استخدام الكمبيوتر كوسيلة لترقية واستعابها األصوات العربية في درس اللغة العربية لتالميذ
الصف الثاني بمدرسة "محمدية" االولى الثانوية كاليريجو لمبونج الوسطى
للعام الدرسي 7102-6102
رسالة علمية

مقدمة لتكملة الشروط الالزمة
للحصول على الدرجة الجامعيّة األولى في علم التّربيّة والتعليم
واضعة

فييا حارلينا
٠٠٠٠١١١١2١
قسم تعليم اللغة العربية
المشرفة األولى

 :دكتورة رمضاني سغالى ،الماجستيرة

المشرف الثانى

 :دمنهري ،الماجستير

كليّة التّربية والتعليم بجامعة رادين إنتان اإلسالمية الحكومية المبونج
0٤١7هـ  6102 /م

استخدام الكمبيوتر كوسيلة لترقية واستعابها األصوات العربية في درس اللغة العربية لتالميذ
الصف الثاني بمدرسة "محمدية" االولى الثانوية كاليريجو لمبونج الوسطى
للعام الدرسي 6107-6102
رسالة علمية
مقدمة لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة الجامعيّة األولى في علم التّربيّة
والتعليم
واضعة
فييا حارلينا
٠٠٠٠١١١١2١
قسم تعليم اللغة العربية
المشرفة األولى

 :دكتورة رمضاني سغالى ،الماجستيرة

المشرف الثانى

 :دمنهري ،الماجستير

كليّة التّربية والتعليم بجامعة رادين انتان اإلسالمية الحكومية المبونج
0٤١7هـ  6102 /م

ملخص البحث
استخدام الكمبيوتر كوسيلة لرتقية واستعاهبا األصوات العربية يف درس اللغة العربية لتالميذ
الصف الثاين مبدرسة "حممدية" االوىل الثانوية كالريجيو ملبونج الوسطى
للعام الدرسي 6102-6102
رسالة علمية
واضعة

فييا حارلّينا
أصبحت عملية تعليم اللغة العربية ,خاصة يف تعليم األصوات العربية الثاين مبدرسة "حممدية" االوىل
الثانوية كالريجيو ملبونج الوسطى ,استخدام معلم اللغة العربية اسرتاتيجية التعليم مرتكزة  teacher-centerو هي
بطريقة اخلطابة ,وتأثرت هذه يف نتائج إتقان األصوات العربية .لذا فبحاجة استخدام الكمبيوتر كوسيلة مناسبة
تستطيع أن ترقي األصوات العربية.
و مشكلة البحث هلذه الرسالة العلمية هي هل استخدام الكمبيوتر كوسيلة يقدر لرتقية األصوات العربية
واستعاهبا يف درس اللغة العربية لتالميذ الصف الثاين مبدرسة "حممدية" االوىل الثانوية كالريجيو المبونج الوسطى .و
كانت فرضيتها هي باستخدام الكمبيوتر كوسيلة يقدر لرتقية األصوات العربية واستعاهبا يف درس اللغة العربية
لتالميذ الصف الثاين مبدرسة "حممدية" االوىل الثانوية كالريجيو المبونج الوسطى .و كانت هذا البحث هو البحث
اإلجرئي ,الذي يكون موضوع البحث تالميذ الصف الثاين الذي يبلغ عددهم  52تلميذا ,وباستخدام دورتني
يف البحث .ولكل دورة أربعة مراحل و هي التخطيط ,التنفيذ ,املالحظة والتفكري .ويهدف هذا البحث لتحسني
املشاكل الظاهرة يف حتسني نوعية التعلم يف الفصل ,من ذوي اخلربة مباشرة يف التفاعل بني املعلمني والتالميذ
الذين يتعلمون وتقنية مجع البيانات املستخدمة هي املالحظة ,االختبار ,املقابلة والتوثيق ,وحتليل البيانات
املستخدم يف هذا البحث هو حيتوى على اختزال البيانات ,عرضها وحتقيقها.
وأينما من نتائج البحث يف اختبار إتقان األصوات العربية للدورة األوىل ,هناك  31تلميذا الكاملون
 ,%52و  35غري الكاملون  .%84و بالنسبة للدورة الثانية ,هناك  55تلميذا الكاملون  %44و  1تالميذ
لغري الكاملون  .%35تصنف استخدام اسرتاتيجية األلعاب يف صنف النجاح.
فاستخلصت من هذه البيانات أن استخدام الكمبيوتر كوسيلة يقدر لرتقية استيعاهبا األصوات العربية
واستعاهبا لتالميذ الصف الثاين مبدرسة "حممدية" االوىل الثانوية كالريجيو المبونج الوسطى يف درس اللغة العربية.
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اإلهداء
أىديت ىذه الرسالة العلمية اىل :
 .1والديت احلبيبة سيدة سومييايت و والدي احلبيب سيد إرشاد العباد الذين قدماين دوام حبهما،
رشداين ،بال التب و امللل يف تربية نفسي عن احلياة ،ودكرين لكل أوقات ألن ال أيئس
للحصول على املين .حىت رافقاين إىل إمتام دراسيت جبامعيت رادين إنتان اإلسالمية احلكومية
ملبونج ،مها صورتاين مميزتاين شريفتاين و مصبان رمحاين يف حيايت .عسى اهلل يشرفهما يف
الدنيا و االخرة.
 .2أخوايت الصخرية ،أدي أنا مفلحانا عبد و أدام ستيا زيداً مقدمون عين احلماسة واحلمية
والفرح يف أيامي اجلميلة و ىم دائعون ومدفعون ألجل جناحي
 .3أخ احملبوب أقول لو شكرا جزيال على كل وقتو و حمبتو ودوافعة
 .4مدرسة حممدية الثانوية األوىل كالريجوا ملبونج وسطى
 .5جلميع اصدقائى منظمة IMM
 .6جلميع اصدقائى و قربائى يف قسم التعليم اللغة العربية يف الصف "ب"
 .7جامعة رادين إنتان إنتان اإلسالمية احلكومية ملبونج احملبوبة

ترجمة الكتابة
ولدت الكتابة (فييا حارليينا) يف التاريخ  62أوكتمببور  ،2336بنت األوىل من
سومييايت

S.Pd.I

و إرشاد العباد

.S.Pd

بدأ تعليمها من النة  2331يف مدرسة عائسية بستان الألطفال كالريجو المبونج
الوسطى وختم يف السنة  .2333و يف السنة  2333استمرارها اىل مدرسة اإلبتدائية
احلكمية  2كالريجو ملبونج وسطى وختم ف السنة  6002مث استمرارها اىل مدرسة
املتواسطة اإلسالمية احملسني ميطرو ملبونج ملبونج ،وختم يف السنة 6002ز مث استمرارها
اىل مدرسة الثانوية حممدية  2ميرتو ملبونج و الكاتبة فعالية يف تنظيمتني منهما

IPM

و

Padusكاملها احلمدهلل يف السنة .6022
مث اوصلت دراسة الكتابة اىل تربية العالية بكلية الرتبية لقسم اللغة العربية اجلامعة
اإلسالمية احلكومية رادين انتان ملبونج يف السنة  6022و فيها اشرتكت الكتابة فعالية
يف أنشطة .IMM

كلمة شكر وتقدير

بإعطاء الشكر واحلمد هلل سبحانو وتعاىل ،دتت كتابة ىذه الرسالة العلمية .إ ّن
ىذه الرسالة العلمية كتبتها الباحثة حتت املوضوع " استخدام الكمبيوتر كوسلة لترقية
واستعابها األصوات العربية في درس اللغة العربية لتالمبذ الصف الثاني بمدرسة
"محمدية" االولى الثانوية كاليريجو لمبونج الوسطى للعام الدرسي -6102
 ."6102والصالة والسالم حملمد صلى اهلل عليو وسلم ،الذي جلب الناس إىل النور
اإلهلي.
الشروط للحصول على ال ّدرجة
كتابة ىذه الرسالة العلمية ىي استفاء لبعض ّ
الّتبيّة والتعليم يف قسم اللّغة العربيّة جبامعة رادين انتان اإلسالمية
اجلامعيّة األوىل يف علم ّ
احلكومية المبونج.

ال تتحقق ىذه الرسالة العلمية إال مع التعليمات والتوجيهات .وملاّ دتّت كتابة ىذه
الرسالة العلمية فتق ّدم الباحثة فائق احّتامها وجزيل شكرىا وعظيم حتيّتها وعسى أن
يهب اهلل سبحانو وتعاىل مكافأة اللطف إىل:
الّتبية والتعليم
 .1األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار املاجستري ،عميد كليّة ّ
جبامعة رادين انتان اإلسالميّة احلكوميّة المبونج.
 .2الدكتورة إيرلينا املاجسترية ،رئيسة قسم اللّغة العربيّة يف كلّيّة الّتبيّة والتعليم
جبامعة رادين انتان اإلسالميّة احلكوميّة المبونج.

 .3لدكتورة روماداين ساغاال املاجسترية و دمنهري املاجستري ،املشرفة األوىل
واملشرف الثاين ،يف خضمهما ،اختذ منهما من الوقت واجلهد و أفكارمها
لتقدًن التوجيو واإلرشاد ،واملدخالت يف إجناز ىذه الرسالة العلمية.
 .4األساتيذ واألستاذات واملوظفني حبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية،
خاصة بقسم اللغة العربية الذين قد علمواىن علوما كثريا.
 .5سيدة إرشاد العباد  ،S.Pd.Iرئيسة مدرسة "حممدية"الثانوية األوىل كالريجيو
ملبونج الوسطى ،اليت ىي مؤذنة ألداء حبثي يف املدرسة اليت كانت ىي ترتئس
هبا ،وكذلك جلميع املعلمني خاصة لسيدى عادييو  ،S.Pd.Iكمعلم اللغة
العربية ومجيع رجال إدارة املدرسية اليت ساعدوا الباحثة للحصول على
املعلومات والبيانات احملتاجات هلذا البحث.
 .6مجيع موظّفني جبامعة رادين انتان اإلسالميّة احلكوميّة المبونج الذين قد
ساعدوا الباحثة إلدتام ىذه الرسالة العلمية جازكم اهلل خريا كثريا.
 .7مجيع أسريت الكبرية ،وشخص من ىو سيكون صاحبا حليايت.
 .8مجيع أصدقائي يف مرحلة ( 2111ريسيت ،لينا ،فيا ،ىريي ،نصوحا ،كوكوه،
بيين ،مارينا بيال ،فريدا ،ووالن ،وكلهم من مل أقدر ذكرىم واحدا واحدا،
الذين قد عاونواين إلدتام ىذا البحث .جزاكم اهلل خريا كثريا .وعسى أن تفيد
ىذا الرسالة العلمية للقارئني أن تكون سامهة نافعة يف جمالت تعليمية ،آمني.
أشكركم على ما تبذلونو من احلب ،الدعاء و الدافع جلميع األطراف اليت تصاحب
دائما خطوة الباحثة.

وأخريا تسأل اهلل الباحثة السالمة والعافية ورزقا حالال طيّبا مباركا واسعا لكم
يارب العاملني.
أمجعني .عسى أن يكون ذلك عبادة لنا هلل تعاىل ،آمني ّ
بندار المبونج  27 ،ابريل 2116
الباحثة
فييا حارليينا
1111121172
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 .0استخدام
،ا".0 ،العملية ،الطرياة ،العما باستخدام الريء ،اةستعمال"استخدام هو
ما ياصد باةستخدام هو نراا املعلم يف عملية التعلم والتعليم باستخدام
.ألصوات العربية واستيعاتا يف الفصا الدراسي وسايا الكمبيوتر
 .7وسايا الكمبيوتر
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Departemen Pendidikan
Jakarta,1002,h.2212

"،الوسا" رفها

" "Mediusمي اللغة الالتي ية " "Mediaاشتا

كلمة

وسايا او " "Mediaيف اللغة العربية ،ار م كلمة ".الرافاة" "،الوسيلة"
 .7يصال الرسالة مي املرسا ىل املابا للرسالة
 .3ترقية
).3اانتاا( ةيواتلا ،ءاليتسةا )،الدرجة ،املستو  ،ورريها(رفف "هي ي الرتقية
وما الذيف ياصد بالرتقية يف هذا البحث هي لرتقية األصوات العربية يف تعليم
.اللغة العربية لد التالميذ
 .4األصوات العربية
احيحص ابيتر ةيبرعلا ةغللاب توصن يا فيك يهو  "Suara"،األصوات هي
وما الذيف ياصد باألصوات العربية يف هذا .4ربيي تصويتهمكما مثلم الع
البحث هي كيفية نطن اةروجل ،الكلمات ،وافملة م اسبا برتتي

ت حيم

.فارا اةروجل/األصوات العربية
 .5التالميذ
ل س ة  71رق م ب اان وي امل رسوم مي  4اآلي ة  0ل ل ف صا وف اا
داف را هم وال تالم يذ ال وط ين ،ال ت ع ل يم ن حام ب رأي 7113
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خ الل مي اخل ا صة ق دراهت م ت طوي ر حي اول وي ال ذي ي اجمل
م س تو

تم ف

اخل ا ،ع لى ي توف روي وال ذيف ال ت ع لم عم ل ية

ال تال ية ،املبي ة ال و صاي ف مي .5املعي ون وع م ال ت ع ل يم
مي ح ف ة هم ب ال تالم يذ ي ا صد ما اي ف ا س تخ ل ص
او مؤس سة

يف ال ت ع لم عم ل ية ي تاب عوي ال ذي ي األط فال

.سة المدية الثانوية األوىل كالرييوا ةمبونج الوسطىوهي يف املدر مدر سة،
اعتمادا على الوصيفة املبي ة مي موضوع هذا البحث ،ويعاين املوضوع على
البحث عي استخدام وسايا الكمبيوتر لرتقية األصوات العربية واستيعاتا يف "
مدية الثانوية تعليم اللغة العربية لد التالميذ الصف اةاديف العرر باملدرسة ال
".األوىل كالرييوا ةمبونج الوسطى
 .2املدرسة المدية الثانوية األوىل كالرييوا ةمبونج الوسطى
وضع

املدرسة المدية الثانوية األوىل كالرييوا ةمبونج الوسطى مل

املؤسسة التعليمية المدية بالمبونج الن وقع

تا

يف قرية كالرييوا وناحية

وياصد هذا البحث ىل البحث عي استخدام .ا ةمبونج الوسطىكالرييو
وسايا الكمبيوتر لرتقية األصوات العربية واستيعاتا يف تعليم اللغة العربية لد
التالميذ الصف اةاديف العرر باملدرسة المدية الثانوية األوىل كالرييوا
.ةمبونج الوسطى
Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) UU RI No 71 Tahun 7113,

5

(Jakarta: Sinar Grafika, 7112), h. 3

ب.عوألا با رواتباودوضوت
 :ن تلفها الباحثة لرفف هذا املوضوع هي كما تليبع

األسباب ال

 .0اصبك تعلم اللغة العربية ونطاها مهما ،كما اطا مفتاح لفهم الارمي الكرص
.واةديث
 .7ملعرفة كيف ترقية األصوات العربية واستيعاتا لد التالميذ بعد اي قدم
.عليهم وسايا الكمبيوتر
 .3لذالت ،ترر

.سة م خفاا وسلبياص ف استخدام وسايا الكمبيوتر يف املدر

الباحثة على معرفة كيفية استخدام وسايا الكمبيوتر لرتقية األصوات العربية
.واستيعاتا لدرس اللغة العربية
ج .حبواباوأللخ
كبري اثر لم وجودها وقدم .امللحوا التادم مي الكثري اآلي التك ولوجيا تطور وقد
تك ولوجيا تادص خاللم مي نكي والحروجل. ،بعادواأل افوان فتلف يف البرر حياة على
اول كاي ،ا املثال ،سبيا على .الواقف ىل بالارورة ليس

ما شيء تغيري على قادرة

بوجود بعيد ع م ،الذيف مكاي يف هم الذيي اآلخريي مف يتكلم اي يستطيف ة شخش
مت وعة ةموعة كتراجلا مف هذا ،مي .2الزمين اةد دوي ال اس يتحدي اي نكي اهلاتف
ةموعة تحهر مت تتادم وت مو، ،ثيلي ،اساس على بسيا ،هاتف مي بدءاد األجهزة ،مي
http://makalah-artikel-online.blogspot.com/, diakses pada tanggal 2 Agustus 1025, 22.20

2

الفيديو/،الصوت ومس الت واملذياع ،التلفزيوي مثا االكرتونية ،األجهزة مي مت وعة
اداة هو الكمبيوتر اي اةاضر ،الوق

يف .واألخر الكمبيوتر ،واجهزة وكامريات،

وافديدة الكام ة الفكرة مثا ما ،شيء تادص .التعليم عملية يف واسف نطان على تستخدم
.اخر األدوات باستخدام ماارنة جا،بية اكثر تكوي وسوجل كمبيوتر ،جهاج باستخدام
العروا تادص نكي اخلاخل ،الكمبيوتر جهاج يف معي برنامج باستخدام الواج هو هذا
التطور يستخدم ما رالباد اةالية ال تايج احد الكمبيوتر .2هتماملال واملثرية الكاملة املختلفة
اكثر وجعلم املواد عرا يف سهولة التعليم ،كوسيلة والتعليم الرتبية عاع يف التك ولوجي
مي لالهتمام ثارة اكثر سيكوي فننم صورة ،مف املفردات عرا يتم كما لالهتمام ،ثارة
عرا يتيك اخرتاع هو الكمبيوتر تك ولوجيا .رسوم اية دوي السبورة ،يف مكتوب ةرد
اللغة تعلم ملسي سيتم انم حيث التحفيز ،مي اعالأ املذكورة ال ما،ا كافة او بع
التعلم 6991).ليي 0221 ( ،عام مي ابتداء اللغة تعلم يف الكمبيوتر تطبين بدا .األج بية
ونكي األصيا ،التعلم مادة على للحصول الفرصة التالميذ يعطي سوجل الكمبيوتر ،مف
.األوسف ال طان على يتفاعا اي
هو والتعلم التعليم عملية التعليم يف وسايا بأي مي التعريف السابن ،نكي
اللفحية او البصرية املعلومات ةلتااا االكرتونية او الفوتوجرافيل ،الرسومية ،األدوات
.بسهولة الادص مي التعليم املطلوب وياوم العملية

Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kharisma putra utama, 1021), h.211

2

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 1000), h.
220.

 :يف ةال عملية التعلم والتعليم ،قام وسايا التعليم بأدوارها املهمة ،هي
، .0ذيمالتلا مامتهة ريثملاك اهرود يف  (attentional role)،دورها كاملثري لالهتمام
والوسايا بصفتها مخذ اهتمام التالميذ لرتقية الرعور ملعرفة شيء ،و يصال
.املعلومات
 .7يف دورها كمسري اةتصال،

)role

 (communicationدورها يف اةتصال

والوسايا لدورها مدفف ومساعد التالميذ لفهم الرسالة املعي ة ما وصلها
.املدرس
 .3التعليم وسايا اةحتفاا ،دور يف

)role

 (retentionاةحتفاا دورها يف

.2السفر اث اء اكتسب الن الرييسية املفاهيم تذكر على التالميذ تساعد
املتزايد وتر يف والتك ولوجيا ،العلمية األ اي تطوير مي واحدة كمبيوترال وسايا
واملطلوب ىل املدرسي .والتعلم التعليم يف التك ولوجيا نتايج استغالل يف افهود و ديد
اللغة تعلم سيما وة التعلم ،اااج تسهيال .للصحيفة وفاا األدوات ،هذأ ةستخدام
اةروجل نطن التعليم ،بم وسايا تستخدم ،ا جداد فعاة ةاللغ تعلم سيكوي العربية،
اةروجل الصوت مي وااع الصور على بالتصوي اةضطالع موقف ويحهر العربية األددية
وةرد انتباها للتالميذ ،جذبا اكثر تكوي سوجل الكمبيوتر ،اجهزة بواسطة العربية،
.املدرس ىل اةستماع

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, h. 12.

2

خطواتاستخدامالكمبيوتريفالتعليم
أ .فتحtrioP rewoMicrosoft P
 .0اضفط"البدء"
 .7اضغط"مجيعالربامج"
 .3اضغط""eiiorOrrP srriiw
 .4اضغط"" t 1002eiiorOrrP srriiw trewo trio
 .5فتتظرأورقالعمليات"01"treworrioP .eO
يفtrioPMicrosoft  trewoكتبتالباحثةعليهااملواد،وإاللكتابةاملواد،وأيضا
الرموز علىاملثال"الفيديو،الصور،اجلداولماتتقدرهبا.يفهذاالبحث،استخدمتها
الباحثةالصور.
ب .طريقةادخالالصوريف" ”Microsoft Office Power Point 1002

 .0اخرت"أدخلواضغطالصورة.
 .7فتأيتجدول"احلوار"
 .3مثأضغطمنالصورةماستزيدواضغط"أدخل"00.
مثتتظهراملوادمن خالل"احلساسةمن"DCLمامتلكهااملدرسة،لرتاهاالتالميذ
عناملواد"األصواتالعربية"يفالكمبيوترواضحا.

