب و غري يسأم إلستمرار متبع  وجود ذوق يتلذذ بني الطالب إيل

ائل الصور هي األجهزة تتعرض من املدرس , ألن الصور هي املدرس إما املدرس إيل طالبه, و ان وس

املراقبات البصرية اليت تنال با السهولة يف التذكري و الفهم كاالصورة أعراض يف املدرسة, و يف البيت, 

و بيئة الطالب يف كل يوم.

١ ووالسي كوناوي الجنوبیة . ١, بالمدرسة الثانویة اإلخالص ٢٨مقابلة بین المدرس و ھو أحمد كرنیادي , في التلریخ  
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ويف استخدام املدرس كا املعطي او إرسال إخباري عادة يستخدم طرائق اليت تستطيع ان 

املدرسة تفاعلية بطالبه حيت غرض من تعليم اللغة العربية خصوصا لنيل احلصول املقبول.تسهل

ووالسي  ١جوبة املدرس بناء علي حاصل مقابلة الباحثة يف املدرسة الثانوية اإلخالص أو من 

كوناوي اجلنوبية فيما يلي: 

بااللغة العربية و احيانا عندما اعطيت درس اللغة العربية, عادة إستخدمت بطريقة احملادثة "

استخدمت طريقة اإلنطقائية يعين استخدام اللغة العربية كذالك اللغة اإلندوتيسية إلعطاء 

٢. "أسهل الشرح املقبول من الطالب

لتعليم لومن إجابة املخرب التايل فإذا موحد يف طريقة تعليم اللغة العربية مطابقة و خالصة الطريقة 

مستتخدم علي التايل:

املدرس و الطالب يف إعطاء البيان عند استخدام اللغة بنيريقة اإلنطقائية للغة العربية ط.١

العربية و يستطيع متبع با اللغة اإلندونيسية ليوضح غرض و هدف تسليم من املدرس و 

الطالب.

نظام مركب اللغة املدرس  أو الطالب يف إعطاء البيان الدرس يستخدم اللغة العربية و يقلد .٢

من املدرس او الطالب . هيلقيأناإلندونيسية ليوضح املقصود و الغرض الذي يريدللغة

آلتی: شرح االللغة العربية أقبل من الطالب كإطار الدرس ااألشياء املذكورة اتصلت  بسعي بناء 

٢ بني املدرس نو هومقا ب الص ٢٨يف التارخي ري ا وي اجلنوبیة . ١ملدرسة الثانویة إال و وواليس 
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من كل املخرب األخر تستند حاصل املقابلة اليت متارس الباحثة  يعين :

متعود علي إعطاء األسئلة او األجوبة باستخدام اللغة العربية و تعويد الطالب سوف يكون 

٣احيانا خيتلط بااللغة اإلندونيسية لعدة املفردات اللغة العربية الذي مل يعرف معناه .

تعويد الطالب يف استخدام متعدد اللغات لتكلم يساعد الطالب لنيل السهولة يف الفهم 

عربية و اللغة اإلندونيسية, لكي املدرس عند اعطاء اجلواب الغرض من الطالب عند تكلم بااللغة ال

أجوبة املدرس. و من الطالب يستطيع ان يكون ال يكون تغاير بني غرض الطالب او مقصوده او

حريا يف استخدام اللغة العربية يف التعليم . والكن املدرس البد عليه ان يفضل استخدام اللغة العربية 

رح من غرض الطالب.و اللغة اإلندونيسية لش

ومن بيان املخرب املذكور و قليل من نظريات تعليم اللغة العربية, فالباحثة اقتبست األجوبة 

املخرب يف شرحه عن درس اللغة العربية يف فصله. و اما بيانه او باولذي يكونالطالب امن عدد

شرحه األيت : 

عندما نتعلم اللغة العربية , عادة حنن كا الطالب و  مع املدرس نستخدم اللغة العربية و عادة 

نستخدم اللغة اإلندونيسية اذا كان الكلمة مافهمنا معناه يف اللغة العربية.و املخرب يف خالصة من 

اللغة العربية أجوبته يكون مناسب من البيان قبله وكان املدرس او الطالب يف املناقشة يف تدريس 

و اما اللغة يستخدمان لغتان , يعين اللغة العربية  تكون افضل اللغة للمدرس و للطالب,بينهما 

كمعني بينهما لبيان املفردات اليت مل يعرف معناه يف اللغة العربية.اإلندونيسية 
٣ رنیادي , يف التلرخي   ٔمحد  بني املدرس و هو  الص ٢٨مقاب ملدرسة الثانویة إال وي اجلنوبیة .١,  و وواليس 
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و حنن كا , ة العربيةنتعلم اللغة العربية كان املدرس يستخدم وسائل الصور عند تعليمه يف اللغعندما 

٤.الطالب نففهم الدرس بسرعة ألن صورا نستطيع أن نالحظ مباشرة

ووالسي  ١اما يتعلق جبواب الطالب عند تدريس اللغة العربية باملدرسة الثانوية اإلخالص 

:فنالت الباحثة شرحهم فيما يليكوناوي اجلنوبية

علي نستطيع ان نتكلم باللغة العربية بالرغمأننا نتعلم اللغة العربية, جبانب أن حنب جدا 

نتعود انن, و األفعال, و غري ذالك. ألةنستطيع ايضا ان حنفظ األمساء اجلامدقدرة حمدودة و 

٥املدرس الينا.كما عرض بالتحدث مباشرة و نالحظ صورا مباشرة  

١اإلخالص تري الباحثة ان استخدام وسائل الصور يف تطبيق املدرس بااملدرسة الثانوية 

ووالسي كوناوي اجلنوبية , ناجحا يف التعليم, ألن املدرس يقدر علي بناء الدوافع للتعلم اللغة 

العربية, مث وسائل الصور حيّمس الطالب عند تعريف الصور و معناه يف اللغة العربية, و من خالف 

ستخدام اللغة العربية . و غراض فيما يتعلق با الصور و باااألالطالب يستطيعون ان يتعودوا و يذكرو 

الطالب و هم يسطيعون ان حيفظو بالسهولة و ترقية يف حفظ مفردات اللغة يؤثر يف الذكر بذالك 

العربية. 

يف تعليم اللغة العربية بااملدرسة الثانوية ةستخدماملوسائل الصور وعلي كل حال فإن 

ووالسي كوناوي اجلنوبية يف أشكال متنوعة : ١اإلخالص 

٤ , يف التلرخي   ا بني الطالبة , ويه تیا رس الص ٢٨مقاب ملدرسة الثانویة إال وي اجلنوبیة  ١,  و وواليس 
٥ ورنیاون , يف التلرخي   ٔدیت  بني الطالب , وهو  الص ٢٨مقا ب ملدرسة الثانویة إال وي اجلنوبیة ١,  و وواليس 



٣١

الصورة الكبرية,هي وسائل التعليمية بشكل الرسوم التوضيحية البسيطة, مكون باملصق.١

ديف با اهلماس, و حمتويات كاملداهنة, و الدوافع , أو التذكري و الفكرة , و الواقعة 

احلادثة. و الواقعة احلادثة منقول بكلمة القصر و الكن صارح.

ض الرأي . الكرتونية استطاعت يف اسستخدام هي وسائل الغرائب ليعر الرسوم الكرتونية .٢

وسائل التعليمية ألن  لدوافع الطالب و اعطاء التوضيح الصريح. و الكرتونية مصنع من 

الشكل الرسوم اجلدارية او الرسوم املتحركة. 

التصوير الفوتوغرايف هو بعض وسائل التعليم املشهورة يف أنشطة التعليمية، .٣

شيئ بسيط ال حيتاج إيل التجهيزات ملراقبته. ألن التصوير الفوتوغرايف 

بتلك الصور يستطيع أن حيصل بشكل جيد ليجعل اهتمام  الطالب يف تركيز

ستخدام  اللغة العربية عن إيظهره املدرس , كذالك املدرس يشرح  ايل طالبه بيتالصور ال

م الصور ليجعل الطالب و يستطيع أن ادإلستخأمساء الصور املذكورة, و غرض املدرس 

يفهم و يذكر الدرس عند تعلم اللغة العربية. كذالك أجوبة اإلجيابية من الطالب, و كان 

اجوبتهم املذكورة : 

سهل لنا يف الفهم املقصود و الغرض, كذالك نستطيع أن حنفظ املفردات يف اللغة العربية, أ"

٦."يوملصور اليت يف حولتنا و جند دائما يف كلألن الصور الذي يتعرض املدرس إلينا هي ا

٦ ملدرسة الثانویة٢٨, يف التلرخي   الص ,  دجية , ١إال بني الطالبة , و يه سيت  وي اجلنوبیة.  مقاب و وواليس 



٣٢

يف هذا البحث نستطيع أن نأخذ كاملخربينإذا علي بناء من شرح املدرس و الطالب  

ووالسي كوناوي ١للغة العربية لطالب املدرسة الثانوية اإلخال وسائل الصور لاخلالصة, أن إستخدام 

ترقيته باالطريقة القراءة و طريقة اإلنطقائية يف استخدامه , اجلنوبية, كا اإلبتكار يف التعليم والبد علي 

ألن  بتلك األمور يكون ناجحا و يستطيع أن يستهوي الدوافع الطالب و ينكّب علي التعليم اللغة 

العربية باجليدة كذالك يسهل الطالب يف تذكري و حفظ الدرس يف اللغة العربية.

في تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية و نقصانهوسائل الصورمزايا إستخدام. ج

ووالسي كوناوي الجنوبية ١اإلخالص 

يف تعليم اللغة العربية كانت أن مزايا إستخدام وسائل الصور , البيان املذكوربناء غلي 

دوافع بية, ألن املدرس  يقدر علي ترقيةيف تعليم اللغة العر جيداخلالصة  من الباحثة هي 

ليتعلموا اللغة العربية خصوصا يف اللغة العربية, عالوة علي ذالك كان  الطالب يقدرون الطالب 

أساس وا املفردات يف اللغة العربية  و الطالب أن يذكر ءةان يظهروا  ايل مدرسهم عالقة علي  كفا

اللغة العربية , كفهم الطالب عن األفعال و األمساء . 

يف تعليم اللغة العربية, فا الباحثة و نقصانهالصورو العالقة بني مزايا استخدام وسائل 

١طالب با املدرسة الثانوية اإلخالص الو نيدرساملاحلاصل من املقابلة اليت تفعل الباحثة ايل إختذت 

ووالسي كوناوي اجلنوبية.



٣٣

مزايا عن استخدام و سائل الصور في تعليم اللغة العربية باالمدرسة الثانوية اإلخالص الح.

ووالسي كوناوي الجنوبية ١

و يف أول التعليم كان املدرس الذي يستخدم وسائل الصور دائما يف التعليم يسببه بأن و 

يتعلق با املزايا من ما ايل طالبه. اما يستطيع املدرس أن يطبقها سائل الصور هي وسائل التعليمية 

فيما يلي : فهيالنظريات عن استخدام وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية 

وسائل الصور يستطيع ان يتجاوز حمدودياتنا يف النظر حيث أغراض ما يراه الطالب .١

رأهالطالب يعرفوا اشياء  الذي كونليةستخدماملو يستطيع ان يظهر بشكل صور 

قبله.ما الطالب 

ايل ه, املراد ان املدرس عند اعطاء بياننستطيع أن جندها بسهولة وسائل الصور .٢

طالبه , ليجعل املدرس يستطيع أن يعطي البيان بسهولة , كذالك الطالب يستطيع 

حول الطالب توجدان يفهم الدرس بسهولة  ألن وسائل الصور املوجهة هي وسائل

.و املدرس

ةستخدمكاألداة املهولة , يعين وسائل الصور  لسة باوسائل الصور مستعملتكان.٣

و بذالك يسبب علي أن ر فهما ند تعلم الطالبو يساعد املدرس أكثعند املدرس

جدا إلستخدام املدرس يف مادة دراسية.ةثل وسائل سهلمتوسائل الصور 



٣٤

, املراد أن شرح املدرس ايل طالبه بواقعية ألن الطالب مناسبة بالواقعوسائل الصور .٤

وضع املأمثلة مباشرة من مدرسه يف شكل الصور يتناسب علي يستطيع أن  ينظر

املذكور يف تعليم اللغة العربية.

من قبيل اختبار مطابق بني النظريات و توضيح املدرس, فتوضيح بناء علي توضيح نظري املذكور

حث فيما يلي : املخرب يف هذا الب

أستخدم وسائل الصور كأداة التعليم ليسهل البيان با اختصار و احلاصل علي حنو فعال , ألن 

وسائل الصور نستطيع ان ابداع  بأنفسنا بناء علي حاجة التعليم, و وسائل الصور يستطيع أن 

٧ن بسيطا.يسهل الطالب  ملعرفته املوضع املظهر, ألن مباشرة يف الظر , ووسائل الصور يكو 

نستطيع أن نأخذ اخلالصة بطريقة خيرب املخربتوضيح املذكور املالئم,الو بناء علي 

النظرية من املخرب و توضيح بأن يكون مناسبا يف مزايا املكتسبة من املدرس يف استخدام 

اللغة العربية ألن علي جوهر بتلك حجة املدرس عن استخدام اللغة العربية الذي ميلكه 

سائل الصور ويستطيع أن يبداع  و يشكل بشكل املالئم و رغبة املدرس يف املدرس كو 

التدريس, ووسائل الصور يستطيع أن يسهل الطالب يف املعرفة, ووسائل الصور يكون بسيطا 

و يسهل يف استخشاف و استخدام عند تدريس اللغة .

٧ بني املدرس ن ريو,و هومقا ب الص ٢٨يف التارخي ا وي اجلنوبیة . ١ملدرسة الثانویة إال و وواليس 



٣٥

و علي بناء املذكورة يعني األثر مقدر علي املدرس ألن الطالب يهّش با اجليد عن استخدام 

أجوبة الطالب او املخرب من من صميم املوضوع توسائل الصورخصوصا يف تعليم اللغة العربية, ويف 

م يفرحون يف تعليم اللغة العربية باستخدام وسائل الصور  ألن قبل واخلالصة منها يشرح شرحا بأ

املدرس يف بيان الدرس اجليد و التصميمات عند استخدام وسائل هايستخدميتالةاملراقبات البصري

:ةاملخرب األتيقدمهاالصور كما 

م  باستخدام وسائل الصور كان الطالب يفرحون يف تعليم اللغة العربية و وبدوافع ا

من حضور الطالب يف كل درس يتبعون يف تعليم اللغة العربية ويبدو او ابصرت مبستويات 

٨م يف التعليم.تهاللغة العربيةو دينامي

ذا البحث أن  املدرس له مزايا يف استخدام اللغة العربية  إذا و من اخلالصة عن ها

كأداة تعليم اللغة العربية أينما الطالب له الدوافع يف اتباع عند التعليم مث يكون بأنشطة 

الطالب يف املدرسة.  

زايا من استخدام وسائل الصور يف املأنلباحثة فوجدت اتقدمي املخرب املذكورتستند علي

ووالسي كوناوي اجلنوبية فيما يلي : اوال : ١تعليم اللغة العربية بااملدرسة الثانوية اإلخالص 

وسائل الصور يستطيع أن يبداع بشكل و يتناسب برغبة املدرس .ثانيا : وسائل الصورتسري 

ولة عند الطالب.ثالثا : وسائل الصور يكون بسيطا ألن سهلة يف استخدام عند ملعرفة باالسه

التعليم. رابعا : وسائل الصور جيعل الطالب باالدوافع و يقدم الطالب يف التعليم .

٨ بني املدرس الص ٢٨يف التارخي و هوهدارضوان مقا ب وي اجلنوبیة .١ملدرسة الثانویة إال و وواليس 



٣٦

نقصان استخدام وسائل الصور في تعليم اللغة العربية با المرسة الثانوية اإلخالص . خ

ووالسي كوناوي الجنوبية ١

املدرس هايستخدميتلق علي نقصان وسائل التعليم ينطبق علي وسائل الصور اليتع

عند اعطاء الدرس إما يف تعليم اللغة العربية وإما كان مادة التعليم األخر. و من نظريات 

التعليم , نقصان وسلئل الصور يف تعليم اللغة العربية يتكون و يعني أحوال كما يلي: 

احلس النظر,  ألن وسائل الصور يعرض ايل موضوعي فقط او  وسائل الصور يعتمد علي .١

األجسام, و ليفهم املدرس او الطالب ينبغي عليه ان يستخدم النظر احلسي ان كان ال 

ميلكه املدرس أو الطالب. فا الوسائل الصور ال يستطيع أن يستخدم من املدرس إيل طالبه.

أن الصفات  كذالك إسم اإلشارة  استخدام وسائل الصور جمرد للمفردات فحسب و حيث.٢

حمدد جدا, اال إذا كان املدرس يستخدم وسائل الصور فيما يتعلق بسمعي بصرّي و الفيديوا 

ذا الواقع حيتاج ايل كفائة املدرس يف إجراء مبتكر  أو يضاعف بني األصوات و الصور, و 

الصور .

ت  كذالك إسم اإلشارة  استخدام وسائل الصور جمرد للمفردات فحسب و حيث أن الصفا.٣

حمدد جدا, اال إذا كان املدرس يستخدم وسائل الصور فيما يتعلق بسمعي بصرّي و الفيديوا 

ذا الواقع حيتاج ايل كفائة املدرس يف إجراء مبتكر  أو يضاعف بني األصوات و الصور, و 

الصور .



٣٧

طالب يف جمال, قياس الصور ( وسائل الصور ) الذي يستخدم املدرس يعدل ايل قدرة ال.٤

لكونه عند املراقبات الصور األصغر سوف يؤثر نظر الطالب البعيد من حمل او مكان الصور 

٩املظهر, إال الصورالذي مستخدم  عند مجيع الطالب.

عندئذ فنستطيع ان نقدر بأن استخدام وسائل الصور ميتلك بعض نقصان او األضعاف يف 

تعليم اللغة العربية.

بناء علي األجوبة من املدرس كااملخرب يف هذا البحث فيما يلي : 

حقيقة علي  استخدام وسائل الصور يعتمد علي البصر فحسب, و من خالله 

وجب علينا أن نكون ناشطا يف شرح املادة عند استخدام وسائل الصور,  كذالك 

قابلة املقصود او يوصل بكلمة. و إن كان إال با الصور فا الطالب مل يكون ناجععا مل

١٠املراد من مراقبات الصور. 

حينئذ يتناسب بشرح النظري من قبله و يذكر أن وسائل الصور يعتمد علي نظر 

ذا ال حيصل لطالب و ال نظر شيء أو ينظر با اجليد. وعلي بناء من  احلسي فحسب, و 

هذا شرح عن النقصان وسائل الصور من  احدي املخرب فيما يلي : 

٩ Ghazali, Nurseha dkk. Media Pembelajaran, Makassar: Membumi Publishing, ٢٠٠٩

١٠ رنیادي , يف التلرخي   ٔمحد  بني املدرس و هو  ملدرسة الثانویة االٕ ٢٨مقاب وي اجلنوبیة١الص ,  و وواليس 



٣٨

أن  وسائل الصور او  الصور الذي أستخدم يف املدرسة  و يف تعليم اللغة بقدر ما

العربية اال ما حيصل علي األمساء فحسب واألمساء األفعال او إسم اإلشارة , ما إستخدمت  

وسائل الصور , ألن األفعال و إسم اإلشارة ليوصل الكلمة فحسب من إسم اجلامد.

املخرب الذي يشرح عن نقصانه يف استخدام و بناء علي املذكورة عن الشرح من 

ووالسي  ١وسائل الصور و يف اعطاء مادة تعليم اللغة العربية با املدرسة الثانوية اإلخالص 

كوناوي اجلنوبية ومن اخلالصة فيما يلي :

يستطيع أن يعطي التعليم ايل فهووسائل الصورمهارة يف استخداماذا كان مدرس 

يد, الكن اذا كان مدرسه غري صارخ  يف استخدام وسائل طالبه و يستخدم با اجل

الصور فعليه ال يقدر  ان يأخذ املنفعة اجليدة . إذا و من نقصانه يف استخدام 

وسائل الصور ينتج من مدرسه و يتعلق علي ترقية من ذكاء املدرس عند دورة 

١١الفصول يف املدرسة.

ضعف عند الأخذت اخلالصة أن ومن احلاصل عن شرح املخرب املذكورة فا الباحثة 

استخدام وسائل الصور يف تعليم اللغة الغربية أو املادة الدرس األخر يعين : اوال : وسائل 

الصور يعتمد علي النظر فحسب, ألن املراقبات مصنوع فيما يتعلق با الصور يف شكل 

الب املذكور ال الصورة و الفيديوا فقط ألجل أن ال يستخدم الطالب باالنظر احلسي . فا الط

يستطيع ان يقدر املقصود من وسائل الصور . ثانيا : وسائل الصور حيصل علي  األمساء 

١١ بني املدرس و هو نمقاب الص ٢٨, يف التلرخي  سالم ا ملدرسة الثانویة إال وي اجلنوبیة .١,  و وواليس 



٣٩

فحسب ألن الصور الذي ميلكه ال يستعد بذالكك, ثالثا : ضعف وسائل الصور يقع علي 

قدرة املدرس عند تعليم اللغة العربية و عند يستخدم وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية و 

راقبات من الصور أو فيديوا . امل



٤٠

الباب الخامس

الخاتمة

بعد أن انتهى الباحث من تقدمي الباب الرابع فيستمر الباحث إىل الباب اخلامس. وهذا 
الباب ينقسم إىل الفصلني، مها اخلالصات واالقرتاحات.

الخالصات:الفصل األول

بناء علي حتليل نتائج البحث, أخذ الباحث اخلالصات, هي :

شرح املدرس و الطالب كااملخربون يف هذا البحث نستطيع أن نأخذ اخلالصة, أن علي بناء.١
ووالسي كوناوي اجلنوبية, كا ١إستخدام اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية اإلخال 

اإلبتكار يف التعليم والبد علي ترقيته بطريقة القراءة و طريقة اإلنطقائية يف استخدامه , ألن  
و يستطيع أن يستهوي دوافع الطالب و ينكّب علي تعليم اللغة ةون ناجحكتبتلك األمور 

العربية باجليدة كذالك يسهل الطالب يف تذكري و حفظ الدرس يف اللغة العربية.
أن  املدرس له مزايا يف استخدام اللغة العربية كأداة التعليم اللغة العربية أينما الطالب له .٢

الدوافع يف اتباع عند التعليم مث يكون بأنشطة الطالب يف املدرسة. 
عند استخدام وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية أو املادة الدرس األخر يعين : اوال : .٣

ي النظر فحسب, ألن املراقبات مصنوع فيما يتعلق با الصور يف وسائل الصور يعتمد عل
شكل الصورة و الفيديوا فقط ألجل أن ال يستخدم الطالب باالنظر احلسي . فا الطالب 

املذكور ال يستطيع ان يقدر املقصود من وسائل الصور . ثانيا : وسائل الصور حيصل علي  
د بذالكك, ثالثا : ضعف وسائل الصور األمساء فحسب ألن الصور الذي ميلكه ال يستع

يقع علي قدرة املدرس عند تعليم اللغة العربية و عند يستخدم وسائل الصور يف تعليم اللغة 
العربية و املراقبات من الصور أو فيديوا .
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الفصل الثاني : االقتراحات

أمااالقرتاحات من الباحث فهي:

تّم املدرسة باملعلم يف تنفيذ ط.أ ريقة التعليم, خصوصا يف تعليم اللغة العربية أن تشرف و 
بااستخدام وسائل الصور.

أن يستخدم املعلم الوسائل السمعية و البصرية يف تعليم اللغة العربية ملعرفة الطالب املدرسة .ب
ووالسي.١الثانوية اإلخالص 

.أن يتعلم الطالب اللغة العربية يف املدرسة باجلد, كي تكون نتائج تعلمهم بنشاط.ج
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دليل مقابلة 

١وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية يف الفصل األول لطالب املدرسة الثانوية اإلخالص 

.کوناوی اجلنوبيةووالسي  

التلميذ 

هل استعمل املدرس وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية؟.١

كيف مدرستك تعلم يف تعليم  اللغة العربية ؟  .٢

تعلم اللغة العربية؟يفمشكلة لك هل.٣

أفهمت الدرس با استخدام وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية؟.٤

العربية ؟اللغةيف تعلم أنت حتب مادة أ.٥

أ أنت حتب يف تعلم  اللغة العربية  با استخدام وسائل الصور؟.٦

؟ كم تعارف املفردات يف اللغة العربية.٧



الوثائق 

ووالسي كوناوي الجنوبية١حالة المدرسة الثانوية اإلخالص 

ووالسي كوناوي الجنوبية١مسجد المدرسة الثانوية اإلخالص 



ووالسي كوناوي الجنوبية١الطالبات االمدرسة الثانوية اإلخالص 

ووالسي كوناوي الجنوبية١رئيس المدرسة الثانوية اإلخالص المقابلة بين 



ووالسي كوناوي الجنوبية١في المدرسة الثانوية األخالص المقابلة بين مدرس اللغة العربية

في الفصلتلباالمقابلة بين الطا







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Madrasah : MTS Al- ikhlas ١ Wolasi konawe selatan

Materi Pelajaran :  Bahasa Arab

Kelas : VII /١

Tema األلوان  :

Alokasi Waktu : ٢x ٣٥ Menit

I. Standar kompetensi

Menyimak , Berbicara, membaca dan menulis
Memahami informasi melalui kegiatan mendengarkan dan membaca
tentang materi األلوان   serta mengungkapkan secara lisan dan tulisan

II. Kompetensi Dasar
١. Melafazkan bunyi huruf hijaiyyah dalam sebuah kata atau kalimat

tentang األلوان
٢. Menjelaskan makna dari kata kegiatan mendengarkan tentang

األلوان
٣. Membaca materi tentang األلوان
٤. Menyebutkan kosa kata terkait dengan bacaan tentang األلوان

III. Indikator
١. mampu melafalkan bacaan secara fasih٢
٢. mampu menjelaskan kembali makna kosakata yang telah

didengarkan
٣. mampu membaca dengan bacaan yang benar
٤. mampu menyusun kata menjadi sebuah kalimat

IV. Tujuan pembelajaran
١. siswa mampu melafalkan huruf, kata dan kalimat secara fasih,

memahami dengan baik dan dapat menyusun kalimat.
V. Materi pembelajaran

١. Hafalan kosakata
٢. Al-hiwar



VI. Metode pembelajaran
١. intiqoiyyah

VII. media pembelajaran
١. LKS
٢. Spidol dan papan tulis

VIII. sumber pembelajaran
١. Buku Bahasa Arab mts kelas VII  kemenerian agama  RI

IX. Langkah langkah pembelajaran
A. Kegiatan Awal
١. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan

salam
٢. Guru mengabsen siswa
٣. Guru menyampaikan informasi dan hal yang penting terkait

materi.
B. Kegiatan inti
١. Guru menuliskan mufrodat tentang materi األلوان
٢. Guru membacakan mufrodat lalu siswa mengikuti
٣. Guru memperkenalkan gambar tentang materi األلوان
٤. Guru bertanya arti bahasa arab gambar yang diperlihatkan

tentang األلوان
٥. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok
٦. Guru menyiapkan beberapa cotoh gambar yang berisi mufrodat
٧. Setiap kelompok bertanya jawab tentang mufrodat dan gambar

yang sesuai
٨. Guru mengumpulkan pekerjaaan setiap kelompok
٩. Guru bertanya tentang materi yang telah diajarkan
١٠. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.

C. Kegiatan akhir
١. Guru menyimpulkan materi pelajaran
٢. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam.



Materi Pembelajaran

األلوان



قط

أرنب



األسد

أرنب



فلفیل

وافةج



المناظر



كرتونيةلصورة ا
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