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 مّلخص
مدرسة يسميدا للصف الثامن ب التعليمية سائلالو  ة معلم اللغة العربية في استخدامكفاء

 أمباراوا برينجسيو الثانوية
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 يثري أن ميكن. التعليمية املواد توصيل لتسهيل يستخدم ما كل يه التعليمية الوسائل
 يف والدافع احلافز وتوليد واالهتمام الفضول والتعلم التعليم عملية يف الوسائل التعليمية استخدام

 وتقدمي الفهم حتسني على أيًضا ةبللطل الوسائل استخدام يساعد أن ميكن. والتعلم التعليم عملية
 غري التعلم علجت الوسائل التعليمية أن كما املدجمة، واملعلومات البيانات ترمجة وتسهيل باهتمام املواد

درسة يسميدا الثانوية الصف الثامن مب أن هي البحث هذا خلفية. لالهتمام إثارة وأكثر وممتًعا مشبع
هذا  يف البحث مشكلة. العربية املواد يف الوسائل التعليمية يستخدم الصف هو أمباراوا برينجسيو

الوسائل  الستخدام التخطيط والتنفيذ والتقييم يف العربية اللغة معلم كفاءة كيف" هي البحث
هذا البحث  واألهداف يف". ؟ أمباراوا برينجسيو الثانوية املدرسة يسميدا من الثامن للصف التعليمية

 الوسائل التعليمية الستخدام التخطيط والتنفيذ والتقييم العربية اللغة معلم كفاءة كيف ملعرفة هي"
 .أمباراوا برينجسيو الثانوية املدرسة يسميدا من الثامن للصف

. الوصفي النوعيوهو صفته  (field research) امليداينالبحث  هو البحث هذا من النوع
الوسائل  استخدام هو البحث هذا من موضوع. العربية اللغة علمم 1 البحث هذا مبحث وكان

 البيانات مجع تقنيات وكانت. أمباراوا برينجسيو الثانوية املدرسة يسميدا من الثامن للصف التعليمية
 .نوعيا وصفيا البحثية البيانات حتليل مت وقد. قتوثيوال واملالحظة املقابلة هذا البحث يف املستخدمة

 الستخدام التخطيط والتنفيذ والتقييم العربية اللغة معلم كفاءة أن بحثال نتائج أظهرت
 ما على سارت قد أمباراوا برينجسيو الثانوية املدرسة يسميدا من الثامن للصف الوسائل التعليمية

 .يرام
 

 .وسائل التعليميةال العربية، اللغة الكفاءة،: المفتاحية الكلمات
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 شعار
 
 

َخطَّا ا َوَخطَّ بعَّ َصلَّى اهلُل َعَلْييو َوَسلََّم َخطَّا ُمرَ  النَّيِب َخطَّ  :َعْن َعْبِد اهلِل َرِضَي اهلُل َعْنُو قَالَ 
 يمْن َجانبو الَّذ اْلَوَسط ِف  يَىَذا الَّذ , َوَخطَّ ُخَططًا يصَغارًا إَل مْنوُ َخارًجا  طاْلَوسَ  ِف 

 وَ ذي ىُ َوَىَذا الَّ  ،َأَحاَط بوَقْد  و أَوْ ب ْيطً مُِ  َأَجُلوُ  إلْنَساُن, َوَىَذاقَاَل: َىَذا اْ و يِف اْلَوَس ط, 
َأْخطَأَُه ْن َهَشُو َىَذا َوإفَإْن َأْخطَأَُه َىَذا ن َ  رَاُض,َطُط ايل صَغاُر ْاألعْ َخايرٌج اََمُلُو َوىذه الُْ 

 (البخارى)رواه  َشُو َىَذاهَ َىَذا ن َ 
 

Nabi saw. membuat gambar persegi panjang, ditengah-tengah ditarik suatu garis 

sampai keluar. Kemudian beliau membuat garis pendek-pendek di sebelah garis 

yang ditengah-tengah seraya bersabda: “ini adalah manusia, dan persegi 

panjang yang mengelilinginya adalah ajal. Garis yang di luar ini adalah cita-

citanya, serta garis yang pendek-pendek adalah hambatan-hambatannya. Apabila 

ia dapat menghadapi hambatan yang satu, maka ia akan menghadapi hambatan 

yang lain. Dan apabila ia dapat mengatasi hambatan yang lain, maka ia akan 

menghadapi hambatan yang lain lagi.” (H.R Bukhari).
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 إهداء
 

 :على العلمية الرسالة ىذه تعرض وعاطفتو، الكاتب احرتام على كدليل
 حيايت يف خدما نلذاال جاروايت، والديت لينخم يوالد ومها لوالدي، خاصة .1

 .دائًما يل ييال اوكان
 .وماديا معنويا دائًما الدعم يقدمون الذين األقارب .2
 ىذه صنع يف واملدخالت املساعدة من الكثري يقدمون الذين الرفاق، أقرب .3

 .الرسالة العلمية
 .المبونج إنتان رادين احلكومية اإلسالميةاجلامعة احملبوبة، جامعة  .4



 

 ح
 

 ترجمة الكاتب
 

 ،منطقة فرعية جنري كاتون بوجوراهايو، قرية يفولد  ،وىف علي الكاتب يسمى
 الزوج السيد من أخوينمن  وهو االبن األول. 2991 ديسمرب 21 يف بيسواران، منطقة

 .جاروايت والسيدة خملصني
جنري  منطقة فرعية  بوجوراهايو، 1 احلكومية االبتدائية درةةمب الكاتب تعليم بدأ

اةتمر تعليمه إىل املدرةة يسميدا  مث. 1002 عام يف وأكمل ،بيسواران منطقة ،كاتون
تعليمه غلى املدرةة العالية  واةتمر. 1022 عام يف منطقة برينجسو الثانوية يف أمباراوا

 عاموأكمل يف  احلكومية برينحسو فجار أجونج منطقة فرعية برينجسو منطقة برينجسو
1022. 

 إنتان راديناحلكومية  اإلةالمية جامعة يف كطالب الكاتب العام ةجلويف هذا 
 .اآلن حىت المبونج
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 ورمحة اهلل وبركاتو عليكم السالم
 يتمكن حىت والنعمة الرمحة منح الذي وتعاىل سبحانو اهلل وجود على هلل احلمد

صلى  حممد النيب سيدنا على  وسالما صالة. الرسالة العلمية ىذه إكمال من الكاتب
 .اإلسالم دينمحل الناس إىل سبيل احلق وىو  الذي. اهلل عليو والسلالم

 كان إذا للغاية صعب أمر وإعدادىا الرسالة العلمية ىذه كتابة أن الكاتب يدرك
 حمدودة وقدراتو الكاتب خربة ألن. األخرى األطراف وتشجيع مساعدة دون ذلك
 :إىل ويشكر جائزة تقدمي يف الكاتب يرغب املناسبة ىذه يف لذلك،. للغاية

الرتبية والتعليم عميد لكلية  املاجسترير، انو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .1
 .االسالمية احلكومية رادين انتان للجامعة

الدكتور احلاج حممد  ة، املشرفة االوىلجستري الدكتورة احلاجة رومادين سغاال املا .2
 تقدمي يف والصدق الكاملة احلكمة مع ،، املشرف الثاينجستريأكمان شاه املا

 .صحيح بشكل الرسالة العلمية ىذه إكمال ميكن حبيث واالرشاج التوجيو
 .عند يدرس للكاتب املعرفة قدموا الذين العربية اللغة تعليمقسم  يف السادة .3
يسميدا الثانوية منطقة فرعية  املدرسة يف واملوظفني واملدرسني املدرسة رئيس .4

 ومجع ثالبح إلجراء للكاتب فرصة أكرب أعطو الذين أمباراوا منطقة برينجسو.
 .الرسالة العلميةب املتعلقة البيانات

 ذكرىا الكاتب يستطيع ال ومادية معنوية مساعدة قدموا الذين األطراف مجيع .5
 .األخرى تلو واحدة



 ي
 

 الكمال، عن وبعيدة موجودة غري تزال ال الرسالة العلمية ىذه أن الكاتب يدرك
 تقدمي على قادرين القراء يكون أن ينبغي السبب، هلذا. احملدودة القدرة إىل بالنظر

 وأكثر أفضل الرسالة العلمية ىذه تكون حبيث واالنتقادات، واالقرتاحات املدخالت
 خاص بشكل للكتاب مفيدة الرسالة العلمية ىذه تكون أن الكاتب يأمل أخريًا،. مثالية

 بشكل عام. وللقراء
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
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 األول الباب
 مةمقد  

 
 الموضوع تأكيد . أ

 بعض أولً  البقحث يارح سوف معق، األ انققاقتادل إىل الدخول قبل
 ادلأمول من  ادلوضوع هذا شرح مع. العلقية الرسقلة هذه موضوع يف الواردة ادلصطلحقت

 .البقحث من ادلقصود كقن معقق خمتلف فهم إىل ذلك يؤدي أل
كفاءة معلم اللغة العربية في " هو البحث هذا يف الرسقلة العلقية موضوع

 مدرسة يسميدا الثانوية أمباراواالوسائل التعليمية للصف الثامن باستخدام 
 ".برينجسيو

 :يلي مق البقحث سيارحهق اليت ادلصطلحقت تاقل
 الكفاءة .1

 .والقدرة ادلهقرة تعٍت اليت competence  اإلذمليزية  اللغة استيعقب هي الكفقءة
1 

 المعلم .2
 ويوجه  ويرشد  الطلبة تعليم يف الرئيسية مهقته وتتقثل حمًتف دّرسم هو ادلعلم

 .والثقنوي البتدائي التعليم يف الرمسي التعليم سن يف الطلبة تعليم يف ويقيم ويانتج ويُعّلم
2 

 العربيةاللغة  .3
 .قلوهبم معن للتعبَت العرب يستخدمهق كلقة هي العربيةاللغة 

3 
                                                             

1
 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar, 

(Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2111), hal. 22. 
2
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 Mustafa Al-Ghulayaini, Jami’ul Durusil Arrobiyah, (Semarang: CV. As-Syifa, 1221) 
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 االستخدام .4
 .لإلستخدام لعقلا أو طريقة أو معقلية أو ناقط هو الستخدام

4 
  وسائل التعليمية  .5

 ادلواد) الرسقئل لتوجيه استخدامه ميكن شيء أي هي وسقئل التعليقية 
 أناطة يف وماقمعرهم وأفكقرهم همرغبت الطلبة هتققما ربفيز ميكانه حبيث  (التعليقية

 .ادلعُت ميالتعل أهداف لتحقي، ميالتعل
5 

 

 الموضوع اختيار أسباب . ب
 هذه مانققاة معلى البقحث تاجيع يتم لذلك ادلهقة األسبقب من العديد هانقك

 :ذلك يف دبق  الرسقلة العلقية شكل يف ادلاكلة
 ثالبح مكقن يف إجيقبية مسقمهة له البحث هذا أن البقحث يعتقد .1

 أناطة ربسُت يف دائًقق يرغبون الذين ادلعلقُت وخقصة األخرى  وادلؤسسقت
 .ميالتعل

 يف ادلعلقُت دلسقمعدة للغقية مانقسبة خطوةالوسقئل التعليقية  استخدام يعد .2
 .التعليقية ادلواد فهم معلى الطلبة ومسقمعدة التدريس

 يكون هقمع ألنه ميالتعل يف ابتكقرًا أيًضق الوسقئل التعليقية استخدام يعد .3
 من يكون حبيث رتقبة  ليس ميوالتعل سعقدة  وأكثر ربقًسق  أكثر الطلبة

 .التعليقية ادلواد فهم والسريع السهل

                                                             
4
 Alfiyatun Ni’mah, Pemanfaatan Internet SebagaiSumber Belajar Pendidikan Agama 

Islam, FAI UMP, 2116 hal. 2 
5
 Aminudin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal Al-Munzir, Vol. 2, No. 2, 

November 2114. hal 12 
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 هانقك ألن ويراوا بريانجسقادلدرسة يسقيدا الثقنوية أمب يف ثالبح اختيقر مت .4
الوسقئل  استخدام يف سبقًمق مؤهلُت وكقنوا واسعة معلقية رؤية لديهم معلقُت

 .مالتعلّ  يف التعليقية
  

 البحث خلفيةج. 
 يف التعليم معقمل يف مهقة مكقنة ربتل اليت ادلوضومعقت من واحدة هي العربية اللغة

 والتعلم التعليم أناطة من سلسلة معن معبقرة جوهرهق يف العربية اللغة تعلم إن. إندونيسيق
 إىل تفضي معيانة تعليقية أناطة إناقء يف حد أقصى إىل العربية اللغة معلم هبق يقوم اليت

 .العربية اللغة تعلم هدف ربقي،
6 

 ويوجه  ويرشد  الطلبة تعليم يف الرئيسية مهقته وتتقثل حمًتف دّرسم هو ادلعلم
 .والثقنوي البتدائي التعليم يف الرمسي التعليم سن يف الطلبة تعليم يف ويقيم ويانتج ويُعّلم

2 
 الكفقءات وإتققن امتالك خالل من احًتايف باكل واجبقهتم أداء ادلعلقُت من يُتوقع

 والكفقءة   الجتققمعية والكفقءة   الاخصية وكفقءة   الًتبوية الكفقءة وهي األربع 
 .ادلهانية

 األقل معلى تاقل واليت الطلبة تعلم إدارة يف ادلعلقُت قدرة هي الًتبوية الكفقءة
 م يالتعل زبطيط ادلانهج  أو ادلانقهج تطوير  الطلبة فهم التعليقي  األسقس أو البصَتة فهم

 خمتلفة إمكقنقت لتحقي، الطلبة تطوير م يالتعل نتقئج تقييم م يالتعل تكانولوجيق استخدام
 .لديهق

8 

                                                             
6
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bndung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2113), hal. 32 
2
 Anggota Ikapi, Undang-Undang Guru Dan Dosen, (Bandung: Fokusmedia, 2112), hal. 

2 
8
 Anggota Ikapi, Op. Cit., hal. 66. 
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 فقمعلية األكثر التدريس طريقة استخدام معقوًمق اجليدون ادلعلقون حقول
 .األجانبية اللغقت ذلك يف دبق اجليدة  الوسيلة/  األدوات واستخدام

 تعلم سواء م يالتعل 2
 لن. تعليقية وسقئط هانقك يكن مل إذا والركود بقدللل ياعر سوف ذلك  غَت أو اللغة

 يف سبهيدي كققًتاح مق بطريقة مزوًدا يكن مل إذا مثقلًيق الوسقئل التعليقية وجود يكون
 .ميالتعل أناطة يف الوسيلة تطبي،

 الوسقئل التعليقية ادلعلقون يستخدم معقم  باكل 11
 :يلي مق تاقل معيانة  ألهداف

 رسقئل التعليم أو ادلعلومقت توضيح .1
 أمهية األكثر األجزاء معلى الضغط .2
 التدريس يف الختالفقت إمعطقء .3
 التدريس هيكل توضيح .4
 .الطلبة ميتعل لعقلية الدافع إمعطقء .5

11 
 يف مهًقق دورًا يلعب الوسقئل التعليقية وجود أن القول ميكن البيقن  إىل بقإلشقرة

 حبيث. الفصل يف مقدة أو مانققاة إجراء ادلعلقُت معلى يسهل حىت األجانبية اللغقت ميتعل
 هي اللغة احلقلة هذه يف األجانبية اللغة ميتعل يف بقدلاقركة بقلهتققم أيًضق الطلبة ياعر
 .العربية

 وتكانولوجيق التعليم رابطة) AECT: بقآليت بيانهم  من ققموا  خبرباء صرح
 ادلستخدمة القانقة أشكقل من كاكل  الوسقئل التعليقية من ربد( 1311 التصقلت 

 12 .ادلعلومقت لانقل

                                                             
2
 Acep Hermawan, Op. Cit., hal 33 

11
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2116), hal. 251 
11

 Ibid, hal. 254 
12

 Arif Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers 2116),hal. 6 
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( 1) العانقصر إىل بقلانظر للغقية مهقة الوسقئل التعليقية بأن Ahmad Salim صرح
( 4) موثوقة /  قوية بيقنقت توفَت( 3)   ادلوضوع فهم ترقية( 2)  الطلبة اهتققم جذب

 إبراهيم العليم معبد ذكره مق جقنب إىل هذا. البيقنقت تفسَت وتسهيل مدجمة  معلومقت
 وفرحهم الطلبة فرحة تثَت أن ميكن ألهنق للغقية مهقة يةلوسقئل التعليقية ال أن أوضح
 الدروس وإحيقء ادلعرفة  وتعزيز ادلدرسة  إىل بقلذهقب سعقدهتم وتثَت محقسهم  وذبديد
 .والعقل احلركة يتطلب الوسقئل التعليقية  الستخدام بسبب

13 
 يكون أن جيب ادلعلم أن إىل البقحث خلص   أمعاله ادلذكورة التفسَتات كل من

 متعة أكثر تعليقي جو خل، يتسٌت حىت اإلمكقن قدر الدراسي الفصل ترتيب معلى ققدرًا
 اليت الوسقئل التعليقية  مع خقصة  طلبةلل لالهتققم ومثَتة بسرمعة التعليقية ادلواد وفهم
 الوسيلة تكون أن جيب م يالتعل معقلية يف ولكن. العربية اللغة ميتعل يف الانجقح تدمعم

 الطلبة اهتققم يانقو حىت مسبًقق احملددة ميالتعل أهداف مع متوافقة ادلعلم يستخدمهق اليت
 Soepomo هذا يدمعم. الطلبة قبل من ادلقدمة ادلعلومقت استيعقب بسهولة وميكن بقلتعلم
 .لوسقئل التعليقيةا بقستخدام بقلضرورة يستخدمه مل ادلعلم أن كاف الذي

  الوسقئل التعليقية استخدام معاند مرامعقهتق جيب اليت األشيقء من العديد هانقك
 :وهي

 الوسقئل التعليقية  من خقصية كل يعرف أن جيب .1
 ربقيقهق ادلراد األهداف مع ادلانقسبة الوسيلة اختيقر جيب .2
 نستخدمهق اليت الطريقة مع تتواف، اليت الوسيلة اختيقر جيب .3
 توصيلهق يتم اليت للقواد وفًقق الوسيلة اختيقر جيب .4

                                                             
13

 Acep Hermawan, Op. Cit, hal. 225. 
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 ومعقره ومعددهم الطلبة لظروف ادلانقسبة الوسقئل التعليقية زبتقر أن جيب .5
 .التعليقي ومستواهم

14 
 Tim) براوجيق جقمعة يف التعلم تصقيم لتحسُت التطبيقي الانهج فري، يضيف بيانقق

Applied Approach Peningkatan Rancangan Pembelajaran Universitas Brawijaya) 
 :والظروف للوضع وفًقق الوسيلة اختيقر يف خطوات معدة

 التكلفة مانخفضة .1
 ادلستخدمة التعلم طريقة مع ادلطقبقة .2
 الطلبة خصقئص مع التواف، .3
 وسهولة التحقل وقوة الققئقة  ادلراف، مع والتواف، واألمن  والراحة  العقلية  .4

 الصيقنة
 .السوق يف الغيقر وقطع الوسيلة توافر .5

15 
 لتحقي، التعلم معقلية يف جًدا مفيدة الوسقئل التعليقية أن معلى اخلرباء اتف،

 ميكانانق اليت حولانق منالوسقئل التعليقية  أنواع من العديد أيًضق هانقك. ميالتعل أهداف
 ل أنه هي ادلاكلة هذه حقيقة. ميالتعل يف للقسقمعدة واستخدامهق وتطويرهق معليهق العثور

 .التدريس يف الوسقئل التعليقية استخدام يف يًتددون الذين ادلعلقُت من الكثَت هانقك يزال
 ادلواد  من بقدللل ياعرون الطلبة جيعل دمق مابع  بأنه الفصل يف التعلم ياعر حبيث 16

 .الوسقئل التعليقية معلى  هذا البحث يف البقحث ركز لذلك. وادلعلقُت ادلواد مثل
 معكسي خمططو فالش الومضية/ ققةيف شكل بط البصرية الوسيلة ادلعلم يستخدم

 (Flip Chart) 
                                                             

14
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN MALANG 

PRESS, 2112) hal 38. 
15

Ibid. 
16

 Aristo Rahadi ``Mengapa Guru Enggan Menggunakan Media Pembelajaran”, (On-line) 

tersedia di: http:/aristrohadi.wordpress.com. 
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 13 يف الثقنوية يسقيدا درسةادل يف البقحث أبداهق اليت ادلالحظقت إىل استانقًدا
 يستخدم دمّلة  تعليقية أناطة وليست لالهتققم مثَتة ميزة البقحث رأى  2112 أكتوبر
 خمطط وفالش الومضية/ ققةيف شكل بط البصرية الوسيلة هي الوسقئل التعليقية ادلعلم

 جيعل فصل كل يف الطلبة من الصغَت والعدد  الطلبة اهتققم جلذب (Flip Chart) معكسي
 من مالتعلّ  ونتقئج بسرمعة  الدرس يفهقون الطلبةو  مالءمة أكثر العربية اللغة اللغة ميتعل
 ولديه جيدة وشخصية واسعة معرفة لديه العربية اللغة معلم ألن جيدة العربية اللغة ميتعل

 .الوسقئل التعليقية ويستخدم جيدة اجتققمعية كفقءة
 صقدك فريد  وهم الطلبة من العديد مع أجراهق اليت ادلققبالت نتقئج ذلك ويعزز

 يقدمون ادلعلقُت ألن بقلسعقدة  ياعرون العربية اللغة يتعلقون معاندمق" وققلوا وآخرون 
 وفرحة ودمتعة مابعة غَت ميالتعل أناطة تكون م يالتعل بعد وأحيقنًق ميالتعل بدء قبل احلقفز

 12". لعقبواأل الصور LCD مثل الوسيلة يستخدم ألنه
 وهذا. الطلبة دلعظم بقلانسبة سقر وغَت ودمل للغقية صعب موضوع هي العربية اللغة

 لذلك. دمالً  وليس   الفهم وسهل   متعةً  أكثر التعلم جلعل ادلواد معلقي أمقم ربد  
 جيًدا الفصل إدارة معلى ققدرًا أيًضق ادلعلم يكون أن جيب الواسعة  ادلعرفة إىل بقإلضقفة

 بقلتعلم الطلبة اهتققم وجذب محقسة أكثر الطلبة يكون حىت الوسقئل التعليقية بقستخدام
 العربية اللغة تعرف مرة أول وهي  ادلدرسة الثقنوية يف خقصة. التعلم أهداف لتحقي،
 بقلطبع  احلكومية البتدائية ادلدرسة من اخلرجيُت ومعظم ادلختلفة ادلدرسة خلفيقت بسبب

 من سيكون م يالتعل معقلية يف الوسيلة وجود خالل من لذلك. بقلصعوبقت ياعرون
 فهم معلى الطلبة ومسقمعدة التدريس وقت وتقصَت ادلقدة تسليم للقعلم جًدا ادلفيد

 .ادلقدمة الدروس واستيعقب
                                                             

12
 Farid, sodik, dkk, wawancara tanggal 11 Februari 2118. 
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 حبث بإجراء البقحث يهتم أجريت  اليت وادلققبالت ادلالحظقت نتقئج معلى بانقءً 
للصف الثقمن بقدلدرسة  الوسقئل التعليقيةكفقءة معلم اللغة العربية يف استخدام  " حول

 "بريانجسو يسقيدا الثقنوية أمبقراوا
 ثالبح ركيزد. ت

 .الوسقئل التعليقية استخدام يف ادلعلم كفقءة هو هذا البحث يف الًتكيز
 

 للبحث الفرعي التركيزه. 
  الوسقئل التعليقية  لستخدام التخطيط .1
 الوسقئل التعليقية  استخدام تانفيذ .2
 الوسقئل التعليقية  استخدام تقييم .3

 

 البحث تمشكالو. 
 للصفالوسقئل التعليقية  لستخدام التخطيط يف العربية اللغة معلم كفقءة كيف .1

 ؟ بريانجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا ادلدرسة من الثقمن
 للصفالوسقئل التعليقية  استخدام تانفيذ يف العربية اللغة معلم كفقءة كيف .2

 ؟ بريانجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا ادلدرسة من الثقمن
 للصفالوسقئل التعليقية  استخدام تقييم يف العربية اللغة معلم كفقءة كيف .3

 ؟ بريانجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا ادلدرسة من الثقمن
 

 البحث أهدافز. 
الوسقئل التعليقية  لستخدام التخطيط يف العربية اللغة معلم كفقءة كيف دلعرفة .1

 .بريانجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا ادلدرسة من الثقمن للصف



9 

 

الوسقئل التعليقية  استخدام تانفيذ يف العربية اللغة معلم كفقءة كيف دلعرفة .2
 بريانجسو. واأمبقرا الثقنوية يسقيدا ادلدرسة من الثقمن للصف

 الوسقئل التعليقية استخدام تقييم يف العربية اللغة معلم كفقءة كيف دلعرفة .3
 . بريانجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا ادلدرسة من الثقمن للصف

 

 البحث فوائدح. 
 دمتع  جو خل، أجل من الوسقئل التعليقية استخدام باأن ثققبة نظرة إلققء .1

 .ودمتًعق دماًل  وليس
 يف وادلعلقُت ادلدارس يف وادلسقمهة العلقية ادلعرفة البحث هذا يوفر أن ادلتوقع من .2

 .الوسقئل التعليقية استخدام
 للذهقب وإتقحة كعقصقة العربية اللغة ميتعل يف للبقحثُت واخلربة البصَتة إضقفة .3

 .لحًقق واجملتقع التعليم معقمل إىل مبقشرة
 



01 

 الثاني الباب
 نظريالاطا  اإل

 

  المعلم كفاءة. أ
 المعلم كفاءة تعريف.1

 (competence) كالكفاءة اإلصلليزية، للغة امتصاص ىي اإلندكنيسية يف الكفاءة
 اليت كالسلوكيات كادلهارات ادلعارؼ من رلموعة ىي الكفاءة 1 .كالقدرة ادلهارة تعٍت اليت

 2 .ادلهنية كاجباتو أداء يف كيتقنها احملاضر أك ادلعلم ميتلكها أف جيب
 كالعلمية الشخصية القدرات من مزيج ىي الكفاءة فإف ،mulyasa  ككفقنا
 تشمل كاليت التدريس مهنة يف قياسية كفاءات الكفاح تشكل اليت كالركحية كاالجتماعية

 3 .كادلهنية الشخصية كتنمية الًتبوم كالتعلم الطلبة
 قدرات أك مهارات ىي ادلعلم كفاءة أف االستنتاج ميكن أعاله، التعريف من

 كاجباهتم كتنفيذ دعمها ادلدرسُت على جيب أساسية حركية أك نفسية أك عاطفية أك إدراكية
 .كمسؤكلياهتم

 الكفاءات. أنواع 2
 الكفاءات بأف كاحملاضرين ادلعلمُت خبصوص ٕ٘ٓٓ عاـ ٗٔ رقم القانوف حسب

 كالكفاءة الشخصية كالكفاءة الًتبوية الكفاءة ىي ادلعلموف ميتلكها أف جيب اليت
 4 .ادلهٍت التعليم خالؿ من عليها احلصوؿ يتم اليت ادلهنية كالكفاءة االجتماعية

                                                             
1
 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar, 

(Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2111), hal. 22. 
2
 Anggota Ikapi, Undang-Undang guru dan dosen, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2112), hal 4. 

3
 Jejen Musfah, Op. Cit. 
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 :األقل على تشمل الذين الطلبة تعليم إدارة يف ادلعلمُت قدرة ىي الًتبوية الكفاءةأ. 
 التعليمي األساس أك البصَتة فهم  (ٔ
 الطلبة فهم  (ٕ
 silabus أك منهج تطوير  (ٖ
 للتعلم التخطيط  (ٗ
 كاحلوارل التعليمي التعلم تنفيذ  (٘
 التعلم تكنولوجيا استخداـ  (ٙ
 التعلم نتائج تقييم  (ٚ
 5 .ادلختلفة إمكاناهتم لتحقيق الطلبة تطوير  (ٛ

 ميتلكها أف جيب اليت القدرات من العديد ىناؾ الًتبوية الكفاءة  ذكر، كما
 يف اهلل ـكال مثل ذلك، على مثاالن  كقّدـ القدرات هبذه الرسوؿ أكصى لقد. ادلعلم
 :ٕ٘ٔ آيات النحل سورة

و  أُدُْع ِاىل َسِبْيِل رَّبكَ 
َ
إفَّ قلى ِعظِة احلسنِة كجادذلُْم باليت ىي َأْحسُن باحلكمِة كادل

 }ٕ٘ٔ{كىو أعلُم بادلْهَتديَن  عْن سبيِلوِ  رّبََّك ىو أَعلُم دبَْن ظلَّ 
 Artinya: serulah (manusia) kepada jalan tuhan-Mu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik dan bedebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya tuhan-Mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang maha mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl : 125). 

 

 

                                                                                                                                                                              
4
 Jejen Musfah, Tips Menulis Karya Ilmiah, (jakarta: Kencana, 2116), hal. 44. 

5
 Anggota Ikapi, Op. Cit., hal. 66. 
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 :اليت الشخصيات األقل على الشخصية الكفاءة تشمل. ب
 كادلتقوف ادلؤمنُت (ٔ
 نبيلة تكوف أف (ٕ
 احلكيم (ٖ
 كالثقة كادلسؤكلية العمل أخالقيات إظهار (ٗ
 الدميقراطية (٘
 وووقةادل شخصيةال (ٙ
 الكبار (ٚ
 صادقةال (ٛ
 رياضي (ٜ

 كاجملتمع طلبةلل قدكة كن (ٓٔ
 ك أدائك موضوعي تقييم (ٔٔ
 6 .كمستداـ مستقل بشكل نفس تطوير (ٕٔ

 

 األقل على يتضمن الذم اجملتمع من كجزء ادلعلم قدرة ىي االجتماعية الكفاءة. ج
 :أجل من الكفاءة
 كادلهذب كادلكتوبة الشفوية اإلمياءات مع التواصل (ٔ
 كظيفيا ادلعلومات كتكنولوجيا االتصاالت استخداـ (ٕ

                                                             
 

6
 Muhammad Nurtanto, ``Mengembangkan Kompetensi Guru Profesionalisme Guru Dalam 

Menyiapkan Pembelajaran Yang Bermutu”. Jurnal Fkip Uns, 2116,  hal. 552. 
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 السائدة كالقيم القواعد مراعاة خالؿ من احمليط اجملتمع مع بأدب شنق (ٖ
 2 .اجلماعي العمل كركح احلقيقية األخوة مبدأ تطبيق (ٗ

 

 كالتكنولوجيا العلـو رلاالت يف ادلعرفة إتقاف على ادلعلم قدرة ىي ادلهنية الكفاءة. د
 :إتقاهنا األقل على مشلها اليت كالثقافة كالفن

 التعليمية، الوحدة لربنامج احملتول دلعايَت كفقنا كمتعمق كاسع ادلوضوع (ٔ
 تدريسها يتم اليت كادلوضوعات

 الفن أك التكنولوجيا، العلمي، االنضباط من الصلة ذات كاألساليب ادلفاىيم (ٕ
 التعليمية، الوحدة برامج مع متماسكة أك مفاىيميا عليها طغت اليت

 4 .تدريسها يتعُت اليت كادلوضوعات
 امتالؾ خالؿ من احًتايف بشكل كاجباهتم ادلعلموف يؤدم أف ادلتوقع من