20

http: sulivanfebriana.wordpress.com/1022100112/ cara-membuka-menutup-mspowerpoint-2, diunduh pada 12 Januari 1022,pukul 22.00
22
http:maniakkomputerrizka.wordpress.com/1022100125/cara-praktis-powerpoint-untukpemula, diunduh pada 12 Januari 1022,pukul 22.00

ملدرساللغةالعربيةلهالكفاءةالسليمةيفاللغةالعربية،ماهرومستوعبباملواد،
بلننقيصيفتسليماملوادغريمثريةالهتمامالتالميذ،وملتكنيفطريقةالسمعوالبصر
املستخدم من الوسائل أو األساليب التعليمية اجلديدة ،وتلك تنقصمحاسةالتالميذ يف
مشاركة تعليم اللغة العربية ،إال أن يكون مقيمني باستخدام السبورة أو الكتب ،برغم
ملكت املدرسة من الوسائل التعليمية املتنوعة كالكمبيوتر ،الكمبيوتر احملمول،DCL ،
املذياعمستفادةبعد".
اصبك ترتي
"،كل "و "قل

07

األصوات العربية شيعا مهما تعلمم ديد ،ألي يف الذكر املخطح يف
"نطن الصوت العرا او يف الكلمة العربية فيفرن مع اها ،على املثال

الريء الذيف يركلها يعين يف األصوات العربية حداها ،الصعوبة يف ،ييز او تفرين
.ية املااربة يف لفحهااألصوات العرب
ا،د سيود،
".03هو العلم يعلم عي الركا او ال اا وقبول األصوات اللغوية "علم األصوات"
الحيو حرري ملعلا لاة وهو  "Ilmu Fonetik"،شهرت كلمة علم األصوات بذكر
علم (

Fonologi

.عي اللف

امل طون ،وحيتاا ىل املمارسة ،وة ة ال حرية

.04علم يبحث عي األصوات واأللفاا امل طوقة مي حواس ال اس هو )األصوات

Data hasil wawancara dengan Drs. Irsyadul Ibad kepala sekolah SMAM 2 Kalirejo, 10
Januari 1025.
Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa, (Jakarta: Amzah, 1020), cet.22, h. 2
Ibid, h.12

03
04

األصوات هي األلفاا ،وهي كيف اي نلف األصوات باللغة العربية سليما وكيف
.مثلم العربيوي
وهي " "Suaraومع اها "صوت"كلمة األصوات يف اللغة العربية هي تف مي كلمة
راس مي تعليم األصوات يعين كي نفهم و .كيف اي ن طن بالصوت يف اللغة العربية سليمة
الصوت واللف املطلوب ،نادر على ،ييز الصوت الواحد بالصوت األخر وتطبيام يف
.05الركا األخر
ايية تعليم األصوات يف تعليم اللغة العربية
اصبك علم األصوات فرع العلوم اللغوية الذيف يتكلم عي األشياء امل طوقة
وكان هذأ مهمة .التعلم عي كيفية نطن األصوات املطلوبة جيدةواملستخدمة يف الادثة و
رري (جدا وهي حد جوان

اولية ملي هو متعلم اللغة العربية وافالم لل اس األج بية

ال اطاي تا)
باملثال. ،تافهة ليس صحيك وبركا بطالقة العربية األددية اةروجل نطن كيفية
" "Ainبا ع ها لالستعاضة كافياد ،وقتاد يتطل و  "Ngain"،الرخش املتعود على نطن
وافما والكلمات ال طن ودقة صحة عي مسؤولة سليمة لذلت ،علمية .صحيحا سليما
.02اللغوية عملية

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 1022),

05

h. 12
) http://aep-s.blogspot.com/1022100/studi-bahasa-arab-di-ptai.html) diakses pada tanggal 15

02

September 1025, pukul 02:21.

مبعمب يفهم قد او جيدا ،مفهومة رري اللغة فتصبك حيرتم ،ة الذيف الع صر كاي ،ا
املعمب ،دوي ىل األصوات امل طوقة ةاللغ تعتت األقا ،على او ال اطن ،قصد عي اةختالجل
.02اا،ي يف األج ا يرعر الن الطبيعية األصوات مثا
على مركلة حصا ما رالباد على ال اطن بغري العرب العربية ،اللغة دراسة ع د

0 :عدة بعواما تتأثر ما عادة الن الصعوبات وهذأ .بال طن تتعلن

. )0دأ يف لغتم األمشعر التلميذ بصعوبتم يف ال طن الذيف ع ي
)7

ه اا والفكر العربية األددية اصوات ىل اةستماع ةرد يف اةرتباا بسب
الواقف مي الررم على األوىل ،لغتم يف اةروجل اصوات ىل ترابم اوجم
.كثريا فتلف

 . )3نطن اةروجل العربية م اسبا مبا اعم "بالسماع املخطح"اصابم التالميذ
)4

:املثال .املراتة األصوات بي األساسي ي الفرنع يتم فهم التلميذ ع
".ا ،ت"و "ت،ا ،س،ج"فرن الصوت

. )5العربية اللغة ىل األوىل اللغة يف األصوات يايف التلميذ األحياي بع
)2

يف

نطن التلميذ اللغة العربية ،كما ي طاها كاللغة األوىل ،ليل هو ناطاا كما
.مثلم العرب

Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa, h. 22
Muhammad Ali Al-khuli, Strategi Pembelajaran bahasa Arab (Yogyakarta: basan Publishing,

02
0

1020), h. 25.

)2

ذ بصعوبتم يف تطن اللغة العربية مف سببم يف يف بع

األحياي ،شعر التلمي

.اةال اةجتماعي
) .ه اا األصوات العربية الن تت اس مبا لغتم األم
)2

مي بي األصوات العربية الصعوبم ع د ال اطن بغري العرب ،املثال مي
.ا،ا ،خل،ا :اةروجل

)01

مي بي األصوات العربية الصعوبم ع د ال اطن بغري العرب ،املثال مي
.ل ،ط ،واصبح هذأ اةروجل تركا فهم األطفال :روجل اة

)00

مي بي األصوات العربية الصعوبم ع د ال اطن بغري العرب ،املثال مي
".ن"و "ا"واةرن "ع"و "ء" "،ه"و "ح":اةروجل

)07

.وشعر ال اطن بغري العرب بتمييزأ بي حرجل اهلمزة وحركة الفتحة الاصرية

. )03الفتحة الاصرية والطويلة وشعر التلميذ بتفرين بي حركة
)04

با "قتا"وصعبة يف تفرين بي الامة الطويلة والاصرية كما يف كلمة
".قوتا"

)05

شعر التلميذ بصعوبتم يف تفرن حركة الكسرة الطويلة والاصرية ،كما كلمة
".جر"و "جير"

)02

يهتز ،ة اللساي نطن ".ر"واياا شعر التلميذ بصعوبتم يف نطن اةرجل
بع

هذأ .األمريكيي فعا كما عامة بصفة عكلت اطا ت طن ولكي

يف العربية األددية اةروجل نطن وع دما التالميذ ،تواجهها الن الصعوبات
.تعليم األصوات العربية

تااي تيف نحم الصوت ،ما يف/استيعاب :يهدجل تعليم األصوات اللغوية ىل
ب راا باللغة وال طن ألصواتا شكا يف وة تابال ،هي اللغة اصوات وفهم ملعرفة شكا
يف هو صحفيوي اصوات لتعليم البحث هذا مي األساسي الغرا اي حي يف  .02نتاجي
علمتها ع د اخطاء ايف يسب ولي الرسالة ،مف يتوافن العربية اةروجل نطن على التصوي
العبارة اي قلن ،مصدر يركا اللغة اصبح

العربية اللغة دراسة اجا ومي .ليخريي

ه اا فارا اةروجل ،على والرتكيز األصلي ،وفاا الكية العربية اللغة مي والصوت ذكورةامل
.التعليم يف يتم اي ي الن اخلطوات مي العديد
 :خطوات تعليم األصوات العربية كما تلي
أ .عرا شكا اللف
لت سيد للطالب الثابتة اصوات العرببية تعليم يف الفعالية الطرياة هو
صوت شكا مي رريها .بالطالب ةحن وق يف اتباعها مت الن تصو كا نطن
فيها اتهرت املغزية ،الكلمات شكا يف ياليها ي بغي امثلة ال طن ،صوت واحد،
 :على سبيا املثال .الكلمة وطاية األوسا يف البداية ،يف خطابات
خل -خل -خل
صدر – صوم – ص ياد
ح صة – ن صر – ا صدق اء
Abd.Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang:

02

UIN Maliki Press, 1021), h. 211.

ق صش – خال ش – ف صوخل
ب/Drill .تادص املمارسات

بعد تادص األمثلة مي اللف  ،نكي اي يعطي املدرس بع
ومي الطبف .لف

املمارسات لتعويد

الكلمات العربية املارتحة لفحها يف البداية/التالميذ على ناا

ها هو مي .اصبح هذأ األشكال متحددة ومعتمدة على مستو قدرات التالميذ
مي بي اشكال املمارسة الن نكي اي .املستمر/دد ،املتوسا ،او املتادممستو املبت
 :يستخدمها املدرس كما تلي
 )0املمارسة يف تفرين األصوات العربية
 :نكي اي تت وع اارسة تفرين األصوات العربية على
أ) .تفرين صوت مي ثالثة اصوات
.يف اللف األول ،الثاين والثالث "خل"عي صوت
س – خل – ش
خل – ش – س
خل – س – س
خل – س – خل
ب) املثال عي ها هذا .ملديد حد اصوات مي صوتي يف افملة
 :املوجودة يف هذأ الكلمة التالية "س"او "خل"مي صوت
س ري ر \ صا حل
ال ف صا \ ال ساي ر

ال سورة \ ال صورة
ج) حماولة هلذا بالكتاب يف (اةستماع والتكرير مي الث ايية الصغر
)لوقةاألحوال املغ
د) حماولة هلذا بالكتاب يف (الاراءة والتحاري مي الث ايية الصغر
)األحوال املفتوحة
ه) الاراءة اةرية ،وتعين امر املدرس للتالميذ على قراءة اةروجل،
الكلمة ،افملة الن ترما على الصوت الصع دوي تادص املثال
.يف األول
 )7تدري استخدام اللغة
خدام املدرس األصوات املتعلمة مي قبا هتدجل هذأ األنرطة ىل است
التالميذ يف نراا اللغة اةن ،ما هو معاد او بسيا ،مثا بذكر اااء
التالميذ يف الفصا، ،كر ال وع مي افماد خارا او داخا الفصا ،او ،كر
.اعااء افسم الن تستخدم تا األصوات املدربة
ات العربية ،مف تفرين اةرجل اخلطوات املذكورة نكي تطبياها يف تعليم األصو
.الواحد ،الكلمة او افملة الن مت تعليمها
 :وخطوات تعليم األصوات العربية ملتادمي كما تلي
يف هذأ املرحلة مت تعليم ال طن الصع  ،حا حيصا التلميذ قدرهتم على تيف
.ذالطرياة الفعالية هي مف ،ثيا كا األصوات يالدوطا التالمي .األنواع
 :املثال

خل –خل –خل –خل
صوجل – صار – ص يف – صدر – صوم – ص ياد
ع ص غ –ح صاب –ان

ر صرب –ا صمق اءب – ق صور –م ص ري

التا ية األخر الفعالة لتمثيا نطن األصوات العربية باستخدام الث ايية
الصغر وهي استخدام كلمتي ما هلما تفرن املعمب ،ألي فميف التفرقات ،ها
.اية ،يف الوسا او يف األخرالبد/هي يف األول
وضوح املعلم طرياة اارسة تفرين األصوات العربية مف الزواا ،على األقا مف
املعلم والفم بالرفاأ التلميذ واةهتمام استماع بي ما األدأل ،اةد اجواا نطن
 :املثال .الكلمات هذأ مي كال الفرن بوضوح
–ة ب صمة ،سر -ف صد ،ب سمة -م صحوب  ،ف سد -م سحوب
ص رة
وتفرين ال طن يف الفم طرين عي التلميذ وشحذ اكثر التأكيد سيتم هذأ التا ية
.71املتااة فارجها اةروجل
نحرا مي ايية تعليم اللغة العربية ،ألي اصبك درس اللغة العربية درسا اساسيا
" باملدسةمكي طرياة كالرييو ،وة مي الدروس ااضافية ،فال بد مي ملس 6الثانوية "مدية
" اعتمادا على نتايج املالححة تو رييل املدرسة .تعليمهامكالرييو ،اي 6الثانوية "،دية
ملدرس اللغة العربية لم الكفاءة اللغوية افيدة ،ماهر ومستوع

املادة ،با لم تاصيا يف "
Ibid, h. 21.

71

تعليم اللغة يصاهلا وع يأخذ كثريا اهتمام التالميذ ،ويعلهم رري ،اسة وة رربة يف اشرتاا
ثاب

ياستخدام السبورة الكتاب ،على الررم هيأت يف املدرسة الوسايا التعليمية .العربية

.70المول ،املذياع املستفادة/الكافية املت وعة ،مي وسايا الكمبيوتر
وكان

املراكا املوجهة ،نايش يف استخدام وسايا الكمبيوتر يف املدرسة

"م كبصتو ،رتويبمكلا مادختسا اع سردملا ةفر عم مدعل ،كالرييو 6الثانوية "،دية
التالميذ الي حي تعليم اللغة العربية ،وة ابتكار وترقية األصوات العربية لدرس اللغة
العربية مب" درسةحممديةوبع
وكان

املرافن التعليمية .كالرييو ةمبونج الوسطى 6الثانوية "

الوسايا التعليم .ة ،األجهزة ،واملذياعاملوجودة يف هذأ املدرسة وهي الكت

العربي

.مدعمة ،با مي ملد املدرس املاهر يف استخدامها ادارة التعليم
ومنحججالباحثةاستخدامحبثاألصواتالعربيةهيألنمطالبمدرساللغة
العربيةدرسةمب "حممدية"الثانويةاألوىلكالريجيولتصحيحخمارجاحلروفلدىالتالميذ،
كماتتناسببنتائجاملقابلةبرئيساملدرسة"كيفلوأنيكونالبحثقادراعلىترقية
استيعاب أو إتقان األصوات العربية ،ألن استقموا التالميذ بقراءة املعسورة واحلفاظ من
األلفاظ العربية اخلاطئة" .مث بدأت الباحثة بالبحث القبلي يف الصف احلادي العشر،

Data hasil wawancara dengan Drs. Irsyadul Ibad kepala sekolah SMAM 2 Kalirejo, 10 Januari
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وتناولتنتائجتعلمالتالميذإال % 7احلاصلونعلىمعياراإلتقاناألدىنو% 27
غريهامليتمبه.وتناسبتنتائجهايفاجلدول0ماطبقيفالفصل.
،مف الواقف السابن ،ويهم هذا البحث ملعافة املراكا املوجودة وهذههيالدافعية
العاليةلكتابةالباحثةهذاالبحثحتتالعنوان" كوسيلة ل كم ب يوت را ا س تخدام
ت الم يذل ال ع رب ية ال ل غة درس يف ال ع رب ية األ ص وات استيعاب ل رتق ية
مل بون ج كال ريجو ال ثان وي ة و ىلاال ”دي ةحمم ”مب در سة ثاينال ال صف
ال وس طى".وترجىمنتطبيقالطريقةالتعليميةوالتشجيعاتمناملدرسلرتقيةفعاليتهيف
تطويروسائلالكمبيوتر،وتكوينالتالميذأحسنمثريةومدفعونلتعلماللغةالعربية.
أصبح مدرس اللغة العربية باملدرسة "احملمدية" الثانوية كالريجيو هو جرج لقسم
الديناإلسالميجامعةاحملمديةميرتا،بلاشرتكمعالتعليموالتدريباملهميلدروساللغة
العربية.وتناولكفاءتهالعربيةمنمعهدeWMكباروجنان،باجنومسجاوىالوسطىحني
صارطالبافيه77.الكفاءةاجليدةماتكلفه،نقيصيفتسليمالتعليماملثريللتالميذ.وهذه
هيإحدىحججالباحثةمستخدمةبوسائلالكمبيوترألخذاهتمامالتالميذومحاستهم
يفاشرتاكالتعليم.
عربية درسا صعبا ،وعتأ اعتمادا على نتايج املاالة مف التلميذ ،عت درس اللغة ال
برنامج م فذ لكافة تارير حماولة حلها ،يكوي اي ي الذيف التحديف هو هذا .درسا فافا
" العربية ،خاصة ملدرسة اللغة تعليمم.كالرييو ةمبونج الوسطى 6الثانوية "،دية
Hasil wawancara dengan Bapak Ngadio, Ba sebagai guru bidang study bahasa Arab pada
10 Januari 1025.



عنداخلويل()02 2منعدةاختباراألصواتاللغويةهيكماتلي:
 .0القراءةاجلهرية.طلباملدرسليقرأمجلةأوفقرةمثتعينياحلادأوالتحصيل.إذا
تقعفيهاخلطأيفاللفظفتنقصالتحصيل.
 .7تفريقبنيأزواجالكلمات.املثال،تسميعهاإىلالتالميذصوتامنالشريط.تعني
التالميذهلتتناسبأوتتفرقالكلماتاملزرجة.املثال:
سال–سال
سال–صال73
املواداملستخدميفالبحثهوكتاب"العربيةبنييديكاجللد،"0ألنفيهمواد"األصوات
العربية"اليتميكنأنتستخدملتقدمياملثالمن"األصواتالعربية"لدىالتالميذ.
 :واما األختبار التمهيديف الذيف قدمتم الباحثة
 .0يطل مي التلميذ ناا اةروجل اهل ايية
- .7س(  :طن اةروجل املراتة قريبا ،املثالبطل مي التلميذ

ن( )ل -ط( ) -خل-ش

ع-ا( )-ح -ه( –(

 .3البداية ،املثال/نطن اةروجل ما وضع يف

األول( ص ياد(

)ن صر( )خال ش

:

)

Abd.Wahab Rasyidi,M. Pd & Mamlu’atul Ni’mah, M. Pd, Memahami Konsep Dasar
Pembelajaran Bahasa Arab, UIN-MALIKI PRESS, 1021,h.265

. .4امر املدرس اي يارا التلميذ قطعة مي اآليات
اةستماع(اةختبار التحريريف )
.0

م ر يت

.7

ل صوت

.3

ف ال ا

.4

م ف سدي ي

.5

ال ذي ي

ذ ما قراأ املدرسة مي سورةيكت التالمي الفاملم .7-6:
أمااألشكالمناختباراألصواتاللغويةاليتميكنأنتسريبهمعأخذاألشكال
علىالنحوالتايل:
 (0تعريفاألصواتالعربية
 (2تفريقاألصواتالعربية
 (3تلفيظاألصواتاللغوية
 (4تلفيظالكلمات
 (5تلفيظالكلماتاملزوجة
 (1تلفيظإطارالكلمات
 (7قراءةالنص74
Abd.Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Op.Cit, h. 265

من هذا اختبار األصوات اللغوية السبع ،فهمنا أن تشتمل األصوات العربية على املؤشرات
املتعددةوهي،0:تعريفاألصواتالعربيةاملثالأنيقدرالتلميذعارفحبروفاهلجائية
،تفريقاألصوات
سليما،هلأنتكونصوتا،ع،ب،م،غ،خوماأشبهذلك 7.
اللغويةاملثالأنيقدرالتلميذعلىتفريقاألصواتالعربيةاليتتتقربصوهتااملثالص،
س،ظ،ض،ق،ك،3.تلفيظاألصواتاللغويةعلىسبيلاملثاليكونالتلميذقادرا
علىتلفيظأونطقاحلروفاهلجائيةا،ع،ب،م،غ،خمناسبا)4،تلفيظكلمات
اعلىتطق

"كدر–أمل-طني")5.تلفيظالكلمةاملزوجةعلىاملثاليكونالتلميذقادر
كلمتنيماهلماترادفاحلروفبينهاوإالأحدىمنهاالتفرق"قلب–كلب– أكرب–
أقرب–شكر–سنر)2.تلفيطإطاراجلملعلىسبيلاملثال"الفيل–حيوان–ضخم
–تظرإىلالصورة–هذاحيوانضخم")2.قراءةالنصعلىسبيلاملثاليكونالتلميذ
قادراعلىقراءةالنصالعريبسليمامناسبا.
اشتمالاختباراللغةعلىاستيعابمجيعنظومالصوتاللغويوالذييشملعلى
احلروفالساكنةواللينة،إمايفشكلالتعريفأوفهماألصواتاللغويةسلبياتقبال،أو
علىشكلاللفظواستخداماألصواتباللغةاإلنسانية.
اشتمال اختبار األصوات اللغوية على شكل احلروف الساكنة اللينة ،نظوم
األصواتاللغوية،تفريقاللغةوتكملهاأيضايشتملعلىرفعأوأدىنالصوت،النربمن

الكلمةواجلملة،تلفيظالكلمات،ازدواجالكلمات،تلفيظسلسلةاجلملةوقراءةالنص،
التنغيموغريها75.
”دي ةحمم ”مب در سة ثاينال ال صف ت الم يذل ال ع رب ية ال ل غة مدرس
هو املتخرا مي تعليم الدي ية ال وس طى مل بون ج كال ريجو ال ثان وي ة و ىلاال
.ميرتو ،با اشرتا يف دور املدرس املهين لدرس اللغة العربية ”دي ةحمم ” ااسالمية بافامف
ةاصلة يف املدرسة الوط ية ااسالمية كيباروااي توصا مهارتم العربية مي كفاءاتم ا
كان العربية ،اللغة يف اتاجة مهارات .72بااوماس جاو الوسطى،حي صار تلميذا فيها
احد هذا .لد التالميذ لالهتمام ثارة اقا الذيف التعلم ااج تواجم الن الوحيدة املركلة
.التالميذ ةجتذاب كمبيوترال وسايا باستخدام الباحثة جعل الن األسباب
 :وبعد ،ام اةختبار التمهيديف ،وتهرت نتايج التالميذ كما تلي

Ibid, h. 262
Hasil wawancara dengan Bapak Ngadio, Ba sebagai guru bidang study bahasa Arab pada 10
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1اووملاب
او ح غا تس مف او ترب وا اب صواتباوروتا بر رألاتب)اويرووا( مررباوقوفب
بلو ىااا ب” ي اللف ”ب دمت وا يانفاا او صف ع الل وذا او ترب وا
اااء

رقم

او و و طى و د ألون ج كاو ورجو او ثان وي ا

6

أمحدإرفان

نتايج التعليم

نتي ة

رري اتاج

اتاج

2

أليشاأجنكريينف.

77



3

أجنكريفراتيفي

77



4

أرياأمتاجا

16



5

أسرتيأجنكريين

56



1

أيوليستاري

56



7

ديويفوسفاساري

45

0

إدافربياين

06

9

إدانورديانيت

55

66

كارتيكاساري

75

66

كيكيإيكاسافيرتي

16

62

ماياساري

06



63

مايانجساري

45



64

ميداوايت

45









65

إوكافراسيتيو

15

61

نزياهكسوموأدي

06



67

نورلأفيال

45



60

ريفيإيرساتيانا

16

69

رينديدويأريانتو

75



26

ريوجاكافراتاما

16



26

سيفيتهداية

16



22

سورانيت

56



23

فيجهاديتافضيال

16



24

زكيأمحدفناين

56



25

إمامأديفراسيتيو

45







كالرييو 6الثانوية "المدية"نتايج كفاءة األصوات العربية لد التالميذ الصف اةاديف عرر باملدرسة :املصدر
72ةمبونج الوسطى

 :البيانات
.0
.7
.3
.4

قدرة التالميذ على ال ع رب ية األ ص وات ت ع ري ف
قدرة التالميذ على ال ع رب ية األ ص وات ت ف ري ن
قدرة التالميذ على ال ل غوي ة األ ص وات لف
قدرة التالميذ على ال ك لمات لف
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Kalirejo Lampung Tengah. Pada tanggal 10 November 1025.

 .5قدرة التالميذ على امل زوج ة ال ك لمات لف
 .2قدرة التالميذ على ال ك لمات طار لف
 .2ال ش ق راءة قدرة التالميذ على
باووملا2
ايياتبلنباوقر نباواريف(ومتسباوحغاباوتربوابب الصابابصواتباوتربوا)
اويرووا

اورر

%

اوألوانات

تقف
6

>75

7

202

الكاما

2

≤ 75

60

722

رري الكاما

25

6662

3

اجملموع

 × 666 %عدد التالميذ الكاملي = التالميذ الكاملوي
عدد ةموع التالميذ
 × 666 %التالميذ رري الكاملي عدد = التالميذ رري الكاملي
عدد ةموع التالميذ
درس يف ال ع رب ية األ ص وات استيعاب اعتمادا على افدول اعالأ ،حصا
و ىلاال ”دي ةحمم ”مب در سة ثاينال ال صف ت الم يذل ال ع رب ية ال ل غة
60و )(202تالميذ الكاملي 7على ال وس ط ى مل بون ج كال ريجو ال ثان وي ة

تلميذا لغري الكاملي ،وتأكدت هذأ ال تايج ىل اافاضة قدرة التالميذ يف األصوات العربية
.واستيعاتا
بوجود الوقائع أعاله ،فرأت الباحثة أمهيتها يف معاجلة املشكلة املوجودة .وتلك
تدفع الباحية قوية ألداء البحث حتوت العنوان "  كوسيلة ال كم ب يوت ر ا س تخدام
ال ع رب ية ال ل غة درس يف ال ع رب ية األ ص وات يعاباست ل رتق يةلتاميذ
ال صفالثاينا "ال مدي ة" مب در سة ل مل بون ج كال ريجو ال ثان وي ة و ىلا
ال وس طى".رجاءمنأنيطبقوسائلالتعليمبتدفيعاملدرسيفترقيةفعاليتهعلىتطوير
الكمبيوتر،وتكوينالتالميذمهتمنيومتدفعنيلتعلماللغةالعربية.
د .حمل باوأللخ
.0

اصبح

الطرياة املستخدمة كالسيكية ثابتة ،حا ،ه

عي التالميذ

.اةهتمام تو تعليم اللغة العربية
.7

.كاي استيعاب األصوات العربية لد التالميذ م خفاا

.3

كثري مي التالميذ الذيي ع يهتموا الدرس حي يررح املدرس املادة ،حا
 .ليهم يعدم فهم التالميذ حي يصلها املدرس

ه .لحاحاباوأللخ
ها"اعتمادا على اخللفية البحث املذكورة ،فتأد مركلة البحث املطلوبة وهي
كوسيلة ال كم ب يوت ر ا س تخداميادر على

األ ص وات استيعاب ت رق ية

مب در سة ثاينال ال صف ت الم يذل ال ع رب ية ال ل غة درس يف ال ع رب ية
؟ال وس طى مل بون ج كال ريجو ال ثان وي ة و ىلةا "ال مدي ة"".

و .اوبرضواباوتدحوا
ما .7لالمتثال حماولة يف نالححم الذيف شيء ايف عي مؤق

الفرضية هي بياي

او املسألة هذأ برأي ع د سيدارماي ن و شريف الديي هداية هي اةدعاءات املؤقتة
اةصول ي الن املعلومات او الوقايف/البيانات استخدام مي تتأكد اي ي الن املركلة
.72اةاصا الفعا باستخدام تا وموثوقة صحيحة البحث نتايج مي عليها
فاقرتحت الباحثة الفرضية وهي  " :باستخدام  ال كم ب يوت ر ا س تخدام
كوسيلة يادر على ال ل غة درس يف ال ع رب ية األ ص وات استيعاب ت رق ية
ال ع رب يةلتالا ال صف م يذل ال ثان وي ة و ىلةا "ال مدي ة" مب در سة ثاين
س طىال و مل بون ج كال ريجوبقدر."%25
ز .ععمانباوأللخبلليامتأ
 .0اهداجل البحث

Nana Sudjana, Dasar– Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 2010), h. 16.

7

Paizaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindak Kelas ( Bandung: Alfabeta,1022 ), h. 200 .
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كوسيلة ال كم ب يوت ر ا س تخدام يهدجل هذا البحث ىل ترقية نتايج
ال ع رب ية ال ل غة درس يف ال ع رب ية األ ص وات استيعاب ل رتق ية
ال ثان وي ة و ىلةا "ال مدي ة" مب در سة ثاينال ال صف ت الم يذل
ال وس طى مل بون ج كال ريجو .

 .7م افف البحث
 :افف امل تاجة مي هذا البحث وهي كما تليبع
أ)

امل

كوسيلة ال كم ب يوت ر ا س تخدام

نحريا ،لتطوير املعارجل عي

ال ع رب ية ال ل غة درس يف ال ع رب ية األ ص وات استيعاب ل رتق ية
ال ثان وي ة و ىلةا "ال مدي ة" مب در سة ثاينال ال صف ت الم يذل
ال وس طى مل بون ج كال ريجو .
ب) تطبيايا،

 )0كوسيلة ال كم ب يوت ر ا س تخدام ية نتايجللباحثة ،معرفة كيفة ترق
ال ل غة درس يف ال ع رب ية األ ص وات استيعاب ل رتق ية
"ال مدي ة" مب در سة ثاينال ال صف ت الم يذل
ال وس طى مل بون ج كال ريجو ال ثان وي ة و ىلةا .

ال ع رب ية

 )7للمدرس ،تادص ملدخالت عي استخدام وسايا الكمبيوتر لتعليم اللغة
.العربية
 )3ا الكمبيوتر ،اي تزيد مهارة التالميذ يفللتالميذ ،تذأ وساي استيعاب
 .األصوات العربية

بابلا بابلا
راطا
يبظا ب إل
أ  .باسبلا
 .1ة ايلا باسبلاا با فعرعت
،زنادز دايز دمحم
.محمزموبعاسيزمولا نانئزهب زاعاسيزةيوبدئزدئلااحمزهازيمدمعزل انئزمولا نأ
،واونئ ئزلندزناسةزساياب
موبعاسي زمولا نانئ زم ا زسا زد ن ز ونر زمادهعئ زسأ زميامم زا زم سيم زاسبمي زولئسنيز
 .مولا نأزاائننسازاةايديهبازلا نئ
زسملكئزسأزمو ئزمونبناننئزاهب زسأزا يزملا زسأزن ائز""Mediaزانان زنا ئ
سأ مويعاوئ دصاإ ما هب زاعن ئ ز Medioزا ز.اهب زموبعن ئ زما زما زموبعنهئ ز""Medium
عن ل ع ديثزمحمزموبعاسيزهب زمسى ئز)(0791زBriggsزامساز .و يعاوئ مائل أ إ مايعي
مألالالأل ،امو لا ،و لا أ ،مولالسنا اافني مويعاسي ةكدت ن أ موا ماايدئ امممألي
 .موفن أ ا شاهمم مألايشئ،

ممم مم ممم م م مممم ممم مم مممم م
. 451.ص) 11ماالل ن(,ممم مم مم مم م مم

ممم مم

,م صط فى ب اب كر

هللا ق ري ب

Ibid.
Harsja W.Bachtiar, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya,
(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,11 1), cet. 1, h. 6.
Arief S. Sadiman dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1112), h. 6.

ئنهت موا مألنمهئ ما ماادمم ما امابمي مونال ،ةمايزل ع موا مولا نانئ موبعاسي
مهبا يف مح ز.امابماة اماساهمم ،ماااهب منلئاا سأ و لالسنا ةئات موا مورياب
اموميمست ،مويميدب ،مول فيدبحم ،سىي موبعن ئ ميمم ديي ونل مولا نأ اعاسي/اعاسي ماامل،
سأ نبن ا ي يف مديا ما مولا أ نابهي مو ميدئ ،ما مونال ةماي او أ ماه بلئ ،امابمي
ماايالئ ويدايم اضي

يم ،اهب أ امكانام ا بجم مودهمعنئ ،امق كام منمهئزماناامئز

صا
.سساهمئأ دايم لأ اليال مولالسنا ،سباة اة نا م،امو ز
هسثز

ملزاويد ل،

موا مولا نانئ مابمي نلبدام ونكي ةئلتدأل ئددئ ميمم مولا نأزسأ اعاسي ةلياأ
موصبه ،اموميمست ،موئنناا موفنددب ،سئ ي النددب ،ناسام مألايشئ ،مو لا ،سأ ةل بحم
ز .نبةيمو ا ام سيم امول فيدبحم ،مويعبسام،
مولا نانئ مابمهي ما ماايدئ ماادمم س بنام ممد هب مولا نأ اعاسي مىيث ،اوا اهم
.مولا أ ل ع مولالسنا افي محم و لالسنا،زاموازن أ مولا نانئ مو نلئ يف سبمي ل ع البحت موا
ما اعن ئ ما ننيمم اعاسيزمولا نأ سفسبأل معلنلاا ن أ ملالع ،موبمهي مويمحت سأ وام
افي محم ن أ اموا امولالسنا ،مادهل وب مولفالي لا نئ يف معلتدس

ئدحت عني زا

هدب امولا أ ،مولا نأ مداع ةم ن و نئ مولالسنازاسدمهنر ،امهبلااأل امامالي ،مواكي
.مولا نأ مهبدمب اكنحت ل ع اةئالد موا أ ا نماو اماساهمم ،ماايالئ منلئاا

Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 11 1), h. 61.
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 1112), h.
16

:زسنسا مولا نانئ عاسيمو زب مىلناه و نال مألع اا واب
أ (ماراهبيم
ب (.مولا نأ وبعاسي مودهمدئ ل ع واوفاي دماي
ج (.ادددزمف منىي ةفئازمف ما ال يم ةاه محم مما
د ( .ها ةكبأل محم ن أ موا سأ منىي مولا نأ اعاسي ةفاي محم ن أ
 .2ةيم لعاسابللاسال بعفا باسبلاا با فعرعت
أ) مهبدمبزموبعاسيزمولا نانئ
ماا بسام ما مويعاسي اي مولا نأ زهبب اعاسي ويسنئ زسأم امهلدب
عبالاهنب،ز(ز.و اا بسام نال كب مولالسنا سارأ ا ي سأ معلنااها ن أ ما ئ،
ياحم واولالسنا ،و ل سني امعسي معين ماا بسام عل بحم اهب ام،ز5).ز0799،
ولا أ هئمايةز.مام ائ عن اي اا شبد ئ ،لا نئ ىالإ سأ مواهباا إ مقا ئ
لندسا ز.مولا أ زسنسا ما ماساهمم مولالسنا ةاه موا )،و ئ محت( موايونئ مو ئ
د بحم مو ئ ،ةا أ لا نئ مولا نأزيف اعاسي اويبه ا ئ ،ا و واعلايمه ماااهعئ
ز .مولالسنا ولا أ واوم ة مجملفاا مافندز إ سأ
:زلاتمو مونلب ال ع ننياممزمولا نأ ،اعاسيزمولا نأ اريو
Arif S, Sadiman, Rahardjo, dkk, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers 11 1), Cet.XIII. h. 3
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, h. 12.

)

.ةئسنيزلا نئزمولا نأزيفزموفصي

)

.مولا نأ لا نئ نفاوم ائب

)

.مولا أ مهبدمب ا مابوبن وب موص ئ ل ع مقفاا

)

.مولا نأ لا نئ يف ةيننيزمولالسنا سئالدم

اعاسيزمولا نأزهببزمحمز سأ مهلدب محم ملالع ،ماانبه مو ناحم سأ مو اىا اتللأ
يفز اصاخبئ ند ،ولا أ مولالسنا دفساسا محم ن أ ماكدسئ مابمي ما مجةصاإ د بحم
.موايونئ مو ئ ةا أزمألخببممزموايونئزامعلنااهازودهل
( 2سابللا باسبلاا با فعرعت
Komunikasi

:زل

 "Mediaزواب زموبساسة زو بعاسي زمولا نانئ زلند زادنا زعن ادا زيف

عزمونلبزمولاتز"Pembelajaran

أ (ولئسني مولا نأ اعاسي موبسنفئزمجةصاونئ،زةئلتدأل اسئل ا مويعاوئ وب مجةصاجم
.مويعاوئ
ب ( يف مودامال منىي مولالسنازس عنلبا مولا نأ ،اعاسي مودمالانئ،زواعلتدمأل موبسنفئ
.مولا أ
ج ( منىي مولا أ د بحم عبب مولا نأ ،اعاسي معلتدمأل ىالإ موبسنفئ زمودجونئ ،زسأ
امقكاسحت مو نانام ا ي يف اا بسامم واالئ سأ ةيدد محم ن أ اونلز ج اوبماف،

http://kurniaoktafrima.blogspot.co.id/11 3113/pengertian-tujuan-manfaat-dan-fungsi.html,diunduh
pada hari Senin, jam .11 tanggal 1 Agustus 11 2

ل ع مولالسنا ادهم سأ ةيدد محم ن أ وي اللئا ،ماايالنئزمانتفيئ ملبمنا و لنانئ
.موااونئ و ايممي ماايالنئ نالبمنا اى حت ،ا ني
د ( ةم ر محم مالبا سأ مولا نانئ ،موبعاسي معلتدمأل ىالإ موبسنفئزمولصبهدئزمااايوئ،زسأ
ماا بسام ليو موهيدكئزل ع يفزنفل شاوا و ي د بحم منا نا،ة ا و ي مولصبه
.ليوسا دلأ موا
ح ( ني مملنا ام ة نئ ل ع اايهم ول بحم مولا نانئ موبعاسي موبسنفئزموفييدئ،زمعلتدمأل
.ماتل فئ امألألاو مولصبه ور اليي
زباوزينذز"Media Pembelajaran"،زومازموددأزماااحمزيفز.لندزمعنااديزازأل
:زبساسةزسنسامو
) مادهعب ةدهدل ةنئا ل ع اةئالد مولالسنا ،ةا أ ةئسني يف مائالدم
.مكاويدأ ما
) (س ابل ا ي يف ة بحم محم ن أ دييم) اماانئ منىي ةيوئ ةبالا
) (ا ئ ونئ واوه مودهال) منأ مولالسنا منل اع هعأ
) قبملم مدث واة ةابدب ان أ و لالسنا ،مقبمل عن ةنمني ن أ
.مألىيث مقبمل وكبم
) .مولا أ يف اهر ئ منل اع سأ والهبلااأل راهم منىي
) .موبما س مونريدئ مونامنئ سأ لاع معللياه
Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, h. 33-32.

سرريم مولا نأ اعاسي اسنفئ محم ةئلنللزمو امىئ محم ن أ ع حت ،سا وابزم همو مح
منا مولا نانئ ،و بعاسيمجعلفايم س .سااللسا ةلأ زلا نئزمولا نأزامولا أزموا وب دزمف
مولا نانئ ،مابمي وفسأ مألعسي الاأ مولا أ ،اهاو سللال ل ع مقصبإ و لالسنا ن أ
.مولا نانئ مابمي ة ك لندسا نفئسا ،و نريم امااايوئ
( 3ل بعفا باسبلاا با فعرعت
:زليوازعبي انازازهالال زاناال زموبعاسيزمولا نانئزناازة
أ (.ىيزمهبلااسازو لالسنازاةنابزالنسأزيمالانئزمولا أزموااونئعن بحمزمولا نأزمن
ب ( ماليي ،مولالسنا دفساسا محم ن أ منا منىي ،سفندم مولا نانئ مابمي ة بحم عبب
.ا علنااها مولا أ مهبدمب اكنحت سأ اه ننسا
ج ( و اام مو الأل شيدحت لأ مو فرنئ ديي ج موهين زمولا نأ زسلنبلئ ،ة بحم عبب
لند عناا ج مو تاه ،سأ دنفد اج ما ي ل ع مولالسنا اصي ج مح واادهعب،
.مودهل عالئ محت يف مادهعب ةا نأ
د (علص تزيفزمولالسنازمونماشامزمو ىام،زونلزدييزمحمزةئا زوناحمزمادهل،زويزوننسأز
.لا نئزماالمرئ،زمولنفنا،زماراهبيم،زمواياوزاراهبا

M. Basyaruddin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 1111), h. 12.
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran, h. 12 .

واب زماناال زموله نكنئ ،زسأز

ز"Pembelajaran

 "Mediaزلند زم هباه زمهااي زيف

:زمعلنفايهبازيفزلا نئزمولا أزامولا نأزناازة
 .محمزةايوزموبعاسيزمولا نانئزةبونتزمويعاوئزاماا بسامزمحزمحمزةايزسأزةيانئز
.لا نئزانلن ئزمولا أ
 .محمزةكبألزواوبعاسيزمولا نانئزةيانئزاةب نرزمهبلااألزمولالسنازمحزةنابزهر ئزمولا أ،ز
ولفالي زما ااي زوب زمولالسنا زامو نلئ زادلا نسأ زواولا أ زموفييحت زسناع ا زوكدهمزوا
.اهر لسأ
: .زمحمزاصيزموبعاسيزمولا نانئزل عزادددزمقبمل،زمو يالئزاموبا
أ ) س اايم ليوسا ونلأ دزمف ن ام ة بحم موا مو اسنام ما مو اسأ معل دمإ ن أ
.مونابذا ما الالألمأل ما موصبه موصبه ،س مودهمعنئ موفصبإ يف
ب ) ةكدنسا ن أ و لبمل سيسنئ ارا دمف ،خب ام موازهب مو اسنام ما مو اسأ
.موفن أ ما مهسي خببه سأ ماابنئ س
ج ) موئنب ،لميمم يف اممدم سيم ثدع ما مااو يف ثدع مقداعزمونايه،
وميمستام اموصبه ،موفن أ ،موفنددب ،ةئ نالم ىالإ سأ ةرسي محم ن أ الننر
.وفرنزاف
د ) سأ لا نا ةرسي محم ن أ مودسبدئ موداهم سىي مااكدم مواا نام ما مو اسنام
.مقاعبونئ مكانام ما موميمست ،الياو اموصبه ،مألالالأل ،ىالإ
ه ) م سيم سىي موبعاسي س
.اموفنددب امألالالأل مو ا نبةي

دزمف واهم ةاها سأ ما مقدع نانام ن أ

و ) االازف ةئل ين لا نئ مداع ما موأناننئ موىبهمم سىي نانئموه مألمدمع
سىي مولئ ني ةكننام س اليمائ إ موللبإ لا نئ ةكدأل محم ن أ ناا شبدالف،
لا نام ما موبما  ،يف اد ب اموفنددب ،موفن أ ،ايثئ وب موفاخبي موبا
.واقاعبا مكانام
) ااا موا مألمدمع مبإ و لالسنا مامشنئ مربأم ةبالي محم ن أ مولا نأ اعاسي
مادهعب س ما ااي مولفالي ورسبه موئااو لأ اليال هأ ،مرباخبئ مو نلئ يف
الف ماندمننئ مويمالم شيدحت لأ امو نلئ امهلا
ننلئ ما الامة ويداهمم موكناأل سى ز
.مقنبمحم
:زىاخبئز""Media Komunikasi Pembelajaranزةئلفنازموبعاسيزمولا نأزيف
) .مااننئ مألمدمع ما مو اسنام ممد ل ع موك ب
موصبه س ل نسا مانصبا ن أ موا مو اسنام ما مهلاسئ مألمدمع هباع
مفرسا ن أ مث موصبم ،ما موفنددب شيدحت لأ مائ ئ ما الن أ ،مونايهم،
.مقا ئ لند امعلتدمسسا
) .مكدي مو اسأ ما مقدع ما موريب يف مولاللا
واول اس ابعئ ،دييم يهعا مادهل ةكدت ن أ مولا أ ،اعن ئ ىالإ سأ
.مو فر ل ع موكياو ان أ نفسأ محم موئسي الاأ
) .ولا أزمولالسنا اموللفني ميراهم إ واالئ

Ibid, h. 12-31.

ل عز ن أ منا مولالسنا ،ةا أ يامال ةيدد مولا نأ اعاسي معلتدمأل ن أ
ز .مولا نانئ مابمي وب مولالسنا منل اع دايم
سىام مولا أ ثدع محم معلنلاا ن أ الننر ملالع ،ماانبهم كاومون سأ
منر منا مولالسنا ،ةا أ يامال ةايدي ان أ اسلنبلئ ،االائ امولئ والهبلااأل،
.مولا نأ مرناو عالام وكياو ماا اب ياحم مولا أ ،مهبدمب اكنحت ن أ
 .3ةلالا باسبلاا با فعرعت
Belajar

:زهب

 "Strategiزدأ زيف زنلاورمعبحم زز ز.لند زعنة زمو لي زي اساهمع زال

ز"Mengajar

أ (:زونريزنبلسا،زةل بحمزموبعاسيزسأ
) خببم ،ادهمم ل ع ماالادم مولا نأ موئاانئزهب زاعاسيززAuditifززموبعاسي
.امو ل مائ الم ،مويميدب ،م سيم :سىي
) .ل عزمبملزمو صي ماالادم مولا نأ موبعاسيزمولا نانئزمو صيدئزهب زاعاسي
) .يزموئاانئزمو صيدئزهب زموبعاسيزموازهلازلنصيزموئا زامو صياعاس
ب (:زونريزابمزمورسبهزةنكئأزموبعاسيز إ
) .موبعاسيزوكبمزمورسبهزموبمعائزامالاايوئ
) .موبعاسيزوكبمزمورسبهزمكديمزسأزما احم
Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, h. 3 .

) .موبعاسيزواولا أزموفييحت
ج (:زمابميزةنكئأزموبعاسيز إ ونريزخبنالئ
)

موا زنان زعس ئ ز مولا نأ اعاسي سأ موبعاسي زمو ئنهئ
موئسي سأ لاي شيدكئ .اهىنصئ زيا ا مقصبإ زل نسا
.خبا زاف ونل امعلتدمسر

)

موصاا سأ لاي اا اميامم هب زمابمي مااكدم موبعاسا
محت ادله ا راونلسا ،لأ اليال ل نسي ،مقصبإ
.مو االنئ ماساهمم معلتدمأل

و او ي م هلل ا يد ا زيف زمو لاور دئمو ل ا نأ مو بعاس ي من بمن
:هب زس ص ه فع
أ) مو لاا ،زا ز ز:موبعاسي زمولا نانئ زوم ي زمابي زماه بلئ زما زمايعبسئ ،زسىي ز
موصبهم زمولا نانئ ،زا زمويعبسام زا زمربيمسي ،زا زمو بمام زمولا نانئ،ز
.امومفاادام،زامو هااام،زامويسب
ب) ئ،زازمالالألزراولز:موبعاسيزمولا نانئزوم يزمابيزموئاانئزمو صيدئزموىاولئ،زسىيز
.مايشئزخببةنئزازمعهبمنام
ج) مزالالألزز:موبعاسيزمولا نانئزوم يزمابيزموئاانئزمو صيدئزماللينئ،زسىي .ا
.سللينئ،زامايشئزموفنددب،زازمايمازمقاعبا
Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT. Rineka Cipta,
1116), Cet. III, h. 12- 16.

هبنا زمواددد زسأ زموبعاسي زمولا نانئ زموا زن أ زمعلتدمسسا زيف زمولا نأ ،زايف زهباع
ا نأزيفزموفصي،زألحمزهبنا زوابزمأل سيمزمقاوئزمعلتدس زمو امازاعاسيزمو ا نبةيزو ل
.مألخببمم،زموأناسلزو ايوزاراهبا:موازن أزمعلتدمسسازهلاز
ب  .بوراعاةا
 .1ة ايلا بوراعاةا
ا ي سأ ماا بسام ااالئ ىصنصا سصاائ لندزم هباهزمهاايزمو ا نبةيزهببزسوئ
اممدم امدم ز.دممااك ا مو ئنهئ هب مقئاوام ل ع مول كاس

و شاننئ سوئ موكانبحم،

ماىاإ ع ني ل ع( مادىالم معال ل ع محت س بنام ،مهوائ سأ ةل بحم مو ا نبةي سا
مو نانام سأ موللكحت )،مادىالم يف ونانام امدم( اماااو )مو لاوئ وبمئ ا مافاةنت وبمئ
ما يمسأ وم ي سا ملسا  ،ا ي سأ سااللسا عنلأ موا مو نانام ااي موا موامنيم(
مويمائ ما موهاوائ موماائ) ،موماائ ماىاإ ع ني ل ع( ميىيما ا سرا  ،م يو( .
مونلب ل ع هب اموا مو ا نبةي س ساياوئ اابه وددسأ امو امىب مربأمو واب
:زمولات

6

 . 22.ه  Op.Cit.م صط فى ب اب كر هللا ق ري ب .

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h.22

) و شاإ سا هبب مو

ا نبةيز"Annual

"Computerزهاوامزو ئاازيفزنلاا

ويناسل يف مييىاإ لا نئ سدىالم ة ك يسى ماساأل ،و اب موكناأل ل ع اايه
.سا بسام ا ي يف ماتي ام ةبالا لأ اليال مااالئ ،نلاسل مامسي ل ع مقفاا
) نرأ ميو شاننئ مو ا نبةيز""Computer Todayزعاندديلزيفزنلااز.ياناودزد
ة كاس ةيةنا ا ةصانأ اناول خبلنت ،اوم ي وئيلئ مو نانام س مولااسي
ىهبممز ايمب ا

ميىيما نلاا لا نئ سدىالم مو نانام يدأاض معلك اإ

).موأناسل ضيدأ( موامنيم يف ماتينئ موأناسل لأ ةا ناام
) مواد سوئ هبب مو ا نبةيز""Computer Organizationزبا ازامخبلاور،زيفزنلاا
مادىالم ماا بسام ل ع مقصبإ ل ع اايهم وئيلئ ،ميو شاننئ مولنا ت
.ماا بسام موناةل ةبوند إ موامنيم يف ماتينئ ويناسل االحت اسااللسا انئ،مويا
:زمولات مونلب ل ع مربصاسا ورزواب مو ا نبةي ،ة نبوب نا
) .مولالسنا وير ام االكا معلتدمسسا ن أ
) .مويعأ ما مويسي ،ما مو ائ معلتدمأل س دييم وصن لر مألال اه لايمزةكبأل
) .مواات مونماو وب سئلبث يف مولا أ ةيني محم ن أ

Arif Susanto, Artikel Pengenalan Komputer, 1112, (online), http:ilmukomputer.org/wpcontent/upload/11 1113/arif pengenalankomputer.pdf. diunduh pada 11 Maret 11 6.
Iif Khoiru Ahmadi, Hendre Arin Setyono dan Sofan Amri, Pembelajaran Akselerasi, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 11 ), h. 112.

مواد ،و شاإ ،سا هبب مو ا نبةي محم ةئلنللزمو امىئ ملالع ،م همو واب سأ
ذم زعلئلتدأل زمو اما زاعاسي زمو ا نبةي زيف زةا نأز ز.مو نانام امفو مو نانام مولكاو
.مألخببممزموايونئ
 .2ساعم اا بوراعاةااعاا با فعا
محم ساياب ألحم مولا نأ ،يف و ائالدم ننيمم يمو ا نبة ةنانئ لندزعبد اهةنبحتزيف
د بحم لندسا ز.مقاعبا ةئالدم مولا أ ما مو ا نبةي ،ل ع موكاسأ مولا أ سصه ت
هون ا وب ن ام وما نئ ارع مخب ل

مث  ،مولا أ سنلم يف اىاخبئ  ،ليور مو ا نبةي

إ ةصننفسا ن أ ةدهدئسا معاونا مىلالب فل ة ألحم سفسبأل هبامز :زبائا
.مينشن ا ئ مولا نأزل ع اة نبوب نا مولا نأ ة نبوب نا داإ يف
:زةمايزل ع اموا
أ)

إ ةكئناسا مت مودهمعئ هباع يف مو ا نبةي معلتدمأل

Computer Asissted Intructional

دماهنبحم امولالسنا مولا نأ نراأل سأ دل يم ج ن يو مو ا نبةي معلتدمأل محم
ةاه ز CAIز.موهيالنئ ىالإ سأ مو ا نبةي س مةاهبب يف س زمولفالي لابسا
ماا بسام سأ سلنبلئ ا ن ام نانئ س مولااسي يفز.مولا نأ داإ وب ةنرا
ز.ماا بسام داإ مولالسنازيف ةصننةزادهم لأ اليال مألنبمن فل فئ منبمن مبإ
مو ا نبةي ةئالدم مولا أ سفسبأل س مااياالئ مو ا نبةي معلتدمأل ةا أ
).(computer assisted instruction

 مولا نا موأناسل د بحم محم ن أ مولا أ ا ي مب يف، اماااهعئ مولدهد ام
امألوااا امكانام. ن أ موا امأل سيم موأمسل ةهبدي مديا مت مايم هباع
مو ا نبةي ل ع موكاسأ مولا أ يف معلتدمسسا.
Computer Aided Learning )ب

ايم ىالإ سأ مولا نانئ مابمي ةكدت يف ا نبةيمو معلتدمأل محم

 مولالسنا،هم ائ ة ادئ ا لهاو ونماو. هبب مو ا نبةي سصايه ممد وبخبفسا
سا بسام ةكدت ما يلهاو و لالسنا ميمم.
Lee ( 226) dalam Abdul Wahab Rosyidi merumuskan paling sedikit ada delapan
alasan pemakaian komputer sebagai media pembelajaran. Alasan-alasan itu adalah:
. Pengalaman
1. Motifasi
3. Meningkatkan
2. Materi yang otentik
2. Interaksi yang lebih luas
6. Lebih pribadi
3. Tidak terpaku pada sumber tunggal
2. Dan pemahaman global.11

ليي يف عبد الوهاب رشيد اقل موجود مسانية حجة إستعمال الكمبيوتر على
: ذلك حجج هو،الوسائل التعليم
 خربة.
M. Musfiqon, Pengembangan Media & Sumber Pembelajaran, (Jakarta: PT.Prestasi
Pustakaraya, 11 1), h. 21.
Munir, Multimedia Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 11 1),
h. 36.
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, h. 12

 .حمرض
 .ترقية التعليم
 .املادة الذي اصلي
 .تعامل الذي اوساع
 .أكثر شغصية
 .ال نتوقف على مصدرا واحدا
 .2و التفاهم العاملي
ئمولا نان مابمي ل ع و لصبإ و لالسنا اليخبئ ةاه عبب مو ا نبةي س مولا أ
منىي وللفني مديا مو ا نبةي س مولا أ ز.مةئالا منىي يف ةلفالي محم ن أ موبمولئ،
مد يف مولا أ اواولات اميودمن ،مألوااا ،مالائ ،س يمساا دية ي مو ا نبةي ألحم لاونئ،
ن أ موا مو ا نبةي يف مالامئ موله نكام ما موأمسل فل ة مودهمعئ يف ز.ةيدد عبب ذمةر
 Microsoftزةئلتدأل زمو امىئ عبب مو لا ،هبام يف مولكدن  ،موايو يف امعلتدمسس
ز.Baqmi ،Power Point

Microsoft Power Point 1113ه ةه نكام سأ اممد هبب موايو ويناسل ازةه نحت
موأدنام ،ايمو إ الاا ج موأناسل هبام سأ لاسد منأز Microsoft Office.ا ويناسل
هسي-هسي ليو و ئاشئ هبب موأناسل هبام سأ مىيث سنفائ محت ز Microsoft Office.يف ألنر
ا دي سارأ ودث ساياالئ  Microsoft Wordهسي س موم و نفل ماي ما منىي ليو ةكدت
.مو ا نبةي معلتدمأل إ مودالان

خطوات استخدام الكمبيوتر يف التعليم
trioP rewoMicrosoft P

 فتح.أ

" اضفط "البدء.
" اضغط "مجيع الربامج.
"eiiorOrrP srriiw"  اضغط.
" t 1113orOrrP srriiw trewo trioice"  اضغط.
"treworrioP .eO"  فتتظر أورق العمليات.
 وأيضا، وإال لكتابة املواد، كتبت الباحثة عليها املوادrioPMicrosoft P trewo يف
 استخدمتها، يف هذا البحث. اجلداول ما تتقدر هبا، الصور،الرموز على املثال " الفيديو
.الباحثة الصور
"Microsoft Office Power Point 1113 "  طريقة ادخال الصور يف.ب
. اخرت "أدخل و اضغط الصورة.
" فتأيت جدول "احلوار.
." مث أضغط من الصورة ما ستزيد و اضغط "أدخل.

http: sulivanfebriana.wordpress.com/11 112/12/ cara-membuka-menutup-mspowerpoint-3, diunduh pada 12 Januari 11 3,pukul 3.11
http:maniakkomputerrizka.wordpress.com/11 1121 2/cara-praktis-powerpoint-untuk-pemula,
diunduh pada 12 Januari 11 3,pukul 3.11

مث تتظهر املواد من خالل "احلساسة من  "DCLما متلكها املدرسة ،لرتاها زالتالميذ
عن املواد "األصوات العربية" يف الكمبيوتر واضحا.
ولا أ موأمسل ما موكيسحم ايموم ولا أ

هببزويناسل زBaqmi

هبب موأناسل هبام موكيموم،

دم ،الائ ةفال نئ معاونا س ادأل ألنر مو يت ،موكيسحم ايموم ولا أ و ل انا دم ند
يفز.موكيسحم ايموم يف ناو ا ئ ذمهبا سىي ألحم مول انا ،مم ر واول وا ئ ،ا ي يف سا نم
مقياب ل ع مولايب مبإ مودهال سأ مواددد هبنا موكيسحم ،ايموم ولا أ ويناسل
مألشفاإ ةا نأ د بحم محم ن أ ننة اناول موشانأ ،لالسام س ناس ئ مهل اسنئ،
س ل نسا مول ا هبام،زان أ ني واد ايموئا اننفنئ مهل اسنئ ،مقياب معأ ني مبإ
يف ةدهدئسا عنلأ موا موشانأ لالسام لأ موكايأل مودهل إ داهبازمول انا محم ندم،
مودهل مولنكني ،الالسام م مألميب مبإ مألاونئ ،مودهال عن ةكاحم وادز.مولفاخبني
مألىيث مألميب واب س

نا إ ن ا سبةي م مائلفايم مويعاوئ ةايب محم هبب مولات

س مولالام ل أ منلااإ مبإ ةا نال مديا عنلأ ،مو يت موكيسحم وكيموم موأناسل يف
.نريزمف مودهال عن معلنااا يف موهفي ادهمم سايالئ ااهعئ ،سئنوئ واب
Baqmi

اةه نحت ةئلتدأل زنبعن

ئ زموايو زPower Point

 Microsoftزموله نحت ذم

ااائززاواابميزموازةايوزل عز.مألخببممزموايونئزامعلنااهازودثزمولالسنا ولا أ ةئلتدأل
.مو ا نبةيزاةرساهبازيفز سا زميعكاو
http://www.topsoftwarefull.com/baqmi-software-belajar-membaca-alquran-gratis-untuk-anakanak/ diunduh pada tanggal 11 Maret 11 6.

 .3برع يباس ب عالابفوراعاةااعاا با فعا
أ (لع يبا بوراعاةااعاا با فعا
) .دلا أزمولالسنازوكدهممزاعيلائأزل عزالسأزماايالئزاماا بسام
) .ةئالدزةا أزمولالسنازمااهب بزيفزمولا أ،زاة بدنسأزمادزالااج
) .معينزةدالن زالااونئزةا أزمولالسنا
) مىازمهبلااألزمولالسنازأل أزاايهاحمزل عزة ا ئزما بنامزمو بننئ،زمابعنكنئز
.ماللينئ امويعبأل
:زااإزم هباهزمهاايزيفزمولا نأزهبنا زوابزسيمدازمو ا نبةيزودهبدمبزمولا نانئ
) محم ن أ أل ا وهنلا مودهال ،ة كبم موادأ مولالسنا ةئلبلا محم ن أ مو ا نبةي
ل ع مقصبإ مودم مودم ،ننئع وأ موفييدئزمنىي ،موهين يف ااشفنئمو سناىا ةبالي
.معلتدمسر ماه با موأناسل مئا مولا ناام ةنفنا يف مولاا،
) ما ماتلأمم ،مألنمهئ ما مولااهدأ ل ع و ااي مولالسنا ثفي محم مو ا نبةي ن أ
محمز ن أ اموا امابعنكع ،ماللينئ ،مويعبأل مويعبسام ،وبحم ةبمالي وئ ا مكانام،
.موبماانئ ةينةزالنسا
) ان أ موئيلئ سئلبث دلا ابحم مولالسنا منا مولالسنا ،مددحت يف مولل أ لنصي
.سئلبثزمعلنااها س ةادد سا
Munir, Multimedia dan Konsep Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 11 1), h. 22.

) ماليي اليخبئ اةبالا مولا أ ،ويناسل معلتدمأل مرناو مألنمهئ ةئ ني ل ع موكدهم
.يمسازاف هخبدهبا ن أ ة انازموا ني اةنانئ موفييحت ،و لا أ
) اويناسل النددب اايدي مألسىي ايا سىي مىيث اسادمم اسيما ئ ،ور ،اةية ي
.ور مرباا مو ا نبةي سا سأ مألىيث مييمهم
ب ( ب عالابفوراعاةااعاا با فعا
) .موااسحتزواجالصاي
) .و ا نبةي امأل سيم موأمسل لدألزةبالا
) .امونريدئ مولكننئ ماايالئ مداي
) .ماي مول نبوب نا ا بإ

أ

ب اب عت أل صا ت

 .1ة ايلا ألصا تا ب ابعت
مولصبد زواو ئز(مألخببمم زهب زخببم ،زاهب زننفنئ زمحم زننهحت زما زضيا زموصبم ز
االسأ سايالئ امهبأ زسأ زةا نأ زمألخببمم زهبب زمواحت زن ننا ز.ناا زسى سا زموايا ز)موايونئ

Azhar Arsyad, Media pembelajaran, h. 23.
Ibid,h. 1.

يف ةنفا محم ان أ مو اب وايسا سأ موصبم س مألخببمم وب مولانني ان أ موصبم،
.مألخببمم ل أ يف مااياالئ مألىيث مو ئ ما سىي ،يا محت
مأل ئاأل ،زادنلكي زالنبعي زسايث،ز زحم زمو صبم زهبب زمر ي زث دع زمهب ل يم م
موا أزمواحتزددهلزمألخببممزمو بدئزسأزز:ازمسازل أزمألخببممزهببز.ادده زواعئزموئا
م،ززنامنئزاخبةزفاه سازاننفنئزمدارسازاخبفائازماتل فئزموازدلانيزهازخببمزلأزخب زب
ناازددهلزموكبمنبزموازضي زهلازهباعزمألخببممزيفزةنريهبازوايسازو ابزلندزةينن سازيفز
.مو اامزمازملاي
ربياا مو نفنئ ددهل مواحت موا أ ز)(1110:0امألخببمم زلند زم د زعنبا ز
ناحمزيفزسئلبثزز)(0777:01الندز ندمعزموبعزز.اة نئ موللبإ/امجنلكاإ ها موصبم
.لزمقيابزل عزمألخببممزمالنبلئةا نأزمألخببممزددزه
اسأزوابزمولااهدةزلأزمألخببممزملالع،زمعلت ص زمو امىئزمحمزمألخببممزهب ز
ل أزددهلزعن زمألخببممزموايونئزسأزسبماةزمربياازاىصاسازمق أزسنساز ذمزةك ساز
.مو اامزاملاي،زالللدعزة اممزمألخببمم
 .2ةاوعاا فاا ألصا ت
:اولئزساياالئزسأزمبسادلفينزل أزمألخببممزوبزاليانزر
أ)

Articulatory Phonetics

مو ن هحتزل أزمألخببمم

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press, Malang:
11 ), h. 13.
31
.ه
) ماالل ن (, 11 1 UIN-Maliki Press:
م مم ممم ممم ر ش يدي ،ال وهاب ع بد
ققممم م
Ibid. h.1.

هببزموا أزمواحتز  Articulatory Phoneticsل أزمألخببممزمونهك
ددهلزمينامزملياوزمونهحتزسأزم يزمنلاازمألخببممزمو بدئزمازهببز
مواحتزدااوزلا نئزمنلاازمألخببممزمو السنئزازشيدكئزهبامزمجنلاازاةصننةز
.و بدئزاالحتزساادازراولئمألخببممزم
ب)  Acoustic Phoneticsل أزمألخببممزمألنبعا
:اتلازل أزمألخببممزمألنبعازمان بزبا
أ (.يهمعئزماب امزامواواوامزموصبةنئزمولننمدرسازمال أ
ب (.يهمعئزموبعنيزمواحتزمنلكيزلأمزمو الألز إزمذحمزموئاس
ج) Auditory Phoneticsزل أزمألخببممزموئاا
لا زل أ زمألخببمةاوئاا زودهمعئ زمجعلاان ز إزات
ماب ام زموصبةنئ زامعلالسسا زيف زمألذحم زاسا زثني زها زسأ زم سيم
.موئا
 .3ةيم لاة فعاا ألصا ت
اموا اهم ىهام ،اارال و ئ موايونئ مو ئ ةا نأ دسدب زةا نأ زمألخببمم ز إ زنبحم
فاهاز ىهاوام ل ع اموشنني ألخب نسا ،االكا مانهبائ موايونئ مو ئ سأزمألخببمم ماانبهم
.مياالسازامول بدد
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مو ئ مخب لزمعلنااازمخببمم مولا أ مأل ن نئ ،ناازنل رزل دزموياندزيفزمو ئ
و ئ مخببمم ةماي ز.مولا نأ هبدب محم ل ع مديا ادالاد مهلاسئ ،مألهبدمب مدث
ايالئس ل ع مقصبإ يف عبمو ع ناا ،ن ر مونراأل ةكاحم لاأل ،وم ي مولا نانئ مألهبدمب
عانأ ميب ا ي يف واو ئ امونهحت مألخببمم ا ي يف اج ةك ال ،مألخببمم االسأ
ل ع زموهبإ ،زمونأ ،زمولن نأ،ز ةماي ماا بسام سأ سيدد و ئ ع نأ نراأل موا ئ ،اميب
ةا أ سأ مهلدب اهبب مألخببمم زمو بدئ ،نراأل سأ م يمو ل ع ةكاحم سئلبث.اراهبا
مبإ سا بسام ل ع و لصبإ خببممزمو بدئمديا،زئدبزمأل ناازهب .مو ئ مخببمم
مو بدئ مألخببمم مبمنا مو بدئزازةلا حت ل عزنهحتزموصبمز اادهم مو ئ ،ةكاحم يه ئ
املاي اموا اهمم مو اام خببم ل ع و ئ ،و ي موم ي يف مألاي وب ةشماو مالنبلئ،
وم ي دنهحت محم لبا ما سأ مادهعب ،ما مأل ن نئ مو ئ الا اع انريمز.مو اسي امربهاا
.يهعبمزها موادأ واو ئ موناشكبحم الاي ناا ع نأ،

 .4ةيا تاة فعاا ألصا تا ب ابعت
:زىهبممزةا نأزمألخببممزموايونئزناازة
أ .ليوزا يزمو فو
نهحت ول ئند و هالا موىاولئ مخببممزموايو نئ ةا نأ يف موفااونئ موهيدكئ هبب
خببم ا ي سأ راهبا ز.وهالاوا جمحت اا

يف مة السا مت موا خببم ني

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, h.23.

النسا مسسيم ما يدئ ،مو اام ا ي يف دالسسا دن

مسى ئ مونهحت ،خببم اممد،

:زل عزع نيزماىاإز.مو ائ ا ادئ مألاعي يف مو دمدئ ،يف ىهاوام
ا -ا -ا
خبده – خب بأل – خب ناي
م صئ – ن صي – م خبدا او
ا صا – ىاو ا – ف صبا
ب/Drill .ةكدتزماااهعام
واد زةكدت زمألسى ئ زسأ زمو فو ،زن أ زمحم زداه زمادهل زواب زماااهعامز
اسأزز.وفوزمو اامزموايونئزماكشمئزوفرسازيفزمو دمدئ/ولابددزمولالسنازل عزنكي
ز.موه زمخب ل زهباعزمألا اإزسللديمزاسالادمزل عزسئلبثزادهممزمولالسنا
سأ زوب زما اإز ز.مائلاي/هبي زهبب زسأ زسئلبث زما لدد ،زمالبعي ،زما زمالكدأل
:زماااهعئزموازن أزمحمزدئلتدسسازمادهلزناازة
)

ماااهعئزيفزةفيدحتزمألخببممزموايونئز
ز:زن أزمحمزةلنبنزااهعئزةفيدحتزمألخببممزموايونئزل ع
أ (.ةفيدحتزخببمزسأزرالرئزمخببمم
يف زمو فو زمألاإ ،زموىاإز ز"ا"لب زخببم ز
.اموىاوا
ل–ا–ع
ا–ع–ل

ا–ل–ل
ا–ل–ا
ب (ماىاإزلبزهبيزهبامزز.ادددز مدثزمخببممزسأزخببةبزيفزملا ئ
:زماب بيمزيفزهباعزمو ائزمولاونئز"ل"مازز"ا"سأزخببمز
ع يد ي \ خبا حل
مو ف صي \ مو ئاس ي
مو ئبهم \ مو صبهم
ج (نااوئزهلامزواو لاازيفز(مجعلاانزامول يديزسأزموىناسنئزموص يثز
مألمبمإزما بائ(
د (نااوئ زهلام زواو لاا زيف ز(ا زسأ زموىناسنئ زموص يث زموكيموم زاموللي
مألمبمإزمافلبمئ(
أ) موكيموم زمقيدئ ،زاةامل زمسي زمادهل زو لالسنا زل ع زايموم زمقياب ،ز
مو ائ،زملا ئزموازةمايزل عزموصبمزموصاازياحمزةكدتزماىاإز
.يفزمألاإ
) ةدهدازمعلتدمألزمو ئ
مالا ائزسأزا يززئدبزهباعزمألنمهئز إزمعلتدمألزمادهلزمألخببمم
مولالسنازيفزنماوزمو ئزمقحت،ز سازهببزساكدزمازوئني،زسىيزوانيزمااوز

مولالسنا زيف زموفصي ،زذني زمونبن زسأ زملااي زىاها زما زيمىي زموفصي ،زماز
.ذنيزملياوزملئأزموازةئلتدألزهازمألخببممزمادهوئ
زةفي
دحتزمربهبممزماانبهمزن أزةه نكسازيفزةا نأزمألخببممزموايونئ،زس ز
ز.مقيبزموبممد،زمو ائزمازملا ئزموازمتزةا ناسا
:زاىهبممزةا نأزمألخببممزموايونئزالكدسبزناازة
يفزهباعزمايم ئزمتزةا نأزمونهحتزموصاا،زمحزثصيزمول انازادهئأز
موهيدكئزموفااونئزهب زس زهىنيزنيزمألخببممزمثزدك دا ازز.ل عزعن زمألنبمن
.مولالسنا
:زماىاإ
ا –از – ا –از
خببب – خباهز – خب نةز – خبدهز – خب بألز – خب نايز
–م صئ ز –من ل صي ز –م خبدا او ز –ا صبه ز –س ص ا ز
م خب غ
مولكننئ زمألىيث زموفااوئ زولاىني زنهحت زمألخببمم زموايونئ زواعلتدمألز
موىناسنئزموص يثزاهب زمعلتدمألزن البزسازهلاازةفينزماام،زألحمزلان ز
.زمألىيمو دمدئ،زيفزموبعيزمازيف/مولفياام،زهبيزهب زيفزمألاإ

Syaiful Mustofa, Op.Cit , h. 21.

شيدكئ ااهعئ زةفيدحتزمألخببمم زموايونئزس زموياما ،زل عزمألايزس
مول انا زامجهبلااأل معلاان ونناا مأليأل ،مقد م اما نهحت اوبو ماا أ
:زماىاإز.مو اام هباع سأ نال موفين وبوبو ماا أ اموفأ واومفاع
ال صد ،زو ئائ ز -س صلبا ز ،زال ئد ز -س ئلبا زخب يم –و صائ،ز ع يمز
اةفيدحتز مونهحت يف موفأ شيدحت لأ مول انا االا منىي مولننند عنلأ نئهباعزمولكن
امويعاسي مو بدئ الالالزوااايالئ مول انا د بحم مائلبث ،هبام يفز.مالاائزفاه سا مقياب
ه بز يف زدد زمول انا مث مافييمم ،واب ىالإ سأ موئ نائ مألخببمم ااددد موصايهم
مولفيدحت زماز ان أ مألاي ،مونا زل ع ما ملاي ي و سأ موايونئ مو ئ مخببمم ولل ني
دن اا زمول انا محم ان أ ةكيد ا ،نفئسا هب موا موايونئ مألخببمم واب اا ني مولانني
.ا،زع،زأل،زاةيةن سازيفزمو ائز:ماىاإزز.ملاس ما مافيي ألبذا سنسا
موهينززوابز""Strategi Pembelajaran Bahasa Arabزلندزل زمرببتزيفزنلاور
:زمحمزةئالدزمول انازولفيدحتزموصبةبزمالفياب،زاهب زمربهبممزناازة
) .ادددزمادهلزمازسايالئزموصبةبزيفزمألاإزسازدصا سازمول انا
) مىلناه زمادهل زواب زموياما زسا زدكي زاثلبث زل ع زموصبةب زماكصبيدأ ،ز
زاممئأ زمحم زةي زمقياب زسلنبلئ ،زسا زاوا زيف زمألاإ ،زموبعهن،زايف
.ماىاإز ،زنز:ىي،زل عزع نيزماىاإ،زسازعنلا اسازمول انازلانكازمأل
Ibid, h.22.

) زةبمالحتزمادهلزامول انازلأزاماانئزمقياب،زماىاإز زهببزموصبم

مألاإ زاز

.نزموصبمزموىاإ
) زان أزمحمزدانيزمادهلزدابلئزمو ائزيفزمويامازل عزمألاي،زا

ده ا ز

زمواا نئزاهيزهباعز.مول انازمحمزثديزموصبمزمألاإزمازموىاإ سئلايم زسل يهم ز
.محزدايالبمزمولالسنازمولفينزوبزمقيابزماكصبيم
) ةيةنازمادهلزسأزمهابلامزسىمزسىم،زد دمزواقيبزمألعسي،ز

ماىاإز ،ز

.امو ائزموىاننئزيفزموياازواقيبزن
) معلاانزمولالسناز ندم،زز.ة دمزااهعئزنهحتزمقيابزولاىنيزمادهل امولك ند ز
.لنازمثزالييداعانا،زدا زب
) زة بدأزمادهلزمو ائزمازمقيبزيفزملا ئزمازموا اهمزل عزسازةااي عاوفا ،ز
.عالئ،زدابلنازازالييدا
سأ زهباع زىهبمم زةا نأ زمألخببمم زموايونئ ،زمعلتدس زمو امىئز
ىهبممزةا نأزمألخببممزموايونئزسازليوسازعنةزماصهفع،زيفزةك زيفز
زسنازما لبربسئلبثزمالكدسب،زسناع ئزونمبمإزمولالمب"زيهعئم ز" ددئ
.ناوالبزجس بنلزموبعهعز0رانبدئز
أما األشكال من اختبار األصوات اللغوية اليت ميكن أن تسري به مع أخذ
األشكال على النحو التايل :

Muhammad Ali Al-khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Basan Publishing,
11 1), h. 23

.0زتعريف األصوات العربية
.1زتفريق األصوات العربية
.3زتلفيظ األصوات اللغوية
.4زتلفيظ الكلمات
.5زتلفيظ الكلمات املزوجة
.0زتلفيظ إطار الكلمات
.9زقراءة النص
من هذا اختبار األصوات اللغوية السبع ،فهمنا أن تشتمل األصوات العربية على
املؤشرات املتعددة وهي  ، :تعريف األصوات العربية املثال أن يقدر التلميذ عارف
حبروف اهلجائية سليما ،هل أن تكون صوت ا ،ع ،ب ،م ،غ ،خ وما أشبه ذلك، .
تفريق األصوات اللغوية املثال أن يقدر التلميذ على تفريق األصوات العربية اليت تتقرب
صوهتا املثال ص ،س ،ظ ،ض ،ق ،ك ، .تلفيظ األصوات اللغوية على سبيل املثال
يكون التلميذ قادرا على تلفيظ أو نطق احلروف اهلجائية ا ،ع ،ب ،م ،غ ،خ مناسبا،
) تلفيظ كلمات "كدر – أمل -طني" ) .تلفيظ الكلمة املزوجة على املثال يكون
التلميذ قادرا على تطق كلمتني ما هلما ترادف احلروف بينها وإال أحدى منها التفرق
"قلب – كلب – أكرب – أقرب – شكر – سنر ) .تلفيط إطار اجلمل على سبيل
املثال "الفيل – حيوان – ضخم – تظر إىل الصورة – هذا حيوان ضخم" ) .قراءة
النص على سبيل املثال يكون التلميذ قادرا على قراءة النص العريب سليما مناسبا.

Abd.Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Op.Cit, h. 62

اشتمال اختبار اللغة على استيعاب مجيع نظوم الصوت اللغوي والذي يشمل
على احلروف الساكنة واللينة ،إما يف شكل التعريف أو فهم األصوات اللغوية سلبيا تقبال،
أو على شكل اللفظ و استخدام األصوات باللغة اإلنسانية.
اشتمال اختبار األصوات اللغوية على شكل احلروف الساكنة اللينة ،نظوم
األصوات اللغوية ،تفريق اللغة وتكملها أيضا يشتمل على رفع أو أدىن الصوت ،النرب من
الكلمة واجلملة ،تلفيظ الكلمات ،ازدواج الكلمات ،تلفيظ سلسلة اجلملة وقراءة النص،
التنغيم وغريها.

Ibid, h. 62

الباب الثالث
منهجية البحث
 منهجية البحث.أ
Metodologi penelitian berasal dari bahasa yunani, yaitu: metodhos= cara atau
jalan, logos=ilmu. Menurut Sugiono secara umum metode penelitian diartikan
sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan metode penelitian adalah cara atau jalan yang
ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkahlangkah yang sistematis.
Logos=

 و، حيلة، طريقةMetodos=  من اليونانية وهيMetodologi مشتقة كلمة

 عامة تعرف منهجية البحث كوسيلة العلمية للحصول علىSugiono عند سوكيونو. علم
 منهجية البحث هي الطريقة أوM. Iqbal Hasan بالنسبة عند. البيانات لغرض وفائدة حمددة
. واليت لديها خطوات منهجية،احليلة اليت اختذت فيما تتعلق هبذا البحث
 فإنه ميكن االستنتاج أن منهجية البحث هي الطريقة أو احليلة اليت،من الرأي أعاله
حيث هذه منهجية البحث ستسهل البحث يف جمال إجراء. اختذت فيما تتعلق هبذا البحث
.البحوث

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 3.
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 00 ), h. 0.

 .1نوع البحث وصفته
أ .نوع البحث
منظور من موقعه ،أصبح هذا البحث هو البحث اإلجرائي (Classroom Action
) ،Researchحيث يالحظ الباحثون أنشطة التعليم يف شكل هذا العمل ،الذي أثريت عمدا
و حيدث يف فصل معا .من االسم يشري بالفعل حمتويات الواردة فيه ،وهي نشاط البحوث
اليت أجريت يف الصف .ألن هناك ثالث كلمات اليت تشكل هبذا املعىن ،هناك ثالثة شروط
وصفها ،وهي:
 )1البحث ،أنشطة تلحيظ الكائن ،وذلك باستخدام قواعد منهجية حمددة
للحصول على بيانات أو معلومات مستفيدات لتحسني نوعية األشياء اليت
تأخذ منها إىل رغبة ومهمة للباحث.
 )2اإلجراء ،حركة النشاط املتعمد ،مع غرض حمدد ،و يف هذا البحث مع شكل
إطار دورات النشاط للتالميذ.
 )3الصف ،ال عالقة للصف يف هذه احلالة لفهم الفصول الدراسية ،و لكن مبعىن
أكثر حتديدا.
) ( Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata inti, yaitu ( ) penelitian,
tindakan dan (3) kelas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas
merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan,
yang sengaja, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara
bersama. 3

3

Suharsimi Arikunto dkk., Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2011), h. 3.

مع ربط حتديد املعىن من هذه الثالثة الرئيسية 1) ،البحث 2) ،اإلجراء3) ،
الصف ،فنستخلصها بإن البحث اإلجرائي هو حيث يالحظ الباحثون أنشطة التعليم يف
شكل هذا العمل ،الذي أثريت عمدا و حيدث يف فصل معا.
“Menurut Hopkins, sebagaimana dikutip oleh Rochiati Wiraatmaja pengertian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur
penelitian dengan tindakan substansif, suatu yang dilakukan dalam disiplin inkuiri,
atau usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam
sebuah proses perbaikan dan perubahan”.

عند هوافكينس) ، (Hopkinsواستشهدت راخيايت ويراأمتاجا (Rochiati
) ،Wiraatmajaتعريف البحث اإلجرائي هو البحوث اليت جتمع بني إجراءات البحث مع
العمل الفين و أجري يف االنضباط ،أو حماولة رجل لفهم ما جيري ،ويف حني يشارك يف
عملية التحسني والتغيري.
وأما عند كوناندار  Kunandarالبحث اإلجرائي هو و البحث اإلجرائي الذي يقوم
به املعلم ،وهو أيضا يصبح الباحث ،أو باالشرتاك مع آخرين ( التعاون)  ،عن طريق
التخطيط والتنفيذ و التفكري بالتعاون والتشارك ،والذي يهدف إىل تصحيح أو حتسني جودة
العملية التعليمية يف الصف ،من خالل إجراءات حمددة ،يف دورة.
من آراء أعاله ،فإنه ميكن االستنتاج أن البحث اإلجرائي هو عملية البحث اليت
أجريت من قبل املعلمني يف الفصول الدراسية ،لتحسني أدائه ،عن طريق التخطيط والتنفيذ
و التفكري بالتعاون والتشارك ،والذي يهدف إىل تصحيح أو حتسني جودة العملية التعليمية
يف الصف .
Rochiati Wiriaatmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
), Cet. X. h.

0

Penelitian tindakan kelas juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata
guru dalam Pengembangan profesionalnya. Pada intinya PTK bertujuan untuk
memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan mutu
pembelajaran dikelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan
siswa yang sedang belajar.

ويهدف البحث اإلجرائي أيضا إىل حتسني أنشطة حقيقية للمعلمني يف تطورهم
 فإن البحث اإلجرائي يهدف إلصالح مشاكل حقيقية وعملية،يف نقطته الرئيسية. املهين
 من ذوي اخلربة مباشرة يف التفاعل بني املعلمني،يف حتسني نوعية التعليم يف الصف
. الذين يتعلمون،والتالميذ
كان البحث اإلجرائي له خصائص على النحو

Wina Sanjaya

عند وينا ساجايا
:التايل

. Tujuan utama PTK adalah peningkatan kualitas proses dan hasil belajar.
. Masalah yang dikaji dalam PTK adalah masalah yang bersifat praktis.
3. Fokus utama penelitian adalah proses pembelajaran PTK dilaksanakan
untuk memperbaiki proses pembelajaran yang maksimal.
. Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil PTK ada pada guru sebagai praktis.
. PTK dilaksanakan sesuai dengan program pembelajaran yang sedang
berjalan.

. الغرض الرئيس من البحث اإلجرائي هو جودة يف عملية وحتصيل التعلم.1
. املشكلة املدروسة يف البحث اإلجرائي هي املشكلة التطبيقية.2

0
3

Suharsimi Arikunto dan Suhardjono, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara,
), h, 0
Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas,(Bandung: Kencana Prenada Media Group), h.33-

 الرتكيز األساسي من البحث هو إىل عملية تعليم البحث اإلجرائي املنفوذ.3
.لتحسني عملية التعليم الكافية
. أوضعت مسؤولية تنفيذ البحث اإلجرائي يف يد املعلم كاملنفيذ.4
. ينفذ البحث اإلجرائي مناسبا بالربنامج التعليمي امليسار.5
(Shumsky) سومسكي.  هلا مزايا وعيوب،البحث اإلجرائي وكذلك دراسات أخرى
: يرى أن مزايا للبحث اإلجرائي كما تايل، (Suarsih)يف سوارسيه
a. Kerja sama dalam PTK menimbulkan rasa saling memiliki.
b. Kerja sama dalam PTK menimbulkan kreativitas dan kemampuan kritis
dalam hal ini guru dan sekaligus peneliti.
c. Melalui kerja sama, kemungkinan untuk berubah meningkat.
d. Kerja sama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan
masalah yang di hadapi.

. يأيت من التعاون يف البحث اإلجرائي شعور لكل منهم.أ
 يأيت من التعاون يف البحث اإلجرائي اإلبداع والقدرة احلامسة يف هذه احلالة املدرسون.ب
.والباحثون
. مع التعاون ميكنه إىل زيادة التغيري.ج
. مع التعاون يف البحث اإلجرائي يرقي التوافق يف حل املشاكل املوجهة.د
:ومن عيوب البحث اإلجرائي هي
a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar PTK pada
pihak peneliti.
b. Berkenaan dengan waktu. Karena PTK memerlukan komitmen peneliti
untuk terlibat dalam prosesnya, faktor waktu ini dapat menjadi kendala
yang cukup besar. Hal ini disebabkan belum optimalnya pembagian waktu
untuk kegiatan rutinnya dengan aktivitas PTK.

. القصور يف معرفة و مهارة من تقنية البحث اإلجرائي من الباحثني.أ
Kunandar , Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 6
Ibid., h. 6- 0

،ألن البحث اإلجرائي يتطلب التزام الباحث إىل االخنراط يف العملية.  متعلقا بالوقت.ب

وتسبب هذه إىل مل يتم تقسيم. وهذا ميكن أن يكون عامل الوقت قيود كبرية
.الوقت ألنشطتها العادية مع األنشطة البحثية

 صفة البحث.ب


Dilihat dari sifatnya Penelitian Tindakan Kelas bersifat partisipatif dalam arti
bahwa peneliti terlibat dalam penelitian, bersifat kolaboratif karena melibatkan pihak
lain (kolaborator) dalam penelitiannya, dan bersifat kualitatif karena peneliti
berinteraksi dengan subjek penelitian secara alamiah, dalam artian peneliti berjalan
sesuai dengan jalannya proses belajar mengajar, dengan cara mengadakan
pengamatan, melakukan penelitian secara sistematis, dan menarik kesimpulan
sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh peneliti kualitatif.6

 والباحث هو مشارك يف، يصف البحث اإلجرائي حبث تشاركيا،بناء على صفتها
 و هو، النه ينطوي على اآلخرين( املتعاونني )يف جمال البحوث، يصف حبثا تعاونيا،البحث
 وذهب، مبعىن من املعاين،نوعية ألن الباحثني متفاعلني مع مواضيع البحث وبطبيعة احلال
 و إجراء البحوث، عن طريق إجراء املالحظات،الباحثون وفقا ملسار العملية التعليمية
. واستخالص النتائج كما يليق أجراها باحثون النوعي،منهجيا

6

Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, (Jakarta: PT
Rajagrapindo Persada, 2010), h. 257.

ب .تعيين واضع البحث وموضوعه
Penentuan subjek dan objek adalah usaha penentuan sumber data, artinya dari
0

mana data penelitian dapat diperoleh.

تعيني واضع وموضوع البحث هو حماولة لتحديد مصادر البيانات ،من خالهلا
البيانات والبحوث اليت ت احلصول عليها .و الذي سيكون بواضع البحث هم:
 .1معلم اللغة العربية مبدرسة ”حممدية” الاوىل الثانوية كالريجو ملبونج الوسطى
العام الدراسي.
 .2تالميذ الصف الثاين مبدرسة ”حممدية ”الاوىل الثانوية كالريجو ملبونج الوسطى
.
وإما موضوع البحث هلذا البحث هو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية استخدام
الكمبيوتر كوسيلة لرتقية استيعاب األصوات العربية يف درس اللغة العربية لتالميذ الصف
الثاين مبدرسة ”حممدية ” الاوىل الثانوية كالريجو ملبونج الوسطى.
ج .إجراءات البحث
هناك أساليب اليت ميكن استخدامها يف البحث اإلجرائي  ،بل أسلوب البحث
اإلجرائي املشهور وتعادى استخدامه الذي عربه كيميس و م.ج .تاكارت & (Kemmis
) ،Taggartمنوذج حبث الذي يوضح اخلطوات األربعة ( والتكرار)  ،واليت ترد يف الرسم
البياين التايل:

0

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta. cet.13, 2006), h.50.

الصورة
دورة البحث اإلجرائي
التخطيط
التنفيذ

 1الدورة

التفكير

المالحظة
المنقوح التخطيط
التنفيذ

 2الدورة

التفكير

المالحظة

?
إذا وجدت يف البحث اإلجرائي أكثر من دورة واحدة ،فتصبح الدورة الثانية وتاليها
دورة تكرارية من الدورة السابقة .ومع ذلك ،فإن الدورة األوىل ،و الثانية والالحقة دائما
حتسنت خطوة فخطوة .وهكذا ،فإن دورة مع بعضها البعض لن تكون نفسها حىت خالل
املراحل نفسها .يف هذا البحث اإلجرائي أعدت الباحثة تأدية دورتني ،فيما تكون يف كل
دورة أربع خطوات وهي التخطيط ،التنفيذ ،املالحظة والتفكري .

الدورة1
أ .التخطيط
أ )تعد الباحثة املنهج الدراسي املستخدم.
ب )تعد الباحثة اخلطة التعليمية.
ج )تعد الباحثة املادة التعليمية.
د ) تصمم الباحثة وسائل اإلعالم احملتاجة لتطبيق البحث اإلجرائي.
ح )تصمم الباحقة أدوات البحث على شكل االختبار ،إما الشفهي أو التحريري.
و ) تصمم الباحثة مالحظة تقييم إتقان املفردات.
ب .التنفيذ العملي
تنفيذ التدابري وصفا لإلجراءات اليت يتعني االضطالع هبا ،فإن سيناريو إجراءات
تصحيحية العمل ،الذي سيتم القيام به واإلجراءات اليت يتعني تطبيقها .تنفيذ الباحثة
تعليم استيعاب األصوات العربية باستخدام الكمبيوتر كوسيلة .إذا مل تتحقق أهداف
التعلم يف املرحلة أو الدورة األوىل ،مث استؤنفت يف املرحلة أو الدورة القادمة.
ج .املالحظة
يف هذه مرحلة املالحظة ،اليت أجريت بالتعاون مع تنفيذ اإلجراءات ،أدىل
مالحظات املعلم والتالميذ يف عملية التعليم باستخدام الكمبيوتر كوسيلة اليت تقوم على
أساس ورقة املالحظة .ت احلصول على البيانت من املالحظات ،وتستخدم لتحسني
عملية التعليم ولتنفيذ التدابري الرامية على دورة القادمة.
د .التفكري

Tahap ini merupakan evaluasi terhadap hasil observasi dan refleksi, berkaitan dengan
dampak dari tindakan, kriteria dan rencana tindakan, serta kriteria tindakan siklus
berikutnya.

 املعايري،هذه املرحلة هي إجراء التقييم لنتائج املراقبة والتفكري فيما يتعلق بتأثري التنفيذ
. فضال عن املعايري عملية الدورة التالية،وخطة العمل
2الدورة
 أصبحت،خطة التنفيذ للدورة الثانية تكاد مساوية مع خطة التنفيذ للدورة األول
. وتفرق مادهتا،الدورة الثانية إصالحية من الدورة األوىل
 أدوات جمع البيانات.د
 استخدمت الباحثة عدة،للحصول على بيانات كافية ومالئمة للموضوع املبحوث
: و بني أدوات منها،أدوات جلمع البيانات اليت هي مكملة لبعضها البعض
 المالحظة.1
Menurut Margono Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala gejala yang diselidiki.
Sedangkan menurut Sutrisno Hadi observasi adalah pengamatan dan pencatatn
dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti.

 وكيفية مراقبة و،املالحظة هي كما املراقبة والتسجيل

Margono

عند ماركونو

(Sutrisno عند سوتريسنوا هادي. تسجيل و بطريقة منتظمة و أعراض فيها التحقيقات
. تعانت املالحظة كأهنا مراقبة وتسجيلها منتظمة على الظواهر املبحوثة،Hadi)
Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai pengembangan
Profesi Guru, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2011), Cet. VII.h.71-75.
Sutrisno Hadi, Statisti Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset,),h.136

من الشرح أعاله ،فإنه ميكن االستنتاج ،املالحظة هي مراقبة وتسجيل األحداث
أو الوقائع املوجودة يف امليدان ،مكان إلجراء البحوث .من حيث عملية التنفيذ جلمع
البيانات ،وميكن تقسيم املالحظة إىل قسمني:
)a. Observasi Berperan serta (Participant observation
Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.
b. Observasi Nonpartisipan
Kalau dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat
3

independen.

أ .املالحظة املشاركة
يف هذه املالحظة ،كانت الباحثة تشرتك مع أنشطة يوم بعد يوم من الشخص
الذي جتري مالحظتها أو استخدامها كمصدر للبيانات املبحوثة.
ب .املالحظة غري املشاركة
كانت املالحظة باملشاركة ،والباحثة املعنية مباشرة مع أنشطة الشعب اليت
لوحظت ،مث مبالحظة غري املشاركني كانت الباحثة ال تشارك فقط كمراقبة
مستقلة.

3

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RdanD, (Bandung:
Alfabeta, 2009) h.145.

استخدمتها الباحثة املالحظة املشاركة ،الستبحاث التالميذ يف عملية التعلم
والتعليم ،استبحاث عن املبىن ،املدرسة املرافق اللوازمة مبدرسة ”حممدية ” الاوىل الثانوية
كالريجو ملبونج الوسطى.
 .2القابلة
Menurut M. Iqbal Hasa Wawancara adalah teknik pengunpulan data
dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden,
Sedangkan menurut S.

dan jawaban-jawaban respoden dicatat atau direkam.

Margono, Metode wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

عند م .إقبال حسن  M. Iqbal Hasanاملقابلة هي تقنية مجع البيانات عن طريق
طرح سؤال مباشر عن طريق املقابلة إىل املدعى عليه ،و األجوبة من املشاركني الحظت
أو سجلت .إما عند س

.مركوانواS. Margono

 ،املقابلة هي أداة جلمع املعلومات مع

تقدمي أسئلة شفوية وطلب منها اجلواب شفوية .
من الشرح أعاله ،فإنه ميكن االستنتاج ،و املقابلة هي أداة واحدة للحصول على
املعلومات ،مع طريق عقد التواصل املباشر ،وكذلك عن طريق الشفهي.
إذا ننظر من تقنية تنفيذها ،تتنوع املقابلة إىل ثالثة أنواع ،وهي املقابلة غري
املوجهة ،املقابلة املوجهة ،واملقابلة احلرية املوجهة.

.

M. Iqbal Hasan, Op.Cit . h.

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 0 0), Cet. VIII. h.

أ .المقابلة الحرية( غير الموجهة)

املقابلة احلرية هي عملية املقابلة اليت ت املقابِل ال يعمد توجيه األسئلة
واألجوبة حول القضايا ذات االهتمام من تركيز البحث و املقابَل.

ب .المقابلة الموجهة

مقابلةstruktured ، Contraled interview، Guide

ومسيت هذه املقابلة بإسم
interviewوهي املقابلة اليت يستخدم فيها كتاب دليل من املشاكل الرئيسية
املبحوثة.
خصائص هذه املقابلة املوجهة ،هي كان املقابل مرتبطا وظيفيا ليس جلمع
البيانات املتصلة باملقاصد البحثية املتستعدة ،بل كذلك فيها دليل من املشاكل
الرئيسية املبحوثة لتسهيل وتطليق مسرية املقابلة.

ج .المقابلة الحرية الموجهة

املقابلة احلرية واملوجهة هي مجع من املقابلة احلرية واملوجهة .إذا ،فقط يصمم

الباحث املشاكل الرئيسية املبحوثة ،مث كانت يف عملية املقابلة تابعة بأحوال املقابِل
املوجه إىل من هو املقابَل ،إذا مييل منها .يفاد دليل املقابلة وحدات تنظمية الن ال

تدع عملية املقابلة بفقد طريقها .1

للحصول على بيانات صحيحة و مصداقية ،فتستخدم الباحثة املقابلة احلرية
املوجهة .استخدمت الباحثة هذه املقابلة ،لعقد املقابلة إىل رئس املدرسة ،ومعلم اللغة
العربية مباشرة ،معتمدة على دفرت املقابلة املصممة مبدرسة ”حممدية ” الاوىل الثانوية
كالريجو ملبونج الوسطى.
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta:PT Bumi
Akasara, 2007), Cet VIII. h. 83-85.

 االختبار.3
Tes merupakan alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar peserta
didik yang memerlukan jawaban atau responden benar atau salah. tes lebih cocok
digunakan untuk mengetahui pengetahuan peserta didik dalam aspek pengetahuan
dan keterampilan (aspek kognitif dan psikomotor). Untuk mengukur suatu hasil
belajar yang bisa digunakan di sekolah dapat dibedakan menjadi dua yaitu: ( ) tes
buatan guru, yang di susun oleh guru dengan prosedur tertentu; dan ( ) tes
tersetandar yaitu tes yang biasanya sudah tersedia di lembaga testing. 6

 األمر،االختبار هو أداة قياس للحصول على معلومات حول نتائج تعلم التالميذ
يستخدم اختبار أكثر مالءمة. الذي يتطلب إجابات املدعى عليه صحيحة أو خاطئة
)لقياس. لتحديد معرفة التالميذ يف جوانب املعرفة واملهارات( اإلدراكية( معرفية )و احلركية
: 1)  وميكن تقسيمه إىل قسمني،نتيجة التعلم اليت ميكن استخدامها يف املدارس
،االختبار املوحد. 2)  الذي صممه املعلم بإجراءات معينة،االختبار املتصنع من املعلم
.وهو اختبارات اليت عادة ما تكون متاحة بالفعل يف موسسة جتربية
: ومها، يقسم االختيار إىل قسمني،من نوعها
 االختبار الشفهي.أ
، حول اجلوانب اليت مريدة عرف أحواهلا،هو عدد من األسئلة املقدمة شفويا
.من اإلجابات املعطيات عن طريق الشفهي على أي حال
 االختبار التحريري.ب


Eko Putra Widoyoko, Penelitian Hasil Pembelajaran di Sekolah, (Yogyakarta: Pusta
Pelajar, 2014), h. 2
Ibid., h.
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta,
00 , Hal, 6 .

هو عدد من األسئلة املقدمة حتريرا ،حول اجلوانب اليت مريدة عرف أحواهلا،
من اإلجابات املعطيات عن طريق التحريري على أي حال.
أدت الباحثة هذه األدوات لقياس استيعاب األصوات العربية للتالميذ وهي
عن طريق االختبار البدائي والنهائي متواصلة باملواضيع الرئيسية اليت ت تعلمها
التالميذ مبعيار نتائج التعلم ومناسبا مبعيار االكتمال األقل لدرس اللغة العربية.
 .4التوثيق
Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan,transkip, buku, suratkabar, majalah, prasasi, notulen rapat,
0

lengger, agenda dan sebagainya.

التوثيق هو مل يتم تقنيات مجع البيانات مباشرة يف واضع البحث ،ولكن من
خالل هذا التوثيق .الوثائق املستخدمة قد تكون مسجالت ،النصوص والكتب و
الصحف واجملالت و غريها .استخدمت الباحثة هذا التوثيق للحصول على بيانات عن
تاريخ إنشاء مدرسة" حممدية "الاوىل الثانوية كالريجو ملبونج الوسطى ،وتطوير عملية
تعليم اللغة العربية .وكذلك منها للحصول على وثائق إجادة تعلم التالميذ اليت حصلواها
تالميذ الصف الثاين مبدرسة ”حممدية ” الاوىل الثانوية كالريجو ملبونج الوسطى،
بيانات عن عدد املعلمني ،موظفني اإلدارة ،عدد التالميذ و املرافق اللوازمة مبدرسة ”
حممدية ” الاوىل الثانوية كالريجو ملبونج الوسطى.
ه .تقنية تحليل البيانات
0

Choild Narkubo dan Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian,(Jakarta: Bina Aksara,
1997),h.70.

اخلطوة التالية ،بعد مجع البيانات من خالل أداة مجع البيانات ،فإهنا حتتاج إىل
حتليل ،من أجل احلصول على االستنتاجات اليت ميكن استخدامها الختبار صدق
الفرضية .خطوات حتليل البيانات يف هذا البحث هي كما يلي:
a) Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mempfokuskan,
mengabstrasikan dan mengubah data kasar kedalam catatan lapangan. Data
yang akan di reduksi adalah seluruh data yang diperoleh dari lapangan
kemudian dari data tersebut dipilih mana data yang harus diambil.
b) Display Data atau sajian data adalah merupakan suatu cara merangkai data
dalam suatu organasisai yang memudahkan untuk mengambil kesimpulan dan
atau tindakan yang diusulkan.
c) Verifikasi Data adalah penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi
yang secara jelas menunjuk alur kualsanya sehingga dapat diajukan proposiproposi didalamnya.

أ )اختزال البيانات ،وهو عملية االختيار و التبسيط ،والرتكيز ،التجريد ،و حتويل البيانات
اخلامية إىل املالحظات امليدانية .البيانات سيكون يف االختزال حول البيانات اليت ت
احلصول عليها من امليدان ،مث من تلك البيانات ،حيث جيب أن اختذت أين ما هي
البيانات.
ب )عرض البيانات ،وهو وسيلة لتوتري الكلمات يف منظمة اليت جتعل من السهل إنشاء
البيانات أو استنتاجات اإلجراء املقرتح.
ج )حتقيق البيانات ،وهو تفسريا ملعىن البيانات يف التكوين ،مما يدل بوضوح تدفق السببية،
وذلك لوضع املقرتحات املرتبطة هبا.
وبناء على التعرض ،مث ميكننا أن نفهم أن اخلطوات يف حتليل البيانات ،أوال ،يتم
اختزال البيانات عن طريق جعل فكرة جمردة اليت تلخص جوهر األعمال والعمليات و
Alinis Ilyas, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah IAIN Raden
Intan B.Lampung, 00 ), h.3 .

األسئلة احملتاجة .ثانيا ،عرض البيانات وهو جتميع البيانات اليت هتدف إىل تسهيل يف
جعل استنتاجات .واخلطوة األخرية من هذا التحليل ،حتقيق البيانات وهو إجراء التحقق
من البيانات أو الفحص من صحة البيانات لشرح معىن البيانات .الستخالص وتستخدم
الباحثة التحليل االستقرائي ،و التحليل االستقرائي وهو كيفية حتليل البيانات باستخدام
قائعة حمددة ،األحداث امللموسة أخذت خالصتها ،واليت هلا خصائص مشرتكة( عامة ).22
من االقتباس أعاله ميكن أن يفهم أن التحليل االستقرائي نقطة البداية من حيث اخلاصة
مث استخالص نتائجها على وصف العامة .و هنا سوف تستخدم

),

Moersaleh Dan Moesobif, Pedoman Pembuatan Skripsi, (Jakarta: Gunung Agung, 6
h.

الباب الرابع
عرض البيانات وتحليلها
أ .اللمحة العامة لميدان البحث
 .1التاريخ المختصر لقيام المدرسة المحمدية الثانوية األولى كاليريجوا
وقعت املدرسة احملمدية الثانوية األوىل يف قرية كالريجيوا .قامت هذه املدرسة بداية
بوجود احتياجات جمتمع قرية كالريجيوا وحوهلا إىل قيام املؤسسة التعليمية بصفتها رمسية على
مستوى الثانوية.
ومن هذه احلالة ،فأقامت املدرسة احملمدية الثانوية األوىل كالريجيوا على يد الرئيس
الفرعي كالريجيوا .يف بداية عملية التعليم هلذه املدرسة احملمدية الثانوية األوىل متكنت على
املباين للمدرسة احملمدية املتوسطة األوىل اليت أقامت قبلها .وأشري الرئيس األول لتلك املدرسة
هو سيد جناديوا.BA ،
أصبحت املدرسة احملمدية الثانوية األوىل كالريجيوا إحدى املدارس الثانوية اليت قامت
أوىل يف قرية كالريجيوا وحوهلا .وانتشرت هذه املدرسة تطورها حىت متكنت حاهلا من
"مسجلة" إىل "معتبة"" ،متجنسة" حىت "معتبة" يف اليوم.
أ) هوية املدرسة
 )1إسم املدرسة

:املدرسة احملمدية الثانوية األوىل كالريجيوا

 )2رقم املدرسة

121211122221 :

)1

NSPN

12121802 :

2
 )4حمفظة

 :المبونج

 )0منطقة

 :المبونج الوسطى

 )6ناحية

 :كالريجيو

 )7عنوان

 :شاريع أكوس ساليم رقم  21كالريجو

 )1رقم البيد

24174:

 )8رقم اهلاتف

212211111611 :

 )12حالة املدرسة

:ب

 )11عام القيام

1812 :

 )12املباين للمؤسسة

 :مالك باملؤسسة

 )11رقم و عام "معتبة"

0222/032D/Kw/SMA/LT/:

 )14الوقت للتعلم

 :صباحي

 )10عدد الغرف

8:

 )16غرفة املعلم

1:

 .2البعثة والرسالة للمدرسة المحمدية الثانوية األولى كاليريجوا المبونج الوسطى
وبعثة املدرسة احملمدية الثانوية األوىل كالريجوا هي "متكني التالميذ متقني باإلميان،
بالذكاء ،مسبقني ،وهلم األرواح احملمدية".
مؤشرات البعثة
أ) باملنهج ملستوى الوحدة التعليمية الكافية

1
ب) كمال املعيار للمحتويات
ج) كمال معيار الكفاءة للنجاح
د) كمال املعيار للعملية
ه) كمال املعيار التعليمي واملوظفني التعليمية
و) كمال املعيار للمرافق والبنية التحتية
ز) كمال املعيار لإلدارة
ح) كمال املعيار املصريف
ط) كمال املعيار التقوميي التعليم
ي) بالثقافة اإلسالمية احملمدية
رسالة املدرسة احملمدية الثانوية األوىل كالريجيوا
 .1تصميم وتنفيذ املنهج ملستوى املوحدة التعليمية للمدرسة احملمدية الثانوية
 .2تنفيذ عملية التعلم والتعليم مع املعيار الكايف
 .1كمال التأهيل للكفاءة املطلوبة مناسبا مبعيار النجاح
 .4تنفيذ التعليم مناسبا مبعيار العملية
 .0حتسني كفاءات املعلمني واملوظفني
 .6حتسني املرافق والبنية التحتية
 .7أداء التخطيط ،التنفيذ ،واملالحظة لعملية التعليم
 .1كون املصادر املصرفية واملساعدات
 .8تنفيذ التقومي لنتائج التعلم مناسبا مبعيار التقومي التعليمي

4
.12

كون املدرسة مطمئنة بالبيئة

.11

متكني املدرسة بالثقافة اإلسالمية على أساس احملمدية

.12

متكن التالميذ بالروح البلد.

 .3الموقع الجغرافي للمدرسة
وقعت املدرسة احملمدية الثانوية  1كالريجيوا المبونج الوسطة يف احلدود التالية :
أ) ح ّدت اجلهة الشمالية من الديوان للناحية
ب) ح ّدت اجلهة اجلنوبية من احلديقة واملساكن جملتمع القرية
ج) ح ّدت اجلهة الشرقية من املساكن جملتمع القرية
د) ح ّدت اجلهة الغربية من املساكن جملتمع القرية
 .4أحوال المدرسة
أ) أحوال المرافق والبنية والتحتية للمدرسة
للمدرسة "احملمدية" الثانوية  1كالريجيو هلا بعض غرف لقضاء نشاطات مدرسية
وإدارهتا واحتياجاهتا األخرى ،وتفصيلها كما تلي :
الجدول 1
جدول غرف لمدرسة "محمدية" الثانوية  1كاليريجوا
للعام الدراسي 2112-2112
رقم

نوع الغرف

عدد الغرف

0
1

1

غرفة رئيس املدرسة

2

غرفة نوائب رئيس املدرسة

1

1

غرفة املدرسني

2

4

الفصول

8

0

املكتبة

1

6

غرفة الوسائل املتعددة

1

7

املعمل للعلوم الطبيعية

1

1

املعمل للكمبيوتر

1

8

غرفة الصحة

1

 12غرفة لرعاية التالميذ

1

 11غرفة اإلدارة

1

 12غرفة قسم األمن

1

 11غرفة املوسيقي

1

 14املسجد

1

 10املصلى

1

 16غرفة للمالية اإلدارية

1

 17املوقف

1

 11املستودع

1

6
 18احلمامات

0

 22امليدان لكرة السلة

1

 21املقصف

1
اجملموع

1

املصدر  :نتائج املالحظة يف املدرسة "احملمدية" الثانوية  1كالريجيو

7
لتوضيحها فيمكن أن ننظرها يف خمطط املدرسة "احملمدية" الثانوية  1كالريجيو :
الرسم البياني 1
مخطط الموقف للمدرسة "المحمدية" الثانوية  1كاليريجو
الموقف
المقصف

المعمل للعلوم
الطبيعية

المقصف

ااملركز لألمن

غرفة المدرس
غرفة الرئيس

 XIللعلوم

الحمام

الطبيعية

الحمام

 XIIللعلوم

الحمام

االجتماعية 1

الميدان لكرة السلة

 XIIللعلوم

XIاالجتماعية 1

االجتماعية 2

XIاالجتماعية 2

 XIIللعلوم
االجتماعية

1X

 XIIللعلوم

2X

الطبيعية

3X

TU

UKS

المباني
WAKA
الوسائل
المتعددة
معمل الكمبيوتر
الممصلى

BP

المسجد

WC
WC

املكتبة

1
ب)أحوال المدرس
أحوال املدرسني ملدرسة "احملمدية" الثانوية  1كالرييج المبونج الوسطى
للعام الدراسي 2216-2210
الجدول 2
عدد المدرسين لمدرسة "المحمدية" الثانوية  1كاليريج المبونج الوسطى للعام الدراسي
2112-2112
رقم أمساء

املنسبة

الدروس

رئيس املدرسة

الفنون

1

Drs. Irsyadul Ibad

للطلبة

اإلسالم

2

Drs. M. Nasori

املنهج الدراسي

احملمدية

1

Tasinu, S.Pd

تكنولوجيا والكمبيوتر

4

Drs. Arifin

مدرس

0

MT. Rahman. S. Ag

مدرس

اإلسالم

6

Drs. Agus Waluyo

مدرس

تربية البلدة

7

Mursad Murdianto

مدرس

الرياضية

1

Budi Pramono

مدرس

التاريخ

8

Jahrudin. S. Pd

مدرس

اللغة اإلندونيسية

12

Drs. Aminudin

مدرس

حفظ النفس

11

Yuli Astuti

مدرس

اللغة اإلندونيسية

8
12

Jumiana, A. Md

مدرس

االقتصادية

11

Sipin, S. Pd

مدرس

اجلغرافية

14

Mardlia Izmi, S. Pd

مدرس

الرياضية

10

Sarmiyatun, S. Pd

مدرس

اللغة اإلجنيليزية

16

Dwi Kartika Wati, S. Pd

مدرس

االقتصادية

17

Subagyono

مدرس

الرياضة للبدن والروح

11

Sobikun Gito

مدرس

الرياضة للبدن والروح

18

Agus Suherlan, S. Pd

مدرس

علم االجتماعية

22

Ngadiyo, BA

مدرس

اللغة العربية

21

Upik Fitrianingsih

مدرس

البيولوجيا

22

Setia Edi, S.Sos

مدرس

علم االجتماع

21

Edi Karsidi

مدرس

كمبيرت

24

Wahyu Jatmiko

مدرس

الرياضة للبدن والروح

20

Lili

مدرس

الرياضية

26

Tulus. S. Pd

مدرس

الرياضية

27

Nita Arsiyanti, S.Pd

مدرس

اللغة النجيليزية

21

Kurnia Primawati, S.Pd

مدرس

اللغة النجيليزية

28

Khoirul Komariyah, S.Pd

مدرس

الرياضية

12
الكيميا

مدرس

Kunin Mukhlishah, S.Pd

12

اجلغرافيا

مدرس

M. Fadhilani, S.Pd

11

اللغة االندونيسيا

مدرس

Ismawati, S.Pd

12

اإلسالم

مدرس

Eva Triani, S.Pd

11

احملمدية

مدرس

Hamzah

14

قسم الرعاية

مدرس

Destya Susianingrum,
S.Pd

10

الفيزيا

مدرس

Nita Melia Fitriani

16

اللغة العربية

مدرس

Amrizal Tamami, S.Pd.i

17

11
ج) الهيكل التنظيمي
وللهيكل التنظيمي ملدرسة "احملمدية" الثانوية  1كالريجيو المبونج الوسطى للعام
الدراسي 2216-2210
مجلس التعليم األساسي

رئيس المدرسة

رئيس قسم اإلدارة

اإلشراف

المكمل المدرسة

اللجنة المدرسية

رعاية التالميذ

نائب للتالميذ

نائب للمنهج الدراسي

المدرسون

ولي الفصل

التالميذ

12
د) أحوال التالميذ
كليا ،يبلغ عدد التالميذ ملدرسة "املدرسة" الثانوية  1كالريجيو المبونج الوسطى
 117تلميذا ،الذي يتكون من  162رجال ،و 170مرأة ،كما يف هذا اجلدول :
الجدول 3
أحوال التالميذ لمدرسة "المحمدية" الثانوية  1كاليريجو المبونج الوسطى
للعام الدراسي 2112-2112
عدد التالميذ

الفصول
1

X

2

XI

1

XII

الرجل

المرأة

المجموع

X1

6

18

20

XI IPA

4

12

16

XI IPS

12

11

21

XII IPA

22

22

42

XII IPA

12

11

12

XII IPS

12

11

21

04

71

107

المجموع

11
ب .عمليةتعليم اللغة العربية با لمدرسة“ المحمدية ”الثانوية األول كاليريجو المبونج
الوسطىىىى
يتم تنفيذ عملية التعليم قبل ّاّتاذ إجراءات من جانب معلّم العربيّة باستخدام
ّ
طريقة احملاضرة اليت يفسر املعلم املوضوع ،بينما يستمع التالميذ ،تتخللها األ سئلة املتداولة
وقضاء الواجبة .حىت املعلمني تعليم بال أداة وسائل اإلعالم اليت تدعم عملية .التعلم و
هكاذا ميكن رؤيتها من خالل التعلم أن التالميذ ال يشارك بنشاط يف الدرس ،ولكن
التالميذ السلبيني بدال من ذلك ،بيدو التالميذ مع أقل متحمس ،مما أدى إىل نتائج تعلم
التالميذ يف استيعاب األصوات الغربية ،و مل تناسب بأهدافها املرجوة.
مما سبق ،يتضح أن هذه الطريقة غري حق و أقل جذب اهتمام الطالب ،كزت
عملية املالحظة القبلية يف عملية استخدام وسائل الكمبيوتر لرتقية األصوات العربية
واستيعاهبا لدرس اللغة العربية لدى التالميذ الصف احلادي العشر با ملدرسة احملمدية الثانوية
األوىل كالريجيو .و اعتماد على نتائج املالحظة القبلية اليت أدهتا الباحثة ،و تواصلت إىل
تقصري عملية التعليم .وحصلت الباحثة على البيانات اإلولية ،يف استيعاب األصوات العربية
7تالميذ الكاملون ) (212و  11تالميذ املنخفضون  (722).لزيادة الغلة من استيعاب
األصوات العربية للتالميذ فتحتاج إىل بيئة تعليمية مالئمة ،تطبيق و استخدام وسائل التعلم
املناسبة للموضوع املدروس .من خالل املواد اليت جتعل نشاط التالميذ ،و ليست للتعليم
السليب ،و ليست للمشبعة ،ال جيعل النعاس و أكثر محاسا يف املشاركة يف الدراسة اجلارية،
إحدى من الطرق خللق بيئة تعليمية اليت هي متعة و ليست مملة تعىن و سائل الكمبيوتر(باور
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بوينت و ) Baqmiحيث من املتوقع من هذه طريقة أن حتسن النتائج من األصوات العربية
للتالميذ.
يهدف تنفيذ وسائل الكمبيوتر(باور بوينت و

)Baqmi

لتعظيم إمكانات التالميذ،

حبيث ميكن للتالميذ حتقيق استيعاب األصوات العربية مرضية ،و نتائج استخدام وسائل
الكمبيوتر( باور بوينت و) ، Baqmiسوف ميكن وصفتها الباحثة يف الفصل التَا لية .
ج .تنفيذ عمليات( وصف استخدام وسائل الكمبيوتر يف األصوات العربية واستيعاهبا)
 .1الدورة األولى
أ )التخطيط
إعداد الباحثة املنهج الدرسي املستخدمإعداد الباحثة اخلطة التعليميةإعداد الباحثة املواد التعليميةإعداد الباحثة الوسائل با لكمبيوتر احملتاجة يف الفصل لتنفيذ البحث اإلجرائي الصفيإعداد الباحثة أدوات على شكل االختبار الشفهي و التحريريإعداد الباحثة ورقة املالحظة للتقيم عن األصوات العربية واستيعاهبا .ب )التنفيذ
األول
أ )اللقاء َ

األول يف يوم اجلمعة يف التاريخ  1من أبريل
تعقد عملية الدورة األوىل على اللقاء َ

2216باملدة“ نعت ومنعوت” ،يف اخلصة  1و  4تعين يف الساعة 21.12 -12.22
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يف هذا اللقاء األول أصبحت الباحثة عاملة التطبيق .با لنسبة للمعلم يكون مالحظ
لعملية التعليم اليت أدهتا الباحثة و عملية التعليم اليت اظهرهتم التالميذ يف الفصل.
و اما اخلطوات اليت أدهتا الباحثة يف عملية التعليم هي على النحو التايل :
)1النشاط األوىل
أ .يسلم املدرس تقدميا على فتح الدرس
ب .مسح املدرس أن يقاعد رئيس الفصل لقراءة الدعاء
ج .سأل املدرس أخبار التالميذ مع تفتيش حضورهم
د .تفتيش املدرس و التالميذ أدوات التعليم
ه .إيصال املدرس املعلومات عن املادة اليت سيتم إيصاهلا و اليت تتكون من الكفاءة
األساسية ،مؤشرات النجاح ،واستخدام وسائل الكمبيوتر( باور بوينت ).
 )2النشاط الرئسي
أ .لفظ املدرس أمثلة من صوت القراءة يف اآليات اليت كانت فيها( نعت و منعوت )يف
الشاشة با ستخدام باور بوينت و يستمعون التالميذ
ب .شرح املدرس “ ما هو نعت و املنعوت ”و تقدمي أمثلتها من اآليات.
ج .متثيل املدرس األمثلة من لفظ
احلروف الصعبة يف صوت واحد و يقلدوهنا التالميذ
د .متثيل املدرس األمثلة من لفظ الكلمات املعنوية ،فيما وقعت احلروف يف البداية ،يف
الوسط أو يف األخر ،مث يقلدوهنا التالميذ.
ه .حتضري املدرس و التالميذ متكررا ممارسة لفظ احلروف والكلمات املمثلة.
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و.تفريق املدرس و التالميذ من احلروف ما هي أصواهتا غلى نفسها تقريبا
ز .لفظ املدرس كلمتني اليت فيها حروف يف نفس الصوت تقريبا ،مث يعينها التالميذ الصوت
املطلوب.
ح .استماع التالميذ و تكرير أو حتضري الكلمات املمثلة دون نظرها إىل الشاشة
ط .قراءة التالميذ و تكرير الكليمات يف الشاشة
ي .أمر املدرس تالميذ لقراءة اآليات احملتويات با األصوات الصعبة( دون التمثيل من
اللفظ)
ك .توفري املدرس وقت التالميذ للسؤال
 .1النشاط النهائي
أ .تأكيد أو اختبار املدرس نتائج تعلم املواد املتعلمة مع تقدمي األسئلة
ب .تلخيص املدرس من املواد املتعلمة
ج .اختتام املدرس وتأخري الدرس باحلمدلة
د .تسليم املدرس قبل خروجة من الفصل
ب )اللقاء الثاني
تعقد عملية الدورة األوىل على اللقاء الثاين يف يوم الثالثاء يف التاريخ  12من أبريل 2216
باملادة “ املفرد و املثىن” ،يف اخلصة  1و  4تعين يف الساعة  21.12 -12.22يف هذا
اللقاء الثاين أصبحت الباحثة عاملة التطبيق .با لنسبة للمعلم يكون مالحظ لعملية التعليم
اليت أدهتا الباحثة و عملية التعليم اليت اظهرهتم التالميذ يف الفصل.
و اما اخلطوات اليت أدهتا الباحثة يف عملية التعليم هي على النحو التايل :
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 (1النشاط األوىل
أ .يسلم املدرس تقدميا على فتح الدرس
ب .مسح املدرس أن يقاعد رئيس الفصل لقراءة الدعاء
ج .سأل املدرس أخبار التالميذ مع تفتيش حضورهم
د .تفتيش املدرس و التالميذ أدوات التعليم
ه .إيصال املدرس املعلومات عن املادة اليت سيتم إيصاهلا و اليت تتكون من الكفاءة
األساسية ،مؤشرات النجاح ،واستخدام وسائل الكمبيوتر( باور بوينت

و)Baqmi

 )1النشاط الرئسي
أ .لفظ املدرس أمثلة من صوت القراءة يف اآليات اليت كانت فيها) املفرد و املثىن )يف
الشاشة و يستمعون التالميذ
ب .شرح املدرس “ ما هو املفرد و املثىن ”و تقدمي أمثلتها من اآليات.
ج .متثيل املدرس األمثلة من لفظ احلروف الصعبة يف صوت واحد

باستخدام  Baqmiو

يقدوهنا التالميذ
د .متثيل املدرس األمثلة من لفظ الكلمات املعنوية ،فيما وقعت احلروف يف البداية ،يف
الوسط أو يف األخر ،مث يقلدوهنا التالميذ.
ه .حتضري املدرس و التالميذ متكررا ممارسة لفظ احلروف والكلمات املمثلة.
و.تفريق املدرس و التالميذ من احلروف ما هي أصواهتا غلى نفسها تقريبا
ز .لفظ املدرس كلمتني اليت فيها حروف يف نفس الصوت تقريبا ،مث يعينها
التالميذ الصوت املطلوب.
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ح .استماع التالميذ و تكرير أو حتضري الكلمات املمثلة دون نظرها إىل الشاشة
ط .قراءة التالميذ و تكرير الكليمات يف الشاشة
ي .أمر املدرس تالميذ لقراءة اآليات احملتويات با األصوات الصعبة( دون التمثيل
من اللفظ(
ك .توفري املدرس وقت التالميذ للسؤال
 .4النشاط النهائي
أ .تأكيد أو اختبار املدرس نتائج تعلم املواد املتعلمة مع تقدمي األسئلة
ب .تلخيص املدرس من املواد املتعلمة
ج .اختتام املدرس وتأخري الدرس باحلمدلة
د .تسليم املدرس قبل خروجة من الفصل
ج )المالحظة للدورة األولى
يف املرحلة األوىل يتكون من دورتني .الباحثني فتح الدرس مع التحية و تنفيذ العمل
وفقا خلطة تنفيذ التعلم( حمطة االذاعية )املواد املقدمة يف الدورة األاوىل حول املفرد و املثىن .
الوسيلة املستخدمة هو جهاز كمبيوتر مع وسائط برامج باور بوينت و بقميحيث االجتماع
يعطي بالعل الباحثة فكرة عن كيف ميكن لعملية التعليم للطالب الستخدام جهاز
كمبيوتر مع وسائط برامج باور بوينت و بقمي
على استخدام املتعلمني ،وسائل اإلعالم الكمبيوتر تشعر الروح واحلماس الستخدام
وسائل اإلعالم اجلديدة ،ولكن الطالب ال يزال يف حرية على النطق األصوات العربية ،ألهنم
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غالبا ما محله بعيدا مع هذه العادة من قول األصوات العربية بشكل غري الئق .هناك بعض
احلروف اليت هي صعب هجئية يتلون ،والتزال هناك باحلرج لفتح فمي يف بعض احلروف.
وسجلت أيضا من قبل املراقبني أنه خالل التعلم أنشطة الباحثني يقومون بالفعل
كذلك ،ولكن ال تزال هناك العديد من الطالب الذين ما زالوا اخللط بينه و بني النطق
األصوات العربية ،ال تزال هناك قادرين على التمييز بني الرسائل اليت تقرأ اجملاورة تقريبا ،و
ليس هناك حق سليمة من الكلمات العربية بشكل مناسب .وباإلضافة إىل ذلك هناك
العديد من الطالب الذين هم خجولة و غري واثق يف تقدمي نتائج مناقشاهتم .ال يزال يهيمن
على هذا النشاط من قبل التحصيل العملي للطالب نشاط ،يف حني السليب فإهنا متيل إىل
أن تويل اهتماما لذلك .ويرجع ذلك إىل االختالفات يف قدرة املتعلمني كل فرد هذا .أولئك
الذين ينشطون هي أغلبية اليت لديها نوعية التعلم يف الفصول الدراسية ،وأولئك الذين هم
يف التحصيل الدراسي الضعيف السليب يف الفصول الدراسية ،وأهنا متيل أىل أن تكون أقل ثقة
يف قدراته.
د .التفقير للدورة األولى
يف هذه الدورة األوىل ،كان التفكري الذي جعلها الباحثة باستخدام وسائل
الكمبيوتر( وسائط برامج باور بوينت و بقمي )يف نتائج املالحظة املنشودة هو من نتائج
اإلختبار املعتمد ،شرحت منه أن الكاملني فيه إال  11شخصا ،أو يكملون إىل معيار
االكتمال األقل ) ، ( 70أو إال  702من  20تالميذ.
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لتصميم خطة العملية للدورة الثانية ،التزام قبلها تأدية التنقيح من عملية الدورة
األوىل .اعتمادا من نتائج الدورة األوىل ،فهي التنقيحات املوافقة بني الباحثة و املعلم
(املالحظة )على النحو التايل :
 .1جيب معلم ابتكار وسائل االعالم الدروس جيدا لرتقية اإلستيعاهبا األصوات العربية.
 .2حيتاج معاملة بني املعلم و التالميذ ملعرفة مدى فهمهم حنو املادة املتصلة
الدورة الثانية
أ .التخطيط
 تأدية الباحثة حتليل املنهج لتعيني معيار الكفاءة والكفاءة األساسية اليت سيتمتسليمها إىل التالميذ واستخدام وسائل الكمبيوتر.
 إعداد اخلطة التعليمية مناسبا بوسائل الكمبيوتر إعداد وسائل التعليم إعداد أورق املالحظة تصميم آدات التعليم مناسبا مبؤشرات مع استخدام وسائل الكمبيوتر.ب .التنفيذ
 )1اللقاء األول
أدت هذه الدورة الثانية يف يوم الثالثاء بالتاريخ  18من أبريل  2216احلصة
الثالثة والرابعة يف الساعة  .12.22-21.12يف هذه الدورة ،تقدم املواد باستخدام
وسائل الكمبيوتر
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العربية .ويف هذا اللقاء قائم عملية التعليم هي الباحثة .وبالنسبة املدرس قائم بتأدية
املالحظة لعملية التعليم اليت قامت هبا الباحثة ومقيم التعليم هم التالميذ.
وخطوات العمليات اليت قامت هبا يف هذا اللقاء على النحو التايل :
أ) النشاط األول
 )1يسلم املدرس تقدميا على فتح الدرس.
 )2مسح املدرس أن يقاعد رئيس الفصل لقراءة الدعاء.
 )1تفتيش املدرس والتالميذ أدوات التعليم.
 )4إيصال املدرس املعلومات عن املادة (األصوات العربية) اليت سيتم إيصاهلا
واليت تتكون من الكفاءة األساسية ،مؤشرات النجاح ،واستخدام وسائل
الكمبيوتر (باور بوينت و .)Baqmi
ب) النشاط الرئيسي
 )1لفظ املدرس أمثلة من صوت القراءة يف اآليات اليت كانت فيها يف الشاشة
ويستمعون التالميذ.
 )2متثيل املدرس مثال عن الكلمة املزوجة من كلمة "ثنائية صغرى" أو

minimal

( pairكلمتان متفرقتان معناها ألن من أية تفريقات ،هل هي يف األول،
الوسط أو األخر).
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 )1متثيل املدرس باللفظ عن طريق "ثنائية صغرى" ويقومون التالميذ بالسماعة
واهتمام حركة فم ولسان املدرس.
 )4تلفيظ املدرس وتفريق أصوات احلروف ما كانت خمارجها متقاربة.
 )0حتضري التالميذ وتكرار بتدريب اللفظ من احلروف والكلمات املتمثلة.
 )6تعليم املدرس بتفريق احلروف ثالثة أو اثنني متقربة ،مث تسليسها يف الكملة
على سبيل املثال ص ،ش ،م.
 )7اختبار املدرس عن نتائج تعلم املواد املتعلمة بتقدمي األسئلة.
 )1طلب املدرس بتدريب وتفريق وحتليل أصوات اللغة القاربة.
 )8طلب من التالميذ أن يلفظ باألصوات القاربة على شكل املفرد أو اجلمع.
 )12حتضري قراءة التالميذ والكلمات يف شاشة.
 )11مسح املدرس على التالميذ ليتسألوا.
ج) النشاط النهائي
 )1اختبار نتائج التعلم عن املواد املتعلمة وتقدمي األسئلة.
 )2تلخيص املدرس عن املواد املتعلمة
 )1اختتام املدرس وتأخري التعليم باحلمدلة
 )4وسالم املدرس قبل خروجه من الفصل
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 )0اللقاء الثاين
أدت هذه الدورة الثانية يف يوم الثالثاء بالتاريخ  24من أبريل  2216احلصة
اخلامسة والسادسة يف الساعة  .12.22-21.12يف هذه الدورة ،تقدم املواد
باستخدام وسائل الكمبيوتر
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األصوات العربية .ويف هذا اللقاء قائم عملية التعليم هي الباحثة .وبالنسبة املدرس قائم
بتأدية املالحظة لعملية التعليم اليت قامت هبا الباحثة ومقيم التعليم هم التالميذ.
وخطوات العمليات اليت قامت هبا يف هذا اللقاء على النحو التايل :
أ) النشاط األول
 )1يسلم املدرس تقدميا على فتح الدرس.
 )2مسح املدرس أن يقاعد رئيس الفصل لقراءة الدعاء.
 )1تفتيش املدرس والتالميذ أدوات التعليم.
 )4إيصال املدرس املعلومات عن املادة (األصوات العربية) اليت سيتم إيصاهلا
واليت تتكون من الكفاءة األساسية ،مؤشرات النجاح ،واستخدام وسائل
الكمبيوتر (باور بوينت و .)Baqmi
ب) النشاط الرئيسي
 )1لفظ املدرس أمثلة من صوت القراءة يف اآليات اليت كانت فيها يف الشاشة
ويستمعون التالميذ.
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 )2متثيل املدرس مثال عن الكلمة املزوجة من كلمة "ثنائية صغرى" أو

minimal

( pairكلمتان متفرقتان معناها ألن من أية تفريقات ،هل هي يف األول،
الوسط أو األخر).
 )1متثيل املدرس باللفظ عن طريق "ثنائية صغرى" ويقومون التالميذ بالسماعة
واهتمام حركة فم ولسان املدرس.
 )4تلفيظ املدرس وتفريق أصوات احلروف ما كانت خمارجها متقاربة.
 )0حتضري التالميذ وتكرار بتدريب اللفظ من احلروف والكلمات املتمثلة.
 )6تعليم املدرس بتفريق احلروف ثالثة أو اثنني متقربة ،مث تسليسها يف الكملة
على سبيل املثال ص ،ش ،م.
 )7اختبار املدرس عن نتائج تعلم املواد املتعلمة بتقدمي األسئلة.
 )1طلب املدرس بتدريب وتفريق وحتليل أصوات اللغة القاربة.
 )8طلب من التالميذ أن يلفظ باألصوات القاربة على شكل املفرد أو اجلمع.
 )12حتضري قراءة التالميذ والكلمات يف شاشة.
 )11مسح املدرس على التالميذ ليتسألوا.
ج) النشاط النهائي
 )1اختبار نتائج التعلم عن املواد املتعلمة وتقدمي األسئلة.
 )2تلخيص املدرس عن املواد املتعلمة
 )1اختتام املدرس وتأخري التعليم باحلمدلة
 )4وسالم املدرس قبل خروجه من الفصل
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ج .املالحظة
تتكون هذه الدورة على لقائني .وفتحت الباحثة تعليمها بالسالم وتأدية العملية
مناسبة باخلطة التعليمية .واملواد املتقدمة يف هذه الدورة الثامنية هي ما تأخذ من كتاب
"العربية بني يديك اجللد  "1من األصوات العربية.
يف مرة هذا اللقاء صار التالميذ متظهرين باحلماسة على التعلم .وتشري هذه
النتيجة مع محاستهم العالية يف تعليم اللغة العربية عن مادة "األصوات العربية".
حني سارت العملية تناولت بالوقائع أن التالميذ فامهت عن "األصوات العربية،
وتظهر هذه من قدرة التالميذ على تلفيظ األصوات العربية سليما .وتغري التالميذ
مستحيني لفتح فمهم لنطق احلروف ،الكلمات العربية تكون فاعلني ومثيقني على
تفسهم.
ويتناسب ذلك مبا قال مدرس اللغة العربية (جناديوا) أن يف سري عملية التعليم
حتمس التالميذ يف التعلم ومل يستحيوا وأحسن ثقة نفسهم يف أنشطة التعليم .واشرتك
التالميذ فاعلني عن مادة "األصوات العربية" وتلفيظها يف عملية التعليم ،وشاجعون
بتقدمي األسئلة ،وإجابة ما سألتهم الباحثة.
د .التفكري لعملية الدورة الثانية
يف هذه الدورة الثانية تعتمد على املدرس والتالميذ متعودان باستخدام وسائل
الكمبيوتر .والتالميذ ما قبله سلبيون صار فاعلني ،وحاول املدرس على تكملة استخدام
وسائل الكمبيوتر ووجود استجابة إجيابية من التالميذ ،حىت تستنتج بنجاح التعليم مع
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استخدام وسائل الكمبيوتر .مهما مل تنكر بوجود العيوب يف ترقية نتائج اتقان األصوات
العربية .بل ألن هم من مستوى املبتدئني ،تقال هذه العملية سائرة بسري النجاح كامال.
ب.تحليل البيانات
حتليل البيانات اليت قامت هبا الباحثة يف هذا البحث عن تطبيق أنشطة ونتائج عملية
التعليم باستخدام وسائل الكمبيوتر على النحو التايل :
 .1نتائج عملية الدورة األوىل
اعتمادا على نتائج املالحظة اليت أدهتا الباحثة يف عملية هذه الدورة األوىل
كان التعليم الذي مستخدما بوسائل الكمبيوتر تشري إىل منط التعليم املسري جيد ولو
مل يكمله .كثري من التالميذ قام بأحسن اهتمام مع تأدية التعليم على الوسائل
اجلديدة ،بل بينهم مل جيتهد يف التعليم ،حىت منهم من يستحى يف اشرتاك املدرس
على نطق "األصوات العربية".
اكتفأت استجابات التالميذ على التعليم باستخدام وسائل الكمبيوتر يف هذه
الدورة األوىل على قدر  %02جيدا .واعتمادا على كلها كانت هذه الدورة األوىل
تشري إىل التالميذ غري الكاملني  12تلميذا و 11تلميذا مل يكون به كما ظهر يف هذا
اجلدول التايل :
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الجدول 4
خالصة األصوات العربية لدرس اللغة العربية (اآليات من القرآن الكريم)
الرتدد

%

البيانات

رقم
1

>57

11

%02

الكامل

2

≤ 57

12

%41

غري الكامل

20

%122

1

النتيجة

اجملموع

التالميذ الكاملون = عدد التالميذ الكاملني × % 122
عدد جمموع التالميذ
التالميذ غري الكاملني = % 02 = % 122 × 11
20
اعتمادا على بيانات نتائج إتقان األصوات العربية ،كان يف الدورة األوىل وجود 11
تلميذا ناجحني مع النسبة املئوية  ،%02و 12تلميذا مل يكون به مع النسبة املئوية 41
 ،%بل من جهة نتائج االختبار البدائي بعد إشرتاك التعليم باستخدام وسائل الكمبيوتر،
هناك التالميذ مل ينجح إىل املعيار إلتقان األدىن الذي حددته املدرسة احملمدية الثانوية 1
كالريجيو للصف احلادي العشر.
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 .2نتائج عملية الدورة الثانية
بعد أن قام باختبار الدورة الثانية يف الصف احلادي العشر وتناولت حتصيل
التالميذ الذين حيصلون على املعيار إلتقان األدىن  21تلميذا ،فعرفنا :

F

( عدد

الكاملني) =  21و ( Nعدد التالميذ)  20حىت :
الجدول 2
خالصة األصوات العربية لدرس اللغة العربية (اآليات من القرآن الكريم)
التردد

%

البيانات

رقم

النتيجة

1

>57

22

%11

الكامل

2

≤ 57

1

%12

غري الكامل

1

المجموع

20

%122

التالميذ الكاملون = عدد التالميذ الكاملني × % 122
عدد جمموع التالميذ
التالميذ غري الكاملني = % 14 = % 122 × 21
20
أشريت نتائج تعلم الدورة الثاين إىل  21الكاملني ( )%14وحصلوا على املعيار
إلتقان األدىن لدى التالميذ ،وهم الذين مل حيصل عليه  4تالميذ (.)%16
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الجدول 2
مقارنة نتائج تعلم التالميذ يف الدورة األوىل والثانية
التقييم

عدد التالميذ
الكامل

غير الكامل

النسبة المئوية
الكامل

غير الكامل

متوسط
النتائج

نتائج الدورة
األوىل

11

12

02

41

21 ،60

نتائج الدورة
الثانية

21

4

14

16

11،22

اعتمادا على اجلدول فهمنا أن يف الدورة األوىل  11تلميذا الكاملون بالنسبة املئوية
 %02ويف الدورة الثانية  21تلميذا بالنسبة املئوية  .%14فهناك الرتقية قدر ،% 12
فتقال عن ترقية إتقان "األصوات العربية" ناجحة.
من البيانات كلها ،فاستنتجت من استخدام وسائل الكمبيوتر يقدر على ترقية إتقان
"األصوات العربية" لدى تالميذ الصف احلادي العشر باملدرسة "احملمدية" الثانوية  1كالريجيو
المبونج الوسطى

الباب الخامس
االختتام والخالصة
أ .الخالصة
 .1اعتمادا على نتائج البحث باستخدام الكمبيوتر كوسيلة لرتقية استيعاب األصوات
العربية يف درس اللغة العربية لتالميذ الصف الثاين مبدرسة "حممدية" االوىل الثانوية
كالريجيو ملبونج الوسطى يف الدورة األوىل ،كانت الباحثة مستخدمة بوسائل الكمبيوتر
مع

software powerpoint

و  ،baqmiونظرت محاسة التالميذ يف مشاركة تعليم

"األصوات العربية" ،مهما هناك التالميذ املستحيون لنطق األصوات العربية ،ونظرا من
نتائج االختبار النهائي للدورة األوىل ،كان التالميذ الكاملون هم  11تلميذا مع النسبة
املئوية  %25بالنسة لغري الكاملنب  15تلميذا مع النسبة املئوية  .%84يف الدورة
الثانية ،استخدمت الباحثة وسائل الكمبيوتر مع

powerpoint

،baqmi ،software

والصور ،وأصبح التالميذ أحسنهم باحلماسة ومل يستحيو ملشاركة تعليم األصوات العربية
وبوجود الصور (موقع خمارج احلروف) فتسهل التالميذ يف تلفيظ األصوات العربية سليما
جيدا .ومن نظر لنتائج االختبار النهائي يف الدورة الثانية كان التالميذ الكاملون 51
تلميذا مع النسبة املئوية  %48وبالنسبة لغري الكاملني  8تالميذ أو بالنسبة املئوية 11
.%

 .5اعتمادا من نتائج البحث واملناقشة (البحث اإلجرائي) ،كانت باستخدام الكمبيوتر
كوسيلة لرتقية استيعاب األصوات العربية يف درس اللغة العربية لتالميذ الصف الثاين
مبدرسة "حممدية" االوىل الثانوية كالريجيو ملبونج الوسطى.
أ .االقتراحات
 .1للمعلم
ينبغي أي يكون املعلم مستخدما بطريقة واسرتاتيجية و تقنية لتكون عملية التعليم
غري مملة ويكون التالميذ مع أفضل محاسة يف عملية التعليم خاصة لتعليم اللغة
العربية .إحدى من اسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها يف عملية تعليم اللغة العربية
منها اسرتاتيجية استخدام الكمبيوتر كوسيلة اليت هي قادرة على أن يكون التعليم
منفضال ،وأصبح التالميذ متحمسني لتعليم اللغة العربية.
 .5للتالميذ
يرجى من التالميذ متفعلني أفضل يف عملية التعليم ويستشركون إليها ،وعليهم رمي
سليب ،ويسأل ما هو مل يفهم عليهم.
ب.االختتام
بإعطاء الشكر واحلمد هلل سبحانه وتعاىل ،متت كتابة هذه الرسالة العلمية .إ ّن هذه
الرسالة العلمية كتبتها الباحثة حتت املوضوع " استخدام الكمبيوتر كوسيلة لترقية استيعاب
األصوات العربية في درس اللغة العربية لتالميذ الصف الثاني بمدرسة "محمدية" االولى

الثانوية كاليريجو لمبونج الوسطى للعام الدراسي  ."1027-1026كتابة هذه الرسالة
الرتبيّة
العلمية هي استفاء لبعض ّ
الشروط للحصول على ال ّدرجة اجلامعيّة األوىل يف علم ّ
والتعليم يف قسم اللّغة العربيّة جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج .لقد وعيت
الباحثة أن ما قد كتبتها الباحثة بعيد من الكمال ،ولو قد ب َذلت الباحثة اجلهد األعلى يف

كتابتها .يف كتابة هذه الرسالة العلمية ،أدركت الباحثة أهنا ال يزال هناك أخطاء وعيوب.
وهذه ألن هناك البساطة والنقوص والقيود املفروضة على القدرة والتفاهم من عند الباحثة.
وعلى هذا األساس ،ترجو الباحثة على القراء أن ينقل االقرتاحات واالنتقادات اليت يرجوها
يرضى هبا الباحثة .عسى أن تكون هذه الرسالة العلمية مفيدة للقراء ،وخاصة بالنسبة
رب العاملن.
للباحثة نفسها .أمني يا ّ