 حقنا مثالية ادلعلموف هبا يتمتع أف جيب اليت الكفاءات تعد. كإتقاهنا األربع الكفاءات
 على جبد دائمنا ادلعلموف يدرس أف جيب ، لذلك. احلكومية اللوائح يف موضح ىو كما

 .الًتبوية الكفاءة على حبثو الباحث ركز ،ىذا البحث يف. كاجباهتم أداء ىامش
 
 
 
 

                                                             
2
 Ibid., hal. 554. 

4
 Anggota Ikapi, Op. Cit., hal. 62. 
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 وسائل التعليمية الب. 
 الوسائل التعليمية  تعريف. 1

 حرفينا تعٍت كاليت الوسط، أك الالتينية، الكلمة من (media) الوسيلة كلمة تأيت
 مقدمة أك( َكَساِئل) كسيط ىي الوسيلة العربية، باللغة 2 .ادلقدمة أك ائلالوس أك الوسط
 11 .الرسالة مستلم إىل ادلرسل من لرسالة

 AECT. التايل النحو على بعضها إعطاء سيتم اخلرباء، ِقبل من أخرل قيود ذكر مت
 من كشكل الوسائل التعليمية من ربد( ٜٚٚٔ االتصاالت، كتكنولوجيا التعليم رابطة)

 11 .ادلعلومات لنقل كتستخدـ التوزيع أشكاؿ
 بُت ادلعلومات بتسليم يقـو كوسيط الوسيلة مصطلح كأصدقاؤه Heinich طرح

 أف حيثالوسائل التعليمية  Hamidjojo حيد احلدكد، ىذه مع سبشيا. كادلستلم ادلصدر
 تصل حبيث اآلراء، أك األفكار نشر أك لنقل البشر يستخدمها اليت الوسطاء أشكاؿ مجيع

 12 .ادلقصودين ادلستفيدين إىل ذلم ادلقدمة ءاآلرا أك األفكار
 السمعية سواءن  ادلوضوع، فهم من الطلبة تقرب أداة التعليميةالوسائل  تعد

 ،Briggs ك Gagne كفقنا 13 (.كالنماذج ،العينات الصور،) ادلرئية النماذج أك( الشريط)
 اليت التعليمية ادلواد زلتويات لنقل استخدامها يتم مادية أدكاتالوسائل التعليمية  تتضمن
 كالصور كالشرائح كاألفالـ الفيديو ككامَتات األشرطة كمسجالت الكتب تشمل

                                                             
9
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2112), hal. 3. 

11
Ibid. 

11
 Arif Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: 2116), hal. 6  

12
 Azhar Arsyad, Op. Cit., hal. 4. 

13
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2115), hal. 43. 
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 مكوننا الوسيلة تعد كبالتايل،. الكمبيوتر كأجهزة كالتلفزيوف كالرسومات كالصور الفوتوغرافية
 كاليت الطلبة بيئة يف تعليمية مواد على ربتوم اليت ادلادية ادلعدات أك التعلم مصادر من

 14 .التعلم على الطلبة ربفز أف ميكن
 البعض فسر سلتلفة، بطرؽ يةلوسائل التعليمية اال تفسَت مت بأنو Winkel صرح

 كادلهارة ادلعرفة الكتساب طلبةلل فرصنا توفر اليت كاألحداث كادلواد، ،"كل شخص"
كسائل  " باسم العربية اللغة يف الوسائل التعليمية تُعرؼ العربية، اللغة يف 15 .كادلواقف
 حيمل الذم" التوحيدية الوسيلة" مصطلح مع كتابو يف إبراىيم أكضح كما"  االيضاح

 ىي القصَتة الوسائل التعليمية تعد. التعليمية للمواد اإلعالمية الوسيلة أم ادلعٌت، نفس
 16 .التعليمية ادلواد توصيل لتسهيل استخدامو يتم ما كل

 ما كل ىي الوسائل التعليمية أف االستنتاج ميكن أعاله، ادلذكورة النظرية على بناءن 
 .التعلم أىداؼ ربقيق ميكن حىت التعليمية ادلواد توصيل لتسهيل استخدامو يتم

 

 الوسائل التعليمية  أنواع. 2
 الوسيلة من كبَتتُت رلموعتُت إىل الوسائل التعليمية تصنيف ميكن عاـ، بشكل

 :كىي ، والوة إىل الوسائل التعليمية تقسيم ميكن 12 .اإللكًتكنية كغَت اإللكًتكنية
 

                                                             
14

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2112), hal. 26. 
15

 Ibid, hal.22. 
16

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda 

karya, 2113), hal. 224. 
12

Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2112), hal. 115. 
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 (Media audio) السمعية الوسيلة . أ
 اللغة تعلم عمليات لتسهيل استخدامو ميكن شيء أم ىي الصوتية الوسيلة

 كأجهزة األشرطة مسجالت مثل السمع، خالؿ من كىضمها التقاطها ميكن اليت
 .ذلك إىل كما اللغة كسلتربات الراديو

 (Media visual) البصرية الوسيلة . ب
 اليت اللغة تعلم عملية لتسهيل استخدامو ميكن ما كل ىي البصرية الوسيلة

 كالكائنات األصلية، الكائنات مثل البصر، شعور خالؿ من كىضمها التقاطها ميكن
 العصا كاألشكاؿ الالصقة، اإلعالنات/  كاللوحات كالسبورات، كالصور، االصطناعية،

 كأجهزة الورقية، كالبطاقات القصة، شرائط ،(مباشرة بإعدادىا ادلعلم قاـ اليت الصور)
 .جرا كىلم LCD العرض كأجهزة الكمبيوتر،

 (Media audio visual) والبصرية السمعية الوسيلةج. 
 اللغة تعلم لتسهيل استخدامو ميكن شيء كل أم ،السمعية البصرية الوسيلة

 كمقاطع التلفزيوف مثل. كالبصر بالسمع الشعور خالؿ من كىضمها التقاطها يتم اليت
 كما كاإلنًتنت LCD عرض كأجهزة ادلتعددة الوسيلةك  اللغات كسلتربات كاألفالـ الفيديو

 14 .ذلك إىل
 
 

 
                                                             

14
 Acep Hermawan , Op. Cit.hal. 222. 
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 البياين الرسم يف موضح ىو كماالوسائل التعليمية   بتصنيف Soepomo يقـو
 :التايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

، رائحة، طعم
 قبضة، التوازف

ألعاب  :احملاكاة
احملاكاة، لعب األدكار، 

 مسرحيات الدمى

اإلسقاط: كتم 
الشرحية، فيلم كتم، 
حلقة فيلم ، شريط 

 OHP ،فيلم 

عدـ اإلسقاط: 
السبورة، لوحة 
احلبل، لوح التزجل ، 
اللوحة ادلغناطيسية ، 
سلطط اجلدار، مربع 
القراءة، بطاقة 
الصورة، الوحدة 

 النمطية

األلعاب اللغوية: 
سلسلة اذلمس، 
سيموف يقوؿ ، توصيل 

البنغو، احلقيبة، فئة 
ربويل النص إىل كالـ، 

 شلكن، الصيد بكلمة

الوسيلة 
 الشعورية

الوسيلة السمعية 
 البصرية

الوسيلة 
 السمعية

شرحية صوت 
 الفيلم، تلفزيوف

LCD 

 الوسيلة البصرية

 تسجيل راديو

 االلعاب كالتجرب

 كسيلة التعليم اللغة
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 :مالحظات
 كالصغَتة الكبَتة للفصوؿ الوسيلة استخداـ ميكن أنو على    ينص

 .الفردم كللتعلم
 .فقط الصغَتة للفصوؿ مناسبة الوسيلة أف على    ينص
 12 .اللغة لتدريس الوسيلة استخداـ يتم ال أنو على    ينص

 أك الوسيلة من سلتلفة أنواع استخداـ على قادرين ادلعلموف يكوف أف جيب
 .التحديد كجو على العربية اللغة تعليم كيف عاـ بشكل كالتعلم التعليم عملية يف األدكات
 وسيلةلل الثالوة األنواع الدراسية الفصوؿ يف البحث مواقع يف ادلعلم ستخدـإ

 كاستخداـ السمعية البصرية الوسيلةك  السمعية الوسيلةك  البصرية الوسيلة كىي أعاله،
ىي  البحثرأم اخلرباء أعاله ، فإف الوسائل ادلستخدمة يف ىذه  استنادنا إىل .األلعاب
  (Flip Chart) عكسي سلطط فالش كالومضية/ اقةيف شكل بط البصرية الوسيلة

 

 الوسائل التعليمية  وظيفة. 3
 عاـ، بشكل. للغاية مهمة كظيفة ذلا الوسائل التعليمية كالتعلم، التعليم عملية يف

 أف Hamalik كشفت الوظائف، ىذه إىل باإلضافة. الرسالة توجيو ىي الوسيلة كظيفة
 احلافز كيولد كاالىتماـ، الفضوؿ يثَت أف ميكن التعلم عملية يفالوسائل التعليمية  استخداـ
  ك  Levie جيادؿ. الطلبة سيكولوجية على يؤور أف كميكن التعلم، عملية يف كالتحفيز

                                                             
19

 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit., hal. 46. 
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Lentz كالوظيفة االىتماـ كظائف ىي كظائف أربع ذلا البصرية الوسيلة كخاصة الوسيلة بأف 
 21 .التعويضية كالوظائف ادلعرفية كالوظيفة العاطفية

 الطلبة اىتماـ توجيو أك جذب ميكنها البصرية الوسيلة أف ىي ،ىتماـاال كظيفة .أ 
 .الوسيلة يف ادلوجود التعلم زلتول على الًتكيز أجل من

 ذباه فرحة أك متعة خللق استخدامها ميكن البصرية الوسيلة كىي فعالة،ال وظيفةال .ب 
 احملتول تعلم

 الرسالة فهم الطلبة على تسهل أف ميكن ادلرئية الوسيلة أف ىي اإلدراكية الوظيفة .ج 
 .التعلم يف ادلنقولة ادلعلومات أك

 تلقي يف الضعفاء الطلبة استيعاب ميكنها ادلرئية الوسيلة أف ىي التعويضية الوظيفة .د 
 21 .التعلم زلتول

 ،الوسائل التعليمية  كظيفة أف Hafni أكضح أعاله، ادلذكور الرأم إكماؿ بعد
 على أيضنا تساعد بل الرسائل بتوجيو فقط تقـو ال كالبصرية، السمعية الوسيلة كخاصة
 الوسيلة ربتوم. سلسة االتصاؿ عملية تصبح حىت الصعبة الرسائل تلقي عملية تبسيط
 :التالية اإلمكانيات على ربتوم ألهنا الوظيفة ىذه على كادلرئية الصوتية

 ميكن ، كالصور األفالـ مثل الوسيلة استخداـ خالؿ من. كالوقت الفضاء اخًتاؽ .أ 
 .قبل من يزركه مل مكاف يف احلضارة معرفة طلبةلل

                                                             
21

 Ibid., hal. 24. 
21

 Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Op. Cit., hal. 114. 
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 سبيل على اجلداكؿ أك ادلخططات إىل النظر مثل. ضركرية تصبح الرسائل ترمجة .ب 
 الصفحات مع ادلكتوبة الصعبة النظرية كادلبادئ ادلفاىيم فهم طلبةلل ميكن ادلثاؿ،

 .كالصفحات
 أف فيمكن الزبالُت، دكر الطلبة لعب إذا. كالعاطفية االجتماعية اخلربات تقدًن .ج 

 .زبالُت ليكونوا كحزينُت سعداء يكونوف كيف كيشعركا الطلبة يقّدر
 أشرطة خالؿ من مباشرة الشعر قراءة طرؽ معرفة خالؿ من. الدافع إعطاء .د 

 .الشعر قراءة تعلم على الطلبة تشجيع سيتم ادلخترب، يف تشغيلها يتم اليت الفيديو
 الكتابة، عملية حوؿ ادلخطط حوؿ الصور إىل النظر خالؿ من. الفهم توضيح .ق 

22 .الكتابة/  اذليكل عملية يف ادلكونات بُت العالقة فهم طلبةلل ميكن
  

 

 الوسائل التعليمية  استخدام. 4
 النحو على ،Arif Sadiman ذكر كما الوسائل التعليمية تستخدـ ،عاـ بشكل

 :التايل
 كلمات شكل يف) شفهينا يكوف ال حبيث للرسالة التقدميي العرض كضح . أ

 (كشفوية مكتوبة
 :مثل بالقدرة، كالشعور كالوقت ادلساحة قيود على التغلب  . ب

ا الكبَت احلجم ذات الكائنات  (ٔ  ذات األفالـ أك بالصور استبداذلا ميكن جدن
 النماذج أك األفالـ أك اإلطار

                                                             
22

 Ibid., hal. 115. 
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 كالصور الصغَتة العرض أجهزة مع الصغَتة األشياء مساعدة ميكن  (ٕ
 .كاألفالـ

 التصوير يف تساعد أف ميكن ، للغاية سريعة أك بطيئة تكوف اليت احلركة  (ٖ
 السرعة عايل التصوير أك الزمٍت

 من أخرل مرة عرضها ميكن ادلاضي يف كقعت اليت وقائعال أك األحداث  (ٗ
 الصور أك الفيديو مقاطع أك األفالـ خالؿ

 البيانية كالرسـو النماذج مع تقدميها ميكن للغاية معقدة اليت الكائنات  (٘
 .كغَتىا

 من عليها التغلب ميكن كمتنوعة، دقيقة بطريقة الوسائل التعليمية باستخداـج. 
 : مفيدة الوسائل التعليمية تكوف احلالة ىذه يف. الطلبة سلبية خالؿ
 للتعلم احلماس أك العاطفة يف التسبب (ٔ
 كالواقع كالبيئة الطلبة بُت ادلباشر التفاعل من ادلزيد يتيح (ٕ
 كاىتماماهتم لقدراهتم كفقنا فردم بشكل التعلم من الطلبة سبكُت (ٖ
 23 .ادلطلوبة ادلعلومات حفر السهل من اجعل (ٗ

 ملحنا أمرنا يعد كالتعلم التعليم عملية يف لوسائل التعليميةاال استخداـ فإف كبالتايل
 كالتعلم التعليم لذلك. اللغات تعلم يف خاصة كشلتع كفعاؿ كمبدع نشط تعلم لتقدًن للغاية

 بينها كمن األىداؼ، لتحقيق معنا تعمل اليت ادلكونات من عددنا يتضمن نظاـ ىو
 .الوسائل التعليمية ك  ادلعلم ىي ادلكونات

                                                             
23

 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit., hal 31-32. 
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 الوسائل التعليمية  استخدام في النجاح مؤشرات. 5
 جيب كلكن ادلعلم، مهمة يعقد حبيث احلالة ىذه يف الوسيلة كجود فرض ينبغي ال

 ليست الوسائل التعليمية. التعليمية ادلواد شرح يف ادلعلم تسهيل ىو العكس يكوف أف
 24 .ميالتعل نوعية لتحسُت زلاكلة ىي بل تعلم، عملية كل يف الصحة

 على الوسائل التعليمية استخداـ يف النجاح مقياس يتضمن السياؽ، ىذا يف
 :األقل
 فعالية . أ

 إىل األقل على التحصيل ىذا كصل لقد. طلبةال كفاءة بتحقيق الفعالية ترتبط
 األساس يف أك تعيينو مت الذم( SKBM) ميالتعل اكتماؿ مستول من األدىن احلد

 .ميالتعل نتائج أك طلبةال تعلم ربصيل ىو ميالتعل لفعالية كمؤشر
 فعال . ب

. احملددة الكفاءات لتحقيق ادلستخدـ بالوقت تتعلق فهي بالكفاءة، تتسم بينما
 .ادلتكبدة بالتكاليف يتعلق فيما فعاالن  شرحنا األشخاص بعض يقدـ
 مناشدةج. 

 باستعداد الغالب يف الوسيلة كجود عن الناذبة اجلاذبية مؤشرات ترتبط بينما
  .ادلوضوعات ىذه حوؿ مستمر بشكل للتعلم كدكافعهم الطلبة

                                                             
24

 Karminah, “pemanfaatan media dalam pembelajaran” (on-line), tersedia di: 

https://mahkotangariboyo.wordpress.com/2112111114/pemanfaatan-media-dalam-pembelajaran.html 

(12 mei 2114). 

https://mahkotangariboyo.wordpress.com/2012/11/14/pemanfaatan-media-dalam-pembelajaran.html%20(02
https://mahkotangariboyo.wordpress.com/2012/11/14/pemanfaatan-media-dalam-pembelajaran.html%20(02
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 أعاله، الثالوة ادلؤشرات يف ادلسامهة على قادرنا الوسائل التعليمية كجود كاف إذا
 كاحد إعطاء على قادرنا كنت إذا كلكن. مثايل بشكل الوسيلة تشغيل ميكن أنو يعٍت فهذا

 .الكفاية فيو دبا جيد فهذا اونُت، أك
 

 الومضية/فالشبطاقة ال ج.
 بطاقة الومضيةال تعريف .1

بطاقة فالش/الومضية ىي ىي بطاقة صغَتة ربتوم على صور أك نصوص أك 
عادةن ما يكوف حجم  .عالمات رمزية تذكر الطالب أك توجههم على شيء متعلق بالصورة

 ٕ٘.سم ،أك ميكن ضبطها كفقنا فصوؿ موجودة ٕٔ×  ٛالبطاقات التعليمية 
شكل بطاقات يف التعليمية  ة الومضية ىي الوسيلةأيضنا أف البطاق Indrianaذكرت 

إف الصور ادلعركضة على البطاقة عبارة عن  Indrianaقاؿ   .سم ٖٓ×  ٕ٘صور حبجم ال
أكضح أيضنا  .غرافية موجودة كملصقة على أكراؽ البطاقات فوتو ،رسومات يدكية أك صور

عبارة عن سلسلة من الرسائل اليت تقدميها  ف الصور ادلوجودة على ىذه الوسيلةأ
 ٕٙ.دبعلومات

التعليمية  ة الومضية ىي الوسيلةأف البطاق، تعترب  Cepiriyana ك Rudi Susilanaكفقنا 
ىي الفالش الصور ادلوجودة على البطاقة  .سم ٖٓ×  ٕ٘يف شكل بطاقة صور مقاس 

                                                             
25

 Syarifah, Peningkatan Keterampilan Membaca Dan Menulis Melalui Media Flash Card Dan 

Metode Peer Lesson Di Kelas III MI Sambongsari Weleri Kendal Tahun 2114”. (Skripsi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyyah IAIN Walisongo Semarang).  hal. 11 
26

 Eva Wulansari, “Keefektifan Penggunaan Media Flash Card Dalam Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Bahasa Jerman Di SMA Negeri 1 Sedayu Bantul 2114”. (Skripsi Pendidikan 

Bahasa Jerman Universitas Negeri Yogyakarta).  hal. 12 
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باإلضافة إىل ذلك ،  ٕٚ.سلسلة من الرسائل اليت يتم تقدميها مع الوصف يف كل صورة
×  ٛٔ، قيل: "البطاقات التعليمية ىي أداة مساعدة بصرية لصحيفة حبجم  izzanكفقنا 
 ٕٛ.ربتوم على صور أك كلمات أك تعبَتات مثَتة لالىتماـ .بوصة ٙٔ

 
من بعض اآلراء الواردة أعاله ، ميكن أف نستنتج أف البطاقات الومضية ىي بطاقة 

حيتوياف مع جانب كاحد حيتوم على صور أك نصوص أك عالمات تعلم فعالة ذلا جانباف 
رمزية كاجلانب اآلخر يف شكل تعريفات أك تعليق على الصورة أك اإلجابات أك األكصاؼ 

 .اليت تساعد على تذكَت الطالب أك توجيههم إىل شيء متعلق بالصورة على البطاقة
 بطاقة الومضيةالمزايا  .2

ذلا العديد من  ، فإف البطاقة الومضية/فالش Cepiriyana ك Rudi Susilanaكفقنا 
ج( من السهل تذكرىا ؛ )د( )ب( عملي ؛ )ادلزايا ، دبا يف ذلك: )أ( يسهل محلها ؛ 

ملموسة يف ( ٔ) :مزايا كسائط بطاقة الفالش كفقنا لسادمياف ، كآخركف ىي ٜٕ.شلتعة
. كحدىا كسائل اإلعالـ اللفظيةقارنة مع الطبيعة ، ىو أكثر كاقعية لتوضيح ادلوضوع بادل

ال ميكن إحضار مجيع الكائنات ك األحداث  .ميكن التغلب على قيود ادلكاف كالزماف( ٕ)
ميكن توضيح مشكلة يف أم  ( ٗ. )ميكن التغلب على قيود مالحظاتنا (ٖالفصل. ) إىل

                                                             
22

 Syarifah, Op. Cit. 
24

 Empit Hotimah, “Penggunaan Media Flashcard Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa 

Pada Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris Kelas Ii Mi Ar-Rochman Samarang Garut”. Jurnal 

Pendidikan Universitas Garut, Vol. 14 No. 11 (Oktober 2112),  Hal. 11 
22

 Ibid., hal. 15 
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عليها رخيص ، بسهولة احلصوؿ الالسعر ( ٘) .رلاؿ كألم مستول عمرل دلنع سوء الفهم
 ٖٓ.كاستخدامها دكف احلاجة إىل معدات خاصة

 ةيف كتاهبا الوسائل التعليمية ادلختلفة لوسائل اإلعالـ أف ىذه البطاقIndriana  ذكرت
يسهل محلها يف أم مكاف نظرنا حلجمها حبجم بطاقة ( ٔ) :ادلزايا التالية لديها الومضية

لتعلم جيدنا سبكن الطالب من ابريدية ، عملية يف صنعها كاستخدامها ، حبيث كلما 
( يسهل تذكرىا ألف ىذه البطاقة ىي صورة ذبذب االنتباه أك ٖ، )يلةباستخداـ ىذه الوس

حيتوم على أحرؼ أك أرقاـ بسيطة كمثَتة لالىتماـ ، حبيث حيفز الدماغ على تذكر 
الستخدامها  أيضنا شلتعة للغاية  يلة( ىذه الوسٗطاقة لفًتة أطوؿ، )الرسائل ادلوجودة يف الب

 ٖٔ.كوسيلة للتعلم ، بل ميكن استخدامها يف شكل لعب
 بطاقة الومضيةال خطوات .3

، فإف خطوات استخداـ كسائط البطاقات التعليمية ىي كما  Dina Indrianaكفقنا 
 :يلي

 ةاىل الطلب  البطاقات مرتبة على مستول الصدر كتواجو  .ٔ
 .من التوضيحزؿ البطاقات كاحدان تلو اآلخر بعد انتهاء ادلعلم ا .ٕ
راقبة البطاقة دل ةاطلب من الطلب .ادلقربُت من ادلعلم ةأعط البطاقات ادلوضحة للطالب .ٖ

 .، مث قم بتمريرىا إىل طالب آخرين حىت يالحظ مجيع الطالب
 :إذا كاف الطبق يستخدـ طريقة اللعبة .ٗ

 ةأ( كضع بطاقات بشكل عشوائي يف صندكؽ بعيد عن الطلب
                                                             

31
 Indah Purnama Sari, “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Flash Card Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas 1 Sekolah Dasar”. (Skripsi Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung , 2114),  hal. 23 
31

 Eva Wulansari, Op. Cit. 
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 تنافسوفالذين سي ةب( إعداد الطلب
للبحث عن البطاقات اليت ربتوم على صور أك  ةج( يقـو ادلعلم بتوجيو الطلب

 نصوص أك رموز حسب التعليمات
 / مكاهنم األصلي ، ةد( بعد إعادة البطاقة إىل الطلب

 ٕٖ.زلتويات البطاقة ةىػ( يشرح الطلب
 بطاقة كسيلة استخداـ يف اخلطوات عن التعبَت يف Tim Repositori UPI رأم

 الطلبة جلميع ميكن حيث الفصل أماـ قف: الدراسية الفصوؿ يف التعلم يف الفالش
 ادلصورة البطاقة صفحة تواجو. باليد هبا كاالحتفاظ البطاقات كإعداد ادلعلم رؤية

 مثل الصورة اسم قوؿ أوناء مصورة بطاقة صفحة لعرض الطلبة اىتماـ جلذب الطلبة،
 مث الثانية البطاقة أخذ مث ادلعلم، قالو ما تكرار أك متابعة الطلبة من اطلب ،"صلمة"

 تزيد ال بسرعة بطاقة آخر حىت بالتتابع بذلك قم السابقة، اخلطوة يف بذلك القياـ
 كإعطاء األخرل، تلو كاحدة البطاقات مجيع ذكر بعد صورة، لكل كاحدة دقيقة عن

 مث األخرل تلو كاحدة رؤية الطلبة مجيع من كاطلب للطلبة، شرحها مت اليت البطاقات
 الفصل مناقشة كمواصلة ادلعلم إىل إرجاعهم يتم ذلك بعد اآلخرين، إىل توجيو إعادة

 ٖٖ.للذاكرة كمحّسن
 
 
 

                                                             
32 Syarifah, Op. Cit. 
33 Wining Sekarini, “Pengunaan Media Flash Card Untuk Meningkatkan kemmpuan 

Menghafal Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Muhammadiyah”. (Skripsi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan, Lampung, 2114), hal. 26 



11 

 (Flip Chart) عكسي مخطط .د

 /لوحة قالبعكسي مخطط تعريف .0

 تشبو الورؽ من كرقة ىي بقال لوحة معٌت فإف ، كآخركف ، Susilana كفقنا
×  ٕٔ أصغر أحجاـ أك ، سم ٘ٚ×  ٓ٘ حجمها يبلغ اليت التقوميات أك األلبومات

أيضنا  Dina Indriana قامت ٖٗباألعلى. ادلرتبط بالًتتيب مرتبة قالب كتنسيق سم ٕٛ
بتبسيط البياف أعاله بأف كسائط لوحة الورؽ ىي كرقة من الورؽ يف شكل ألبـو أك تقوًن  

 ٖ٘.كمربوط يف األعلى كبَت إىل حد ما ككتاب كرقي ، ُمرتب بالتسلسل
عكسي/لوحة قالب عبارة عن أكراؽ من ، فإف ادلخطط  Cucu Eliyawati كفقنا ػ

سالة ميكن أف تكوف ر  .الورؽ ربتوم على رسائل أك مواد تعليمية مرتبة بشكل جيد
 ٖٙ.يف شكل صور كسلططات كرسائل كأرقاـ العرض التقدميي على سلطط قلب

 
/ ادلخطط عكسي ميكن التأكيد على أف ادلخططبناءن على بعض ىذه التعريفات ، 

قليب ىي كسيلة يف شكل أكراؽ كرقية ربتوم على رسائل ، سواء يف شكل صور أك  
 .تسليم الرسائل بالتتابع ك تنظيمها بشكل جيد  .كتابة
 
 
 

                                                             
34

 Kristianto, “Studi Komparasi Media Komik Dan Papan Lembar Balik (Flip Chart) 

Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas III SDN Winong Kabupaten Pati 211412115”. (Skripsi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta 2115), Hal. 6 
35

 Ibid. 
36 Yuliani Haj Mukaromah, “Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Menggunakan 

Media Flip Chart Pada Anak Kelompok B2 TK Islam Terpadu Al Huda Kemudo Perambanan 

Klaten”. (Skripsi Pendidikan Pra Sekolah Dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta 2114). hal.  23 
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 /لوحة قالبعكسي مزايا مخطط .2
 تلك تكوف حىت الصورة، باستخداـ ادلعرضة الدراسية للمادة نافعة الوسيلة ىذه .أ
 .متدرجةة الطلب إىل مقدمة ادلادة

 .متكررة الصور تلك استخداـ كميكن جيدة، ربفظ ادلستخدمة كالصور .ب

 البيت من ادلادة أعد قد ادلدرس ألف الوقت يقتصد الوسيلة ىذه كاستخداـ .ج
 .ادلشجب يف يعلقها ادلدرس يستخدمها كعندما

 خارجها أك الغرفة داخل القالب اللوح استخدـ كميكن .د

 ٖٚ.كشلارسية متخصرة الدراسية ادلادة تقدـ أف تستطيع اللوحة ىذه .ق

مزايا  .، فإف مزايا كعيوب سلطط عكسي/لوحة قالب ىي كما يلي Mustajiكفقنا 
 :كسيلة سلطط عكسي/لوحة قالب

 .أ( توفَت الوقت يف التدريس كالتعلم

 .ب( ميكن استخدامها مرارا كتكرارا 

 .مكلفة نسبياج( التكلفة غَت  

 .د( ميكن جلميع ادلعلمُت جعلها 

                                                             
32

 الكالم ههارة لترقية الجولة أًواط هوارسة طريقة باستخدام  ( Flip Chart) القالب لىح وسيلة فعاليةجويلة واتي،"   

 تعلين قسن)". بارو باكي تاهفي الوتّقيي الثاًىية بالودرسة الطالب لدي (Praktik Pola- Pola Kalimat)  العربية اللغة تعلين فً

 12. ص: (2114، بارو باكي رياو الحكىهية اإلسالهية قاسن شريف سلطاى جاهعة والتعلين التربية كلية العربية اللغة
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ق( ميكن التغلب على ادلكاف كالزماف )اذلدؼ ىو احلصوؿ على حجم صغَت ،  
 .حجم كبَت ، تكبَت حجم صغَت ، تسريع يستغرؽ كقتان طويالن كما إىل ذلك

ز( قدمت على مراحل لتوفَت كقفة زمنية لفهم زلتويات  .ك( ميكن توضيح ادلشكلة
 ٖٛ.ادلادة

( تقدًن ٔ، ىناؾ آخركف على النحو التايل:  Susilanaكفقنا   Flipchart شليزات كسيلة
( ميكن استخدامها داخل الغرفة أك خارجها ، ٕرسائل التعلم بطريقة موجزة كعملية ، 

( ٘( يسهل محلها يف أم مكاف )ادلنقولة( ، ك ٗ( مواد التصنيع غَت مكلفة نسبينا ، ٖ
 ٜٖ.الطالبزيادة اإلبداع تعلم 

 عيوب الوسيلة مخطط عكسي/لوحة قالب .3

،  Indrianaمثل كسائل التعلم األخرل ، ال تزاؿ ىناؾ نقاط ضعف يف تنفيذه ، كفقنا 
( ميكن ٔىناؾ بعض نقاط الضعف يف كسيلة سلطط عكسي/لوحة قالب ، كىي: 

 ( جيب تعديلٕطالبنا ،  ٖٓاستخدامها فقط جملموعات الفصل الصغَتة اليت تقل عن 
ليست دائمة ألف  (ٖ،  .العرض التقدميي كفقنا لعدد رؤية الطالب كأقصى مسافة ذلا

 ٓٗادلواد مصنوعة من الورؽ.
 : الوسيلة  يوبع

 سلطط جيد يتطلب كقتنا طويالن  تصنيعأ( ل

                                                             
34

 Yuliani Haj Mukaromah, Op. Cit., hal.  26 
32

 Kristianto, “Studi Komparasi Media Komik Dan Papan Lembar Balik (Flip Chart) 

Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas III SDN Winong Kabupaten Pati 211412115”. (Skripsi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta 2115), hal. 6 
41

 Ibid., hal. 2 
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ب( ىناؾ حاجة إىل رعاية جيدة بسبب تلف الورؽ بسهولة )مالمسة ادلاء كالرطوبة 
 كالدموع كاجلركح

 .مساحة كافية للتخزينج( ربتاج 
 .د( ال ميكن رسم عناصر احلركة

 ٔٗ.ق( حباجة إىل مهارات الرسم / التصميم
 

 خطوات مخطط عكسي .4

 التعلم عملية يف القالب اللوح استخداـ
 لبياف اللوح ذلك يقلب مث القالب باللوح الدرس يشرح أف ادلدرس يستخدـ . أ

 التايل الدرس
 عن التبعاد القالب اللوح جانب يقـو القالب بلوحة ادلدرس يشرح كعندما . ب

 الطالب رؤية تعويق
 القالب اللوح يف ادلوجودة ادلادة أك ادلعلومة إلشارة اإلشارة ألة ادلدرس يستخدـ . ت
 احلديد أك اخلشب من ادلصنوع ادلشجب يف معلق القالب اللوح . ث
 ادلادة مث الدرس موضوع غالؼ من متدرجا الدرس يشرح أف ادلدرس كيستطيع . ج

 ٕٗ.التالية اخلطوة يف الدراسية

 الوسائل التعليمية  استخدام في المعلم كفاءةه.   
 التعليم كزير الئحة ازباذ خالؿ من الوسائل التعليمية باستخداـ بااللتزاـ يتعلق فيما

 أحد تعد كاليت ادلعلمُت ككفاءات األكادميية ادلعايَت بشأف ٕٚٓٓ لعاـ ٙٔ رقم الوطٍت

                                                             
41

 Yuliani Haj Mukaromah, Op. Cit., hal. 22 
42

 14.، ص: الورِجع السابِقجويلة واتي،   
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 كالشخصية الًتبوية بالكفاءات قائمة ادلعيار يتضمن. التعليم يف كالعاملُت ادلعلمُت معايَت
 الكفاءة تستخدـ ،الكفاءةة ىذه يف. ادلعلم أداء يف درلها يتم اليت كادلهنية كاالجتماعية

 :يلي ما مثل الًتبوية، كفاءةال يف ادلسجلة الوسيلة
 الثانوية/  المتوسطة الفصل معلم كفاءة 1 الجدول

 الثانوية/  المتوسطة الفصل معلم كفاءة الكفاءة االساسية  قم
 الكفاءة التربوية

 التعلم كمصادر التعلم كسائط استخداـ ٘.ٗ الًتبوم التعلم تنظيم ٗ
 كادلواد الطالب خبصائص الصلة ذات

 أىداؼ لتحقيق تدريسها يتم اليت الدراسية
 .ككل التعلم

 
الوسائل  استخداـ ىو ادلعلم التزامات أحد إف القوؿ ميكن أعاله، اجلدكؿ إىل استنادنا

الوسائل التعليمية  استخداـ يتم كلكي التعلم، أىداؼ لتحقيق يربح الذم التعلم يفالتعليمية 
 يف اتباعها جيب رئيسية خطوات والث ىناؾ م،يالتعل أىداؼ ربقيق يف ككفاءة بفعالية

43 .الوسائل التعليمية  استخداـ كتقييم كتنفيذ زبطيط: كىي استخدامها،
 

 الوسائل التعليمية  الستخدام التخطيط .1
 العديد ىناؾ. بالضركرة ادلعلم يستخدمها ال ،الوسائل التعليمية استخداـ عند

 رؤية ميكن باختصار،. الوسائل التعليمية استخداـ عند مراعاهتا جيب اليت األشياء من
 44 :كىي ،Soeparno قبل من موضح ىو كماالوسائل التعليمية   اختيار كيفية

                                                             
43

 Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Op. Cit. hal. 113. 
44

 Ibid, hal. 111. 
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 الوسيلة كل خصائص معرفة جيب .أ 
 ربقيقها ادلراد األىداؼ مع تتوافق اليتالوسائل التعليمية  اختيار جيب  .ب 
 ادلستخدمة الطريقة مع تتوافق اليت الوسيلة اختيار جيب  .ج 
 توصيلها يتم اليت ادلواد مع تتوافق اليت الوسيلة اختيار جيب .د 
 كمستواىم كعمرىم كعددىم الطلبة شركط مع تتوافق اليت الوسيلة اختيار جيب .ق 

 التعليمي
 الوسيلة فيها تستخدـ اليت البيئية الظركؼ حلالة ادلناسبة الوسيلة اختيار جيب .ك 
 .لديك الذم الوحيد الشيء أك جديد العنصر ألف الوسيلة زبتار ال .ز 

 براكجيايا جامعة يف التدريس تصميم ربسُت أف التطبيقي النهج فريق يرل بينما
 45 :كالظركؼ ادلوقف تناسب اليتالوسائل التعليمية  اختيار يف خطوات عدة لديو ماالنج

 كالصيانة التشغيل يف ، ادلشًتيات كال التكلفة منخفضة .أ 
 الطلبة خصائص مع التوافق  .ب 
 الصيانة كسهولة كادلتانة احلالية ادلرافق مع كتوافق كأماف سهولة عملية اعتبارات  .ج 
 .السوؽ يف الغيار كقطع الوسيلة توافر .د 

 

  الوسائل التعليمية  استخدام تنفيذ .2
 م،يالتعل أىداؼ ربقيق يف ككفاءة بفعالية الوسائل التعليمية استخداـ ميكن حبيث

 :استخدامها يف اتباعها جيب اليت اخلطوات من العديد ىناؾ

                                                             
45

 Ulin Nuha, Ragam Metode dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2116), hal. 263. 
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 الوسائل التعليمية  استخداـ قبل األنشطةأ. 
 أكالن  جيب جيد، إعداد جيب ، صحيح بشكل الوسيلة استخداـ أجل من (ٔ

 .التعليمات كاتباع توفَتىا مت اليت األدلة مجيع دراسة
 ادلناسبة التعليمية ادلواد من غَتىا أك الكتب لقراءة التعليمات اقًتاح مت إذا (ٕ

 إعداد جيب ذلك، إىل باإلضافة. بو القياـ فيجب ربقيقو، ادلراد للغرض
 .مسبقنا الوسيلة الستخداـ الالزمة ادلعدات

 الذم اذلدؼ مناقشة تتم أف فيجب رلموعات، يف الوسيلة استخداـ مت إذا (ٖ
 االنتباه توجيو يتم أف ادلهم من. اجملموعة أعضاء مجيع مع أكالن  ربقيقو مت

 .الشيء نفس إىل كالعقل
 أك الربنامج رؤية ميكن حبيث جيد كضع يف الوسيلة ذبهيزات تكوف أف جيب (ٗ

ا، مساعو  اإلمكاف، قدر رلموعات يف الوسيلة استخداـ مت إذا خاصةن  جيدن
 46 .كالسمع للرؤية متساكية فرص على احلصوؿ اجملموعة أعضاء جلميع كميكن

 الوسائل التعليمية  استخداـ أوناء األنشطةب. 
. اذلدكء من جو ىي الوسيلة استخداـ أوناء عليها احلفاظ جيب اليت األنشطة

 ربتاج مهمة أشياء كاجهنا إذا الكتابة بإمكاننا يزاؿ ال حبيث الغرفة تغميق عدـ جيب
 .فهمها يصعب كاضحة غَت أجزاء ىناؾ كانت إذا أسئلة كتابة أك تذكرىا إىل

 ما بشيء القياـ الطلبة سيشمل ،الوسيلة استخداـ أوناء ادلمكن من ألنو نظرنا
 إىل كما األسئلة على لإلجابة خطوط ككضع األشياء كتكوين الصور إىل اإلشارة مثل
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 قبل من مطلق بشكل الطلبة مشاركة تنفيذ يتم العربية اللغة تعلم يف سيما ال. ذلك
 إشراؾ جيب للمعلم( التقييم) كاإلغالؽ الشرح، ،(اإلدراؾ) فتح يف سواء ادلعلم،

 استخداـ عند تذكره جيب الذم الوقت طوؿ يكوف أال جيب. الوسائل التعليمية
42 .بادللل يشعركف الطلبة سيجعل ذلك ألف طويالن  الوسيلة

 

 

 الوسائل التعليمية  استخدام تقييم .3
 الوسيلة لنجاح فورم تقييم بإجراء الوسيلة استخداـ بعد النشاط يقـو أف جيب

 لعملية استخدامها ميكن حبيث ، الوسيلة لتطوير الالزمة اخلطوات كربديد ادلستخدمة
 44 .التالية كالتعلم التعليم

 .M ك  Asnawir  أكضح. الوسائل التعليمية تقييم يف التقييمات من العديد ىناؾ

Basyiruddin Usman كتابو يف " Media Pembelajaran "تقييم يف تقييمُت ىناؾ أف 
 :كمها ،الوسيلة

 التكويٍت التقييم . أ
 استخداـ ككفاءة األنشطة حوؿ البيانات جلمع عملية ىو التكويٍت التقييم

 استخداـ سيتم. تطبيقها مت اليت األىداؼ لتحقيق زلاكلة يف ادلستخدمة الوسائل
 استخدامها ميكن حبيث ادلعنية الوسيلة كربسُت لتحسُت عليها احلصوؿ مت اليت البيانات
 كانت إذا ما أخرل مرة فحصو يتم كربسينو، إصالحو بعد. ككفاءة فعالية أكثر بشكل
 .معينة مواقف يف ال أـ لالستخداـ مناسبة الوسيلة
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Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit. hal. 42. 
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 تلخيصيال تقييمال . ب

 one) الفردم التقييم تقييم( ٔ: كىي ، التلخيصي التقييم يف مراحل والث ىناؾ

on one )ٕ )الصغَتة اجملموعات تقييم (small grup evaluation  )ادليداين التقييم( ٖ ك 
(field evaluation.) 42 

 سكاف سبثيل ميكنهم أكثر أك شخصُت اختيار يتم الفردم، التقييم مرحلة يف
 ادلختارين األشخاص مشل. فردم بشكل تصنيعها يتم اليت ادلستهدفة الوسائل التعليمية

 .ادلتوسط كفوؽ ادلتوسط من أقل قدرات
. ادلستهدفُت السكاف سبثيل اطلبة ٕٓ-ٓٔلػ ميكن الصغَتة، اجملموعات مرحلة يف

 يتألفوف الذين الطلبة جرب. السكاف سبثيل على قادرين ادلختارين الطلبة يكوف أف جيب
 خلفيات من يتكوف اتطلبةك  طلبة من يتكوف كذكي، معتدلة، ذكاءن، أقل طلبة من

 .سلتلفة
 البحث يتم السبب، ذلذا. ادلوجز للتقييم النهائية ادلرحلة ىو التايل ادليداين التقييم

 سلتلفة خبصائص اطلبة ٖٓ اختيار مت ، التنفيذ يف. احلقيقي للوضع مشابو كضع عن
51 .ذلك إىل كما التعليمي كالتقدـ كالعمر كاجلنس كاخللفية الذكاء مستول مشلت
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144. 
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 األدب مراجعة. و
 كمجع على للحصوؿ الباحثوف يبذذلا اليت اجلهود أشكاؿ كل ىي األدب مراجعة

 مهمنا البحث ىذا يعترب 51 .الدراسة قيد بادلشكلة الصلة ذات ادلكتوبة ادلعلومات مجيع
 الرسائل من العديد مراجعة بعد. احلالية األطركحة موضوعات تكرار أك االنتحاؿ لتجنب
 :ذلك يف دبا ،ذا البحثهب الصلة ذات الرسائل من العديد الباحث كجد العلمية،

 استخداـ يف ادلعلم كفاءة دراسة" بعنواف Aditiya Niarsa إىل الرسالة العلمية تنتمي
 االبتدائية ادلدرسة يف( TIK) كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا على القائمة الوسائل التعليمية

 أف إىل ىذا البحث كزبلص".  بلورامقاطعة  سامبونغ،منطقة فرعية  ليدكؾ، ٔٓاحلكومية
الوسائل  باستخداـ يتعلق فيما. جيدة فئة يف ىي الوسيلة استخداـ يف ادلعلم كفاءة

 على القائمة الوسائل التعليمية استخداـ ىي ادلتوسط يف ادلملوكة الكفاءات فإف ،التعليمية
 .كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا

 الًتبية كلية يف العربية اللغة تعليم يف البط ،Dedi Subriadi ميلكها الرسالة العلمية
الوسائل التعليمية  استخداـ يف ادلعلم جهود" بعنواف يوجياكارتا االسالمية احلكومية  جبامعة

 إىل الدراسة ىذه هتدؼ ".جونونج كيدكؿادلدرسة بنيو سوجا الثانوية  يف العربية اللغة ميلتعل
 .ادلدرسة يف العربية اللغةالوسائل التعليمية  استخداـ ادلعلم زلاكلة كيفية كصف

 حافز ترقية يف الوسائل التعليمية استخداـ" بعنواف Syamsuddin الرسالة العلمية
ادلدرسة العالية  يف IPA 2 للصف احلادم عشر  اإلسالمية الدينية الًتبية موضوع يف الطلبة

 كسيلة كجود مع أنو إجراؤه مت الذم البحث نتائج تظهر". بيطاف بركبولينججو 1 احلكومية
                                                             

51
 Moh. Ainin, Metode Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Cv Bintang Sejahtera, 2113), hal. 
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 ميكن اإلسالمية، الدينية الًتبية موضوعات يف الطلبة ميتعل دافعية من تزيد أف ميكن تعليمية
 كتعزيز كالتعلم، التعليم أنشطة يف ادلشاركة يف الطلبة محاس زيادة خالؿ من ذلك مالحظة

ا، مفهومة غَت مواد ىناؾ كانت إذا أسئلة طرح خالؿ من الطلبة نشاط  يف كالتنافس جيدن
 .ادلطركحة األسئلة على اإلجابة

 القائمة الوسائل التعليمية استخداـ يف ادلعلمُت كفاءة ناقشت األكىل الدراسة يف
 كتقييم، كتقدًن كتطوير إعداد يف ادلعلم جهود الثانية الدراسة تناقش. التكنولوجيا على

الوسائل التعليمية  استخداـ طريق عن التعلم على احلافز ترقية كيفية الثالثة الدراسة كتناقش
 يف ادلعلم كفاءة تتضمن اليت الوسيلة ىذا البحث تناقش بينما. الًتبية الدينية االسالمية يف

 .الوسائل التعليمية استخداـ كتقييم كتنفيذ زبطيط



38 

 

 الثالث الباب
 البحث طريقة

 
 البحث نوع . أ

 الوصفي البحث طريقة نوع وىو نوعًيا، منهًجا ىذا البحث يف الباحث استخدم
 الواقع وصف إىل هتدف حبث طريقة ىي النوعي الوصفي البحث طريقة. النوعي

 ىي واليت اجملتمع يف حتدث اليت ادلختلفة للظواىر ومتعمق كامل بشكل االجتماعي
 .الظاىرة ىذه وخصائص وخصائص خصائص وصف يتم حبيث البحث موضوع

1 
 من يتطلب الذي النوعي الوصفي البحث طريقة من النوع ىذا باستخدام

 على للحصول وادلالحظات ادلسوحات خالل من احلقل إىل مباشرة االنتقال الباحث
 زلوريًا، دورًايلعب  الذي الباحث النوع ىذا يف ذلك، إىل باإلضافة. ادلطلوبة البيانات

 الباحث أيًضا ولكن واحلقائق، للبيانات معٌت يعطى صشخ رلرد ليس الباحث فإن
 كيفية معرفة وتريد وصف الباحث يعتزم الصدد، ىذا يف. البحثية األدوات بدور يقوم
 .التعليمية ادلؤسسة يف العربية اللغة تعلم تنفيذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis Metode dan Prosedur), (Jakarta: Kencana, 

2014), hal 47. 
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 البيانات مصادر  . ب
 :مها قسمني إىل البحث بيانات مصادر تصنيف ميكن

 األولية المصدر .1
 احلصول مت اليت البيانات مصادر ىي (primary sources) األوليةادلصدر 

 اللغة معلم ىي ذا البحثذل األساسية ادلصادر. البحث موضوع من مباشرة عليها
 .ورئيس ادلدرسة ، أ الثامن الصف العربية،

 الثانوية درالمص .2
 الثانوية درادلص من أيًضا البيانات استخدام يتم ذلك، إىل باإلضافة

(secondary sources)، ادلصدر من وليس عليها احلصول مت اليت البيانات مصادر أي 
 والكتاب األولية الكتاب مثل مكتوب مصدر ىي ادلستخدمة طلبةال بيانات. مباشرةً 

 .ميالتعل لعملية ادلدرسة تستخدمو الذي التكميلي
 

 البحث ووقت وموضوع مكانج. 
 وموضوع البحث مكان. 1

 وجو على أمباراوا برينجسوالثانوية ادلدرسة يسميدا  يف البحث ىذا إجراء مت
 و معلم اللغة العربية. أ  الثامن الصف موضوع البحث ىو التحديد

 البحث وقت. 2
 مبا التعليمي التقومي يف حيث 8132 أكتوبر 31 يف البحث ىذا أجري وقد

 .األول الفصل ذلك يف
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 البيانات جمع طريقةد. 
 الغرض ألن البحث، يف اإلسًتاتيجية اخلطوات أكثر البيانات مجع تقنيات تعد

 .البيانات على احلصول ىو البحث من األولية
 البيانات، مجع تقنيات معرفة دون لذلك 2

 ىذه استخدام يتم آخر، مبعٌت. ادلعايري رلموعة مع تتوافق بيانات على الباحث حيصل لن
 يف الالزمة البيانات على للحصول. الثانويةو  األولية ادلصادر من البيانات جلمع التقنية

 :وىي البيانات، جلمع تقنيات ثالث الباحث استخدم ،ىذا البحث
 المالحظة .1

 وادلعرفة اخلربة اكتساب يف البشر يستخدمها اليت الطرق إحدى ىي ادلالحظة
 .وُيسمع يُرى ما على بناءً 

 عملية أهنا على ادلالحظة أو ادلالحظة تعريف يتم 3
 .البحث حالة ادلراقبون أو الباحث يرى حيث البحث يف البيانات اسًتجاع

 ميكن 4
 .ادلباشرة غري وادلالحظات ادلباشرة ادلالحظات يف ادلالحظات جتميع

5 
 Moh. Ainin هبا استشهد( 3822) لنذير وفًقا العلمي السياق يف مالحظة

 :التالية ادلعايري على" Metodologi Penelitian Bahasa Arab " ادلعنون كتابو يف
 .منهجي بشكل ذلا وادلخطط ثللبح ادلالحظة تستخدم (3
 .ادلخطط البحث هبدف مرتبطة ادلالحظة تكون أن جيب (8
 من بدالً  عامة مبقًتحات وترتبط منهجي بشكل ادلالحظة ىذه تسجيل يتم (1

 .االنتباه جيذب شيء بأهنا توصف أن

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2014), hal. 224. 
3
 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: BS Press, 2013), hal. 125. 

4
 Haryono, Bimbingan Teknik Menulis Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Amara 

Books, 2015), hal. 23. 
5
Ibid., hal. 126. 
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 .وموثوقيتها صحتها من للتأكد عليها والسيطرة ادلالحظة من التحقق ميكن (4
6 

 العربية اللغة معلم كفاءة كانت مباشرة مالحظتها دتت اليت ىذا البحث يف
 للصف الثامن بادلدرسة يسميدا الثانوية العربية اللغة الوسائل التعليمية  استخدام يف

 .وبرينس أمباراوا
 مقابلةال .2

 من واألفكار ادلعلومات لتبادل أو لشخصني اجتماع عن عبارة ادلقابلة
 ادلقابلة ُتستخدم. معني موضوع يف ادلعٌت ىذا بناء ميكن حبيث وجواب، سؤال خالل
 جيب اليت ادلشكالت على للعثور أولية دراسةل الباحث رادأ إذا البيانات جلمع طريقة

 تعتمد. أكرب بعمق ادلستجيبني أشياء معرفة الباحث أراد إذا أيًضا ولكن دراستها،
 أو/  الشخصية ادلعرفة على األقل على أو الذايت التقرير على ىذه البيانات مجع تقنية

 .ادلعتقدات
7 

 ادلعلومات أو ادلعلومات من التحقق أو التحقق إلعادة وسيلة ىي ادلقابلة
 .مسبًقا عليها احلصول مت اليت

  و  Paizaluddin عن نقالً  ، Dean و  James وفًقا 8
Ermalinda، على احلصول هبدف اللفظي للتواصل نشاط ىي ادلقابلة فإن 
 معلومات على أيًضا ستحصل شاملة، صورة على احلصول جانب إىل ادلعلومات،

 .مهمة
9 

                                                             
6
 Ibid., hal. 127 

7
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2016), hal 317. 
8
 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hal. 291. 
9
 Paizaluddin, Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hal.130. 
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 عن البيانات جلمع وسيلة ىي ادلقابلة أن فهم ميكن الفهم، ىذا على بناءً 
 حبث حول معلومات تقدمي ميكنهم أشخاص مع شفوية وإجابات أسئلة طرح طريق
 .إجراؤه يتم

 اليت االفًتاضات إن قولو Sugiono عنو نقل الذي ،Sutrisno Hadi وفًقا
 :يلي كما ىي ادلقابلة تقنيات استخدام يف الباحث هبا حيتفظ أن جيب
 .نفسو عن أكثر يعرف الذي الشخص ىو( اجمليب) ادلوضوع أن .أ 
 .وموثوق صحيح موضوع الباحث ذكره ما أن  .ب 
 .باحث قصده ما نفس ىو لو باحث طرحها اليت ألسئلة ادلوضوع تفسري أن .ج 

10 
 لوجو وجهاً  إجراؤىا وميكن منظمة غري أو منظمة بطريقة ادلقابلة إجراء ميكن

 .اذلاتف عرب أو
 منظمةال المقابلة . أ

 الباحث كان إذا البيانات، جلمع كتقنيات ادلنظمة ادلقابلة ُتستخدم
 إجراء عند لذلك،. عليها احلصول سيتم اليت ادلعلومات ىي ما بالضبط يعرفون
 قد بديلة إجابات تعد مكتوبة أسئلة شكل يف حبثية أدوات الباحث أعد ،ادلقابلة

 لكل األسئلة نفس إعطاء مت ادلنظمة، ادلقابلة ىذه خالل من. أيًضا إعدادىا مت
 كدليل األداة محل إىل باإلضافة ،ادلقابلة إجراء ويف الباحث، والحظها مستفىت
 اليت األشرطة مسجالت مثل أدوات استخدام أيًضا للباحثني ميكن ،للمقابلة

 .بسالسة ادلقابلة إجراء يف تساعد أن ميكن
 

                                                             
10

 Sugiyono, Op. Cit., hal. 194. 
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 ةمنظمال غير المقابلة  . ب
 الباحث يستخدم ال حيث رلانية مقابلة ىي ادلنظمة غري ادلقابلة

 دليل. البيانات جلمع منتظم بشكل وإكماذلا ترتيبها مت اليت ادلقابلة إرشادات
 جيب اليت للمشاكل العريضة اخلطوط شكل يف فقط ىو ادلستخدم ادلقابلة
 التمهيدي البحث يف تستخدم ما غالًبا مفتوحة، أو منظمة غري ادلقابلة. طرحها

 .اجمليبني حول ادلتعمقة ثالبح من ادلزيد إلجراء أو
11 

 يف العربية اللغة معلم مع مباشرة مقابلة الباحث جريسي احلالة، ىذه يف
 .أولية بيانات على للحصول أمباراوا بادلدرسة يسميدا الثانوية الثامن الصف

 التوثيق .3
 أو يف النظر خالل من النوعية البيانات مجع طرق إحدى ىي التوثيق طريقة

 اآلخرين أو بأنفسهم البحث موضوعات بواسطة إجراؤىا يتم اليت ادلستندات حتليل
 .ادلوضوع ىذا حول

 غري ومصدرًا فيديو وأشرطة وشرائح وصور تسجيالت شكل يف التوثيق تعد
 الفصل يف أنشطتهم مراقبة يف ادلعلمني تساعد أن ميكن اليت للبيانات مكتوب
 يف الفصل يف حيدث ما لوصف تسجيل أداة الباحث لدى يكون حبيث الدراسي

 .ميالتعل وقت
12 

 
 
 
 
 
 

                                                             
11

Ibid., hal. 197. 
12

Haryono, Op. Cit., hal. 71. 
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 البيانات تحليل تقنياته. 
 مجعها يتم اليت ادلعلومات أو البيانات تصبح التحليلي، النشاط ىذا خالل من

 :ىي اخلطوات. جدوى أكثر
 

 البيانات تخفيض .1
 من عليها احلصول مت اليت البيانات من كبرية كمية ىو البيانات ختفيض

 الزيادة يف التقرير ىذا سيستمر. وتفصيال بعناية رمسها يتم أن جيب لذلك احلقل،
 التقارير تقليص جيب. البداية من حتليلو يتم مل إن الصعوبات إىل وسيضيف
 .النمط أو السمة أو ادلهمة األشياء على تركز اليت ادلختارة األولية ونقاطها وتلخيصها

 أكثر بطريقة وترتيبو تقليلو ويتم خام، مادة ادليداين التقرير يصبح وبالتايل
 أكثر صورة تعطي تقليلها يتم اليت البيانات. بسهولة فيو التحكم يتم حبيث منهجية،
 مت اليت البيانات عن البحث البحث على تسهل كما ،ادلالحظة لنتائج وضوًحا
 عليها حصل اليت البيانات كانت احلالة، ىذه يف. األمر لزم إذا عليها احلصول
 اللغة الوسائل التعليمية  استخدام يف ادلعلم كفاءة بيانات ىي احلقل من الباحث
 على ركز واليت برينجسو أمباراو بادلدرسة يسميدا الثانوية الثامن الصف يف العربية

 .سيطرة على ادلفردات يلةالوس استخدام
 

 البيانات عرض .2
 تنظيم يتم البيانات، عرض خالل من ، Display data أو البيانات عرض

 ميكن وبالتايل. أكرب بسهولة فهمها يتم حبيث العالقة، منط يف وترتيبها البيانات،
 نشاط من جزءًا أيًضا" display " إنشاء يعد. البيانات على السيطرة للباحثني
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 تتكون اليت البيانات معٌت مشكلة يف التحكم ميكن ، البيانات عرض مع. التحليل
ىذا  يف الباحث يقدمها اليت البيانات. السائل قبل من السياقات من سلتلفة أنواع من

 .ميالتعل يف يلةالوس استخدام يف ادلعلم جناح ىي البحث
 

 البيانات من التحقق .3
 األولية االستنتاجات تزال ال. البيانات استنتاج أو البيانات من التحقق

 من التالية ادلرحلة تدعم قوية أدلة على العثور يتم مل إذا تتغري وسوف ؤقتة،ادل ادلقدمة
 ميكن. البحث أثناء االستنتاجات من التحقق دائًما جيب لذلك. البيانات مجع

 أعمق يكون أن ميكن كما جديدة، بيانات عن البحث خالل من التحقق اختصار
 .صحة أفضل لضمان متبادل اتفاق لتحقيق موضوع بواسطة البحث إجراء مت إذا

13 
 الباحث يبحث حيث النوعي، البحث منوذج الباحث يستخدم سوف لذا،

 سيكون النهاية ويف ذلك بعد معاجلتها تتم واليت احلقل، يف ادلوجودة البيانات يف
 فإن احلالة، ىذه يف. الباحث عنو يبحث ما شرح أو الكشف على قادرًا الباحث
 سيتم واليت ،الوسائل التعليمية  استخدام يف ادلعلم جناح ىي تقدميها مت اليت البيانات
 ، Acep Hermawan كتابو يف العليم وعبد سامل أمحد نظرية بواسطة منها التحقق

 :على تنص اليت Metode Pembelajaran Bahasa Arab وىي
( 3) العناصر إىل بالنظر للغاية مهم الوسائل التعليمية  أن سامل أمحد اقًتح"

( 4) موثوقة،/  قوية بيانات توفري( 1) ادلوضوع، فهم حتسني( 8) ،الطلبة جذب
 العليم عبد ذكره ما جانب إىل ىذا. البيانات تفسري وتسهيل مدرلة، معلومات

 ةبالطل فرحة تثري أن ميكن ألهنا للغاية مهمة الوسائل التعليمية  أن أوضح إبراىيم

                                                             
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 405-412. 
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 ادلعرفة، وتعزيز ادلدرسة، إىل بالذىاب سعادهتم وتثري محاسهم، وجتديد وفرحهم
 14".والعمل احلركة يتطلب الوسائل التعليمية  االستخدام بسبب الدروس وإحياء

                                                             
 

14
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hal 225. 
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 الرابع الباب
 البيانات وتحليل البحث نتائج

 
 البحث موقع وصف. أ

  وبرينجس ثانوية امباراوالمدرسة يسميدا ال التاريخ. 1

 صدور مع 1991 مارس 5 يف أنشئت وبرينجس امباراواادلدرسة يسميدا العالية 
 Wh/6/SK/22/1993: رقم المبونج يف الدينية الشؤون تكت ادل رئيس عن التقرير

 . 151518122225  : (NSM) االحصائيات رقم حتت 1991 مايو 55 بتاريخ
1

 

 اذلدى مفتاح دلؤسسةا تأسست حتت برينجسو امباراواادلدرسة يسميدا العالية 
(YASMIDA) يزال ال اآلن وحىت إنشائو منذ. ادلاجستري مصدر،. الدكتور احلاج برئاسة 

 .نفسها الثانويةيسميدا  درسةادل  يتطور
 برينجسولمدرسة يسميدا الثانوية امباراوا  هوية. 2

 الثانوية يسميداادلدرسة :   ادلدرسة اسم
 راوااامب 25 رقم أوتاما .الشارع:   ادلدرسة عنوان
  امباراوا:   فرعية منطقة
 برينجسو:    منطقة
 اخلاصة:   ادلدرسة حالة
 129/1997 / ادلدرسة الثانوية Wh / D /:  ادلدرسة مؤسسة رقم
 1991 مارس 5 تاريخ:  ادلدرسة إنشاء تاريخ
 151518122225:  دلدرسةاالحصلئية  رقم

                                                             
1
Data dari Profil Madrasah Tsanawiyah YASMIDA Ambarawa Pringsewu. 
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NPSN     :12825297 
 (B) معتمد:  االعتماد أو ادلستوى
 زللية 6/  وحدة 1:  زللية/  ادلباين عدد

 6:   تعّلمال رلموعة
 الصباح يف:   التعّلم وقت
 شخصا 52:   ادلعلمني عدد

 شخص 1:   ادلوظفني
 :  طلبةال عدد

 الطلبة 77:   7 الصف. أ
 طلبةال 75:  8 الصف. ب
 الطلبة 71:  9 الصف. ج

 

 برينجسو أمباراوا يسميدا موقع خريطة. 3
 .أرضهم على تقفالثانوية  يسميدا ادلدرسة يف ادلباين

 يسميدا ادلدرسة يف مجيع 2
 كافية ىي اليت التحتية والبنية ادلرافق من متنوعة رلموعة مع دائمة مباين ىي الثانوية
 :التالية الصورة نظرن التفاصيل، من دلزيد. دتاما

 
 
 
 
 

                                                             
2
Ibid. 
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 1 الصورة
 يسمدا الثانوية للمدرسة عدد الصف

 وامباراوا منطقة برينجسمنطقة فرعية  امباراوا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  برينجسوامباراوا  ثانويةال المدرسة يسميدا لمؤسسة التنظيمي الهيكل. 4
 يسميدا درسةادل ،اذليتكل التنظيمي لديهم الذين عموما ادلدرسة االخرى مثل

 .واضح تنظيميال يتكلاذل أيضا لديها العالية
 التنظيمي اذليتكل بيانات تنظيم مت 3

 :التالية الصورة انظر ، التفاصيل من دلزيد. يسميدا العالية للمدرسة
 

 
 
 

                                                             
3
 Data dari Profil Madrasah Tsanawiyah YASMIDA Ambarawa Pringsewu. 

 مأمل الكمبوتير
 موقف المراكب للمعلمين

 حمام

 

غرفة 
 المعلمين

 فناء

غرفة رئيس 
 المدرسة

غرفة 
 االدارة

 

 

 صلف
 

 

 

 صلف
 

 

 

 صلف
 

 

 

 صلف
 

 

 

 فصل
 

 

 

 مكتبة

 سالم
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 2 الصورة
 يسمدا الثانوية للمدرسة التنظيمي الهيكل
 وبرينجسامباراوا منطقة منطقة فرعية  امباراوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وبرينجس امباراوا ثانويةال يسميدا للمدرسة والموظفين المعلمين حالة. 5

. واحد وموظف معلماً  52 ىو أمباراو العالية يسمدا درسةادل يف علمنيادل عدد
 فيما. اجلامعات سلتلف من العليا والدراسات البتكالوريوس شهادات على حصلت وقد
 على االطالع ميتكن ، امباراواالعالية  يسميدا درسةادل يف وادلوظفني ادلعلمني ببيانات يتعلق
 :التايل اجلدول
 
 
 
 

 رئيس ادلدرسة
Muhlis, S.Pd 

 
 
 

 

 بيت ادلال
Erlis, S.Pd 

 رئيس االدارة
Feri Noviati, SE 

 

ادلنهجيةرئيس   
Ichsan Nuddin, S.Pd.I. 

 

ادلتكتبة ةرئيس  
Nunik Lestari, S.Pd 

 
. 

 رئيس الطالبية
Gunis Sukoco, S.Pd. 

. 

التاسعويل الفصل   
Fahrudin, S.Pd. 

 

الثامنويل الفصل   
Yani Kurniawati, S.Pd 

 
 

السابعويل الفصل   
Muhammad Rif’an, S.Pd.. 
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 2 الجدول
 الثانوية بمدرسة يسميدا والموظفين المعلمين بيانات

 برينجسوامباراوا  منطقة فرعية امباراوا منطقة 
 مادة درجة التعليني أسماء رقم
1 MUHLIS, S.Pd.I S1 تاريخ االسالمي  

5 RAHMAT YUNIANDI, S.Ag S1 اللغة العربية 

1 SRI KUSWATI SLTA ععلم االجتماع 

7 GUNIS SUKOCO, S.Pd S1 Aswaja  

5 JUMANGIN SLTA فقو  

6 ENDANG SUNARTI, S.Pd S1 علم الطبعي 

7 ICHSAN NUDDIN, S. Pd. I S1 العقيدة واالخالق 

8 NUNIK LESTARI, S.Pd S1 اللغة االصلليزية 

9 FERI NOVIATI, S.E S1 PKR& TU 

12 MUHAMMAD RIF'AN, S.Pd. S1 الرياضات 

11 WULAN NOVITA SARI, S.Pd. S1 علم الطبعي 

15 ERLIS, S.Pd S1 اللغة احمللية 

11 DESCHINTYA EKA 

WIRANTI, S.Pd 
S1 اللغة االندونسية 

17 DADANG ANTONI, S.PD S1 اللغة االصلليزية 

15 DESTU SLTA الرياضة 

16 YANI KURNIAWATI, S.Pd S1 علم الوطنية 

17 FAHRUDIN, S.Pd S1 الرياضات 

18 ALI MURSYID SLTA القرأن واحلديث 

19 SRI NUR HIDAYAH, S.Pd S1 اللغة االصلليزية 

52 SUTRI RAHMA, S.Pd S1 اللغة العربية 

51 M. FUAD SALIM SLTA اللغة العربية و االرشادات 
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  برينجسوامباراوا  الثانوية يسميدا للمدرسة الطلبة حالة. 6
 يف التعليم مستويات افتتاح مع خاصةً  التعليم، عامل يف ادلنافسة حدة تزداد
 وجود لتكن ،(YASMIDA) اإلسالمية اذلدى مفتاح مؤسسة يف ادلهنية الثانوية ادلدرسة
 مناطق إىل ينتمون أمباراوا يسميدا طلبة. يًتاجع مل اإلسالمية االبتدائية يامسيدا مدرسة
 :ىذا البيان ،طلبةال عدد حول ادلزيد دلعرفة. برينجسو يف سلتلفة فرعية

 3 الجدول
 الثانوية بمدرسة يسميدا الطلبة بيانات

 امباراوا منطقة برينجسوامباراوا  منطقة فرعية 

 سنة
 عدد صف اجمالي الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الصف

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الصف

عدد 
 الصف

عدد 
 الطلبة

 عدد الصف

5215  /5217  62 5 55 5 16 1 178 5 

5216  /5215  57 5 58 5 78 1 162 5 

5217  /5216  75 5 57 5 58 1 157 5 

5218  /5217  76 5 71 5 57 1 171 5 

5219  /5218  77 5 75 5 71 1 112 5 

 
 البحثية الموضوعات وصف. 7

امباراوا  الثانوية  درسة يسميدايف ادل العربية اللغة معلم ىذا البحث موضوع كان
الثانوية  درسة يسميدايف ادل العربية اللغة دلعلم اإلمجايل العدد بلغ حيث ،امباراوا برينجسو

 السابع الصف يف العربية اللغة مواد بتدريس قاموا معلمني ثالثة امباراوا  امباراوا برينجسو
 درسة يسميدايف ادل العربية اللغة علمم. مذل التدريس دلهام وفقا التعليم. التاسع الصف إىل

 اجلامعية االوىل بالدرجةالعربي األدب كلية  يف قد تعّلموا امباراوا  امباراوا برينجسوالثانوية 
 جامعة االسالمية احلتكومية سونان كاليجاغا يغياكرتا. يف
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 ثالبح نتائجب. 
. مفيدة والتعلم التعليم أنشطة تتكون  الدراسي الفصل يف ادلالحظات على بناءً 

وأيديهم على ادلتكت ،   جيًدا طلبةال جلس الفصل، إىل العربية اللغة علمم دخل دلا نظرًا
 .تكت ادل على جاىزة العربية التكت  كانت

 لتكفاءة الباحث فهم على بناءً  وادلقابالت ادلالحظات لنتائج شرح يلي فيما
 يسميدا الثانوية للصف الثامن بادلدرسة الوسائل التعليمية استخدام يف العربية اللغةعلم م

 .5218/5219 الدراسي العام من ولاأل للفصل برينجسو أمباراوا
 يف أخذىا جي  واليت جتميعها مت اليت األشياء من بعدد متعلق شرح يلي فيما
 أمباراوا يسميدا الثانوية للصف الثامن بادلدرسة الوسائل التعليمية استخدام عند االعتبار
 .برينجسو

 يسميدا الثانوية مدرسةللصف الثامن ب الوسائل التعليمية الستخدام التخطيط .1
  برينجسو أمباراوا
 اليت األشياء من العديد ىناك العربية، اللغة معلم مع ادلقابالت نتائج على بناءً 

 بعض يلي فيما. العربية اللغة الوسائل التعليمية اختيار عند االعتبار يف أخذىا جي 
 يسميدا بادلدرسة العربية اللغة علمم ،Rahmat Yuniandi لـ وفًقا مراعاهتا جي  اليت األشياء
 :برينجسو أمباراوا الثانوية
الوسائل  اختيار عند إليها االىتمام علي جي  اليت األشياء من عدد ىناك"
 م،يالتعل ألىداف وفًقا التعليمية، للمواد ادلناسبة الوسيلة اختيار: ذلك يف مبا ، التعليمية 
 اختيار أيًضا علينا يتعني ذلك، إىل باإلضافة. الوسيلة خصائص دلعرفة للطريقة، وفًقا
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 مسألة إىل االىتمام أيًضا علينا. التعليم ومستوى والعمر طلبةال لظروف مناسبة وسيلة
 4."واألمان وادلتانة الصيانة وسهولة التصنيع وسهولة التتكاليف
 ىي التالية اخلطوة فإن استخدامها، ادلراد الوسائل التعليمية اختيار من االنتهاء بعد

 والرسومات الفالش بطاقة وسيلة إنشاء مرحلة ىو التايل. الوسائل التعليمية إنشاء كيفية

 :صرح الذي العربية اللغة علمم ،Rahmat Yuniandi وفًقا العتكسية

 الطريقة. مستعملة وعالمات وحتكام تقاوًن شتكل يف ادلادة خلف سلطط لعمل"
 بالنسبة. وأنيًقا مستقيًما جلعل اخلط مسطرة يستخدم. التنظيمي اذليتكل صلعل أن ىي
 مساطر، مقص، كرتون، شتكل على ادلواد أعد أن جي  الفالش، بطاقة وسيلة لصنع
 ادلقوى الورق قص مث وادلفردات، الصورة بقص أوالً  قم. مطبوعة ومفروشات صور غراء،
 جان  رت . الغراء باستخدام وادلفروض الصورة الصق مث وادلفروض، الصورة حلجم وفًقا
 5". غري مرت  شيء ىناك يتكن مل إذا البطاقة

 عنها عرب كما RPP جعل ىي التالية اخلطوة فإن وصنعها، الوسيلة اختيار بعد
Rahmat Yuniandi، صرح الذي العربية اللغة معلم: 

 وضع ىي التالية اخلطوة فإن ،الوسائل التعليمية وصنع اختيار من ننتهي أن بعد"
 ".(RPP) تعليملا خطة تنفيذ

 الثانويةيسميدا  مدرسةللصف الثامن بالوسائل التعليمية  استخدام تنفيذ .2
  برينجسو أمباراوا
الوسائل  من االستفادة خالل من األمثل ميالتعل نتائج على احلصول أجل من
 ادلعلم على جي  اليت اإلجراءات/  خطوات ىناك بالطبع م،يالتعل أنشطة يف التعليمية

                                                             
4
 Rahmat Yuniandi, wawancara dengan penulis, Ruangan Guru Madrasah Tsanawiyah 

YASMIDA, Ambarawa, 13 Oktober 2018. 
5
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 اللغة معلم ،Rahmat Yuniandi قبل من األشياء ىذه بعض عن التكشف مت. إعدادىا
 :قال الذي العربية

 جي  خطوات ىناك ، استخدامها جي  اليت الوسيلة وصنع حتديد بعد"
 يف أفضل بشتكل مستعدين نتكون أن كمعلمني منا يتطل  ىذا. إعدادىا علينا
 :ميالتعل عملية

 دتت إذا ، التكتاب يف الواردة التعليمات قراءة إعادة ادلعلم على جي  (1
 ادلدرسة إىل مغادرتو قبل أخرى مرة الفيديو مراجعة

 ال أم الضرر عن الوسائل التعليمية من التحقق (5
 (RPPلتعليم )اخطة تنفيذ  اقرأ أو حتقق (1
 6".طلبةال قبل من ومساعو رؤيتو ميتكن متكان يف الوسيلة ضع (7

 
 ال اختالفو، رغم ولتكن ،صفال يف سلتلفة اسًتاتيجيات تطبيق معلم لتكل ميتكن

 Rahmat نفذىا اليت االسًتاتيجيات يلي فيما. التشابو أوجو من العديد ىناك يزال

Yuniandi، يف تعليم العربية اللغة معلم: 
 

 :عتكسي سلطط الستخدامالتعليم  اتخطو "
 السالمادلعلم يعطي  (1
 يتحقق ادلعلم من حضور الطالب (5
 سيتعلميبدأ ادلعلم الدرس بربط ادلواد السابقة مبا   (1
 سيتعلمون اليت ادلواد ادلعلم يقدم (7
 طلبةال قبل من رؤيتو ميتكن متكان يف الوسيلة ادلعلم يضع (5

                                                             
6
 Ibid 
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 إىل اإلشارة خالل من بالًتكي  )اجلملة( ادلتعلقة ادلواد ادلعلم يشرح (6
 الوسيلة

 الوسيلة إىل اإلشارة خالل منملة اجل على مثاالً  ادلعلم يعطي (7
 السبورة على آخر مثاالً  ادلعلم يعطي (8
 يسأل ادلعلم من ال يفهم (9
 إذا مل تفهم ، يتكرر ادلعلم التفسري (12
 اجلملة على مثال تقدًن طلبةال من ادلعلم يطل  (11
 .صحيح بشتكل جييبون الذين طلبةلل متكافأة ادلعلم يوفر (15

7 
 
 :الفالش بطاقة وسيلة باستخدام ميالتعل خطوات"

 السالمادلعلم يعطي  (1
 يتحقق ادلعلم من حضور الطالب (5
 سيتعلميبدأ ادلعلم الدرس بربط ادلواد السابقة مبا   (1
 تعلمها جي  اليت ادلواد ادلعلم يشرح (7
 بادلواد ادلتعلقة ادلفردات قول طلبةال من ادلعلم يطل  (5
 الفالش بطاقة وسيلة يستخدمس التعلم أن ادلعلم شرحي (6
 طلبةلل فالش بطاقة ادلعلم يعرض (7
 وسيلة يف ادلتكتوبة ادلفردات ويقول وسيلة يوضح ادلعلم (8
 تتكرار ما يسمعونو عدة مرات ةبيطل  ادلعلم الطل (9
 ادلعلم صورة تشري إىل ادلفرداتيعرض  (12
 ادلصورة البطاقات بني سابقةم أو مباراة للع  طلبةال ادلعلم يدعو (11

 ومفردات

                                                             
7
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57 

 

 اللعبة حتتكم كيف ادلعلم يشرح (15
 بطاقة فالش عشوائية يلةيوزع ادلعلم وس (11
 بالوقوفاألسئلة  طلبةال وجيي  ادلنزل يف نشاط حركة ادلعلم يستخدم (17
 ويعاقبون صحيح بشتكل جييبون الذين ألولئك الثناء ادلعلم يعطي (15

 .اخلطأ
8 

 
 استخدم أنو شرح ادلعلم، العربية اللغة معلم مع ادلقابالت نتائج على بناءً 
تسجيالت و ، Power Pointوبطاقة الصورة، ، LCDبينها  .أخرى تعليميةال الوسائل
 التعليمية الوسائط استخدام يف أخرى إسًتاتيجية ادلعلم لدى، الفيدبو وغريىا. الصوتية
 : Rahmat Yuniandi قبل من األشياء ىذه بعض عن التكشف مت. الفصل يف

أنشطة التعلم الطويلة جتعل الطلبة يشعرون بالتع  والدوار والنعاس. "
أحيانًا الوسائل يف ختمني الصورة  م ادلعلمللتغل  على ىذه ادلشتكلة، يستخد

ومشاىدة األفالم أو فيديو كًتفيو. بعد مشاىدة  األفالم أو الفيديو، يطل  
ادلعلم من بعض الطلبة شرح جوىر الفيديو أو ذكر التكلمات أو اجلمل اليت 

 "يتذكروهنا ويعتقدون أهنا مهمة.

ية بصر ال ائلألن الوساألحيان  ية يف كثري منبصر ال ئليستخدم ادلعلم أيًضا الوسا
 أن ادلعلم مع الشيء بنفس الطالب بعض صرحمية. وفًقا لو أفضل يف تذكر ادلواد التعلي

 .التعليمية ادلواد تذكر السهل من جتعل يةر بصال وسائل

 فهم يف طلبةلل جًدا مفيد وىو ادلفهوم مع الوسائل التعليمية استخدام يتوافق
 مالحظات، بإجراء الباحث قيام عند يُرى ما وىو والتقاطها، ادلعلم ينقلها اليت ادلواد

                                                             
8
 Hasil Obsevasi Ketiga, Sabtu 27 Oktober 2018 (09.55 – 11.05 WIB). 
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 حتمًسا أكثر طلبةال يبدو. وإتقاهنا ادلعلم يقدمها اليت ادلواد فهم بسرعة طلبةلل وميتكن
 األسئلة، عن اإلجابة على طلبةال يتنافس. بادلواد متعلقة لعبة ادلعلم يقدم عندما وسعادة
 .ادلعلم من ىدية على اإلجابة ميتكنهم الذين أولئك حيصل وأحيانًا

 
 يسميدا الثانوية مدرسةللصف الثامن ب الوسائل التعليمية استخدام تقييم .3

  برينجسو أمباراوا
ادلخطط  و فالش بطاقة بوسيلة اخلاصة مبزايا وعيوب الوسيلة كل تتمتع
 ذكر كما. الوسيلة وتطوير لتحسني الوسيلة تقييم الضروري من لذلك ،العتكسي

Rahmat Yuniandi، قال معلم اللغة العربية: 
( 1 حيث من أقيمها عام، بشتكل. ادلستخدمة الوسيلة أقيم بالطبع"
 اجلاذبية حيث من( 5. أطرحها اليت األسئلة على اإلجابة طلبةلل ميتكن ؛ الفهم
 من( 7. هبا تقدمت اليت اخلطوات حيث من( 1. طلبةال اىتمام اجتذبت ال أم

 ." جًدا سريع أو جًدا طويل ؛ الوقت حيث
 حتسينو ميتكن  التكتابة حيث من ،ادلخطط العتكسي الوسيلة إىل بالنسبة"
 ألوان إعطاء ميتكن ، الشاشة من قبل، ذي من أكرب تقوميًا وجدت إذا وتوسيعو
 ."سلتلفة وأشتكال
 الوسيلة وشتكل طلبةال فهم حيث من أقيمها الفالش، بطاقة إىل بالنسبة"
 9".الفالش بطاقة استخدام ووقت اخلطوات وتطبيق

                                                             
9
 Rahmat Yuniandi, Wawancara dengan Penulis, Ruangan Guru Madrasah Tsanawiyah 
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يسميدا  للصف الثامن بادلدرسة يةلوسائل التعليمية ا استخدام حتقيق مدى دلعرفة
 يتوافق ادلعلم قبل من ادلطبق التقييم. التعلم تقييم إجراء جي  ،برينجسو أمباراوا الثانوية
 .ادلرفقة التقييم ونتائج التقييم أدوات. التعلم مؤشرات مع
 

 مناقشةج. 
 استخدام يف العربية اللغة معلمي كفاءة بشرح الباحث سيقوم التايل، الوصف يف

 األساس، يف. برينجسو أمباراوا يسميدا الثانوية للصف الثامن بادلدرسةالوسائل التعليمية 
 ادلواد تقدًن يف للمساعدة ادلعلمون يستخدمها طريقة الوسائل التعليمية استخدام يعترب

 مشاعر تعزيز أجل من ،طلبةال اىتمام جتذب بطريقة تصميمها مت واليت التعليمية،
 .العربية اللغة ميتعل يف السعادة

 
يسميدا  للصف الثامن بالمدرسةالوسائل التعليمية  الستخدام التخطيط .1

  برينجسو أمباراوا الثانوية
يسميدا  بادلدرسة العربية اللغة معلم مع الباحث أجراىا اليت ادلقابالت نتائج من
 إليها االىتمام ادلعلمني على جي  اليت األشياء من العديد ىناك ،برينجسو أمباراوا الثانوية
 وفًقا ، التعليمية للمواد ادلناسبة الوسيلة اختيار: ذلك يف مبا الوسائل التعليمية اختيار يف
 من جلعل، سهلة طريقة، وفًقا ،الوسائل التعليمية خصائص ومعرفة ،ىداف التعليمأل

 .عليها احلفاظ السهل
 Soeparno  وفًقا االعتبار يف أخذىا جي  اليت األشياء مع ادلتكونات ىذه تتوافق

 ،الوسيلة استخدام عند مناقشتها جي  اليت األشياء من العديد ىناك: أنو على تنص اليت
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 مع تتوافق اليت الوسيلة ختتار أن جي  ،وسيلة كل خصائص تعرف أن جي  أي
 تتوافق اليت الوسيلة ختتار أن جي  مادة، مع تتوافق اليت الوسيلة ختتار أن جي  األىداف،

 أو جديد العنصر ألن الوسيلة ختتار ال ومستواه، وعمره ورقمو التعليم بقية شروط مع
 .لدينا ادلوجود الوحيد

10
 

 
 يسميدا الثانوية للصف الثامن بالمدرسة الوسائل التعليمية استخدام تنفيذ .2

  برينجسو أمباراوا
 اإلجراءات/  خطوات ىناك بالطبع ، األمث التعلم نتائج على احلصول أجل من

 Rahmat Yuniandi طريق عن األشياء ىذه من بعض كشف. ادلعلم يعدىا أن جي  اليت
 يف الواردة التعليمات قراءة إعادة ادلعلم على كان: قال الذي العربية اللغة علمم ،

 الوسيلة تلف من والتحقق ادلدرسة، إىل مغادرتو قبل أخرى مرة الفيديو ظهر إذا التكتاب،
 ميتكن واليت متكاهنا يف الوسيلة ووضع قراءهتا، أو الدرس خطة من والتحقق عدمو، أو

 .طلبةال قبل من ومساعها رؤيتها
 ادلواد ادلعلم يشرح: الفالش بطاقة وسيلة استخدام خالل من ميالتعل خطوات

 بطاقة ادلعلم ويظهر بادلواد، ادلتعلقة ادلفردات ذكر طلبةال من ادلعلم ويطل  دراستها، ادلراد
 عند طلبةوال ادلوضحة التعليمات مرات ثالث إىل مرة من ادلعلم ويقول ،طلبةلل الفالش
 أو مباراة للع  طلبةال ادلعلم ويدعو ادلفردات، إىل تشري صورة ادلعلم يعرض تقليدىا،
 اللعبة، قواعد حتتكم كيف ادلعلم ويشرح ،ومفردات مصورة بطاقات بني مطابقة
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 الثناء ادلعلم ويعطي بالوقوف، طلبةال وجيي  ادلنزل، يف نشاط حركة ادلعلم ويستخدم
 .اخلطأ على وتعاق . الصحيحة لإلجابة
 يف الوسيلة بوضع ادلعلم يقوم: اخللفي ادلخطط الستخدام اخلطوات أن حني يف
 إىل اإلشارة خالل من بالرقم ادلتعلقة ادلادة ادلعلم يشرح ،طلبةال يراه أن ميتكن متكان
 طلبةال من ادلعلم ويطل  ،الوسيلة إىل باإلشارة الرقم على مثااًل  ادلعلم ويقدم ،الوسيلة
 .صحيح بشتكل جييبون الذين طلبةلل ومتكافأة يقفالتص يعطي ادلعلم للرقم، مثال تقدًن

 يف UPI مستودع فريق رأي مع أعاله ادلذكورة اإلجراءات/  اخلطوات تتوافق
: الدراسية الفصول يف التعلم يف الفالش بطاقة وسيلة استخدام يف اخلطوات عن التعبري
 هبا واالحتفاظ البطاقات وإعداد ادلعلم رؤية طلبةال جلميع ميتكن حيث الفصل أمام قف
 بطاقة صفحة لعرض طلبةال اىتمام جلذب ،طلبةال ادلصورة البطاقة صفحة تواجو. باليد
 قالو ما تتكرار أو متابعة طلبةال من اطل  ،"صلمة" مثل الصورة اسم قول أثناء مصورة
 حىت بالتتابع بذلك قم السابقة، اخلطوة يف بذلك القيام مث الثانية البطاقة أخذ مث ادلعلم،
 واحدة البطاقات مجيع ذكر بعد صورة، لتكل واحدة دقيقة عن تزيد ال بسرعة بطاقة آخر
 رؤية طلبةال مجيع من واطل  ،طلبةلل شرحها مت اليت البطاقات وإعطاء األخرى، تلو

 ادلعلم إىل إرجاعهم يتم ذلك بعد اآلخرين، إىل توجيو إعادة مث األخرى تلو واحدة
 .للذاكرة كمحّسن الفصل مناقشة ومواصلة

11 
 Hasan عنها عرب كما الصحيحة اخلطوة ىي التعلم عملية يف اللعبة ينزلق ادلعلم

Saefuloh كتابو؛ يف permainan bahasa  البديلة االسًتاتيجيات من واحدةاللغعبة 
 ألنو تع و  ملل على والقضاء اللغة ميتعل عملية على احليوية إلضفاء الداعمة وادلرافق
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 Wining Sekarini, “Pengunaan Media Flash Card Untuk Meningkatkan kemmpuan 

Menghafal Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Muhammadiyah”. 

(Skripsi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan, Lampung, 2018), hal. 26 
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 زيادة على ذاتو حد يف يساعد شلا وادلنافسة، الًتفيو عناصر من عنصر اللعبة يف يوجد
 12.طلبةال حتفيز

تتوافق العبارات اليت عرّب عنها ادلعلم والطالب مع النظريات اليت عرب عنها ليفي 
، )البصري( وحتفيز التكلمة )شفهًيا(وليفي يف دراسة التعلم من خالل التحفيز البصري 

 11.واليت خلصت إىل أن الزمن ادلرئي أفضل لتذكر احلقائق وتذكرىا وربطها وفهمها
نتائج التعليم بني حاشة البصرية وحاشة السمعية  الوسئلية فرق ادلتخصصنيوفقا 

: من خالل حواس البصر و 92، يتم احلصول على حوايل  Baugh in Achsinوفًقا  .جدا بارز
: من خالل حواس  75أن  Dell: من احلواس األخرى. بينما تقدر 5: من حاسة السمع و 5

  17: من احلواس األخرى. 15: من حواس السمع و  11الرؤية ، و 
 

 يسميدا الثانوية للصف الثامن بالمدرسة الوسائل التعليمية استخدام تقييم .3
  برينجسو أمباراوا
 الفالش وسيلة بطاقة باستخدام األقل على ،مبزايا وعيوب الوسيلة كل تتمتع
 كما. وتطويرىا الوسيلة لتحسني الوسيلة تقييم الضروري من لذلك العتكسي، وادلخطط
 عدد خالل من بتقييمو قمت عام، بشتكل: قال عربية لغة مدرس ، يونياندي رمحة ذكر
 إذا ما جاذبية حيث من أطرحها، اليت األسئلة على اإلجابة طلبةلل ميتكن ؛ التفامهات من
 ؛ الوقت حيث من طبقتها، اليت اخلطوات حيث من ال، أم طلبةال اىتمام لفتوا قد كانوا
 .جًدا سريع أو جًدا طويل
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 Hasan Saefuloh, Al’abLughawiyyah, (Yogyakarta: Basan Publishing, 2010), hal. 17 
13

 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: CV Putra Media 

Nusantara, 2011), hal. 4. 
14
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 إذا وتوسيعو التكتابة حيث من ادلخطط العتكسي حتسني ميتكن ،وسيلةلل بالنسبة
. سلتلفة وأشتكال ألوان إعطاء ميتكن العرض خالل من قبل، ذي من أكرب تقوميًا وجدت
 الوسيلة وشتكل طلبةال فهم حيث من التقييم يتكون الفالش، بطاقة استخدام أثناء
 .الفالش بطاقة استخدام ووقت اخلطوات وتطبيق

 .Mو  Asnawir رأي مع أعاله ادلوضحةالوسائل التعليمية  تقييم طريقة تتوافق

Basyiruddin Usman كتابو، يف Media Pembelajaran، تقييم يف تقييمني ىناك أن 
 استخدام وكفاءة أنشطة حول البيانات جلمع عملية ىو التتكويين التقييم: ومها ،الوسيلة
 البيانات استخدام سيتم. تطبيقها مت اليت األىداف لتحقيق زلاولة يف ادلستخدمة الوسيلة
 بشتكل استخدامها ميتكن حبيث ادلعنية الوسيلة وحتسني لتحسني عليها احلصول مت اليت
 الوسيلة كانت إذا ما أخرى مرة فحصو يتم وحتسينو، إصالحو بعد. وكفاءة فعالية أكثر
 يف مراحل ثالث ىناك التلخيصي التقييم. معينة مواقف يف ال أم لالستخدام مناسبة
 small) صغرية رلموعة وتقييم ،(one on one) الفردي تقييم: وىي التلخيصي، التقييم

grup evaluation)، ادليداين والتقييم (field evaluation.) 
15 

 إن السياق ىذا يف يقولون الذين اخلرباء آراء مع وصفها مت اليت ادلؤشرات تتوافق
 الفعالية ترتبط الفعالية؛: يشمل األقل على الوسائل التعليمية استخدام يف النجاح مقياس
 من األدىن احلد إىل األقل على التحصيل ىذا وصل لقد. طلبةال كفاءات بتحقيق
 فعالية على كمؤشر انتشاره يف أو إنشاؤه مت الذي( SKBM) التعلم اكتمال مستوى
 تتعلق فهي بالتكفاءة، تتسم بينما. التعلم سلرجات أو الطال  تعلم حتصيل ىو التعلم
 يرتبط شرًحا األشخاص بعض يقدم. احملددة التكفاءات لتحقيق ادلستخدم بالوقت

                                                             
15

 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Presindo), 

hal. 144. 
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 الوسيلة وجود عن الناجتة اجلاذبية مؤشرات ترتبط حني يف. ادلتتكبدة بالتتكاليف بتكفاءة
 .ادلوضوعات ىذه حول مستمر بشتكل للتعلم طلبةال ودوافع برغبة الغال  يف

16 
 أعاله، الثالثة ادلؤشرات يف ادلسامهة على قادرًا الوسائل التعليمية وجود كان إذا

 إعطاء على قادرًا كنت إذا ولتكن. مثايل بشتكل الوسيلة تشغيل ميتكن أنو يعين فهذا
 .التكفاية فيو مبا جيد فهذا اثنني، أو واحد

 وميتكنو ،طلبةال خليال حتفيزي دلعلم مبتتكرة لغةلوسائل التعليمية ا استخدام يعد
 بسرعة ادلعريف ادلتعلمني لتشجيع وذلك للعقل، يتكفي مبا قوي حافز وتوفري اإلبداع، حتفيز
 .شللة تعلمها، يصع  لغة ىي العربية اللغة إهنا يقال واليت العربية، اللغة تعلم يف

 نرى أن ميتكننا أعاله، ذلك إىل وما والثالثة والثانية األوىل ادلالحظات نتائج من
 امعةجب تنفيذ تقييم دلعايري ووفًقا جيد الثامنالصف  يف العربية اللغة تعليم تنفيذ أن

 ادلدارس يف PPL يف طلبةال لتقييم صدرت اليت المبونج إنتان راديناإلسالمية احلتكومية 
 .ادلختلفة

                                                             
16

 Karminah, “pemanfaatan media dalam pembelajaran” (on-line), tersedia di: 

https://mahkotangariboyo.wordpress.com/2012/11/14/pemanfaatan-media-dalam-

pembelajaran.html (02 mei 2018). 

https://mahkotangariboyo.wordpress.com/2012/11/14/pemanfaatan-media-dalam-pembelajaran.html%20(02
https://mahkotangariboyo.wordpress.com/2012/11/14/pemanfaatan-media-dalam-pembelajaran.html%20(02
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 الخامس الباب
 خاتمةاستنتاجات واقتراحات و 

 
 أ. االستنتاجات

 استخدام يف العربية اللغة معلم كفاءة حول البحث الباحث أجرى أن بعد
 مجع خالل من للصف الثامن مبدرسة يسميدا الثانوية أمباراوا برينجسو الوسائل التعليمية

 :أن استنتج حبيث البيانات وحتليل مبعاجلة الباحث قام مث طرق، عدة من البيانات
 ظهر لقد. وكافية جيدةالوسائل التعليمية  الستخدام التخطيط يف املعلم كفاءة .1

 .والنظرية التخطيط يف الكفاءات بني االنسجام خالل من ىذا
 رؤية مت لقد. وكافية جيدة الوسائل التعليمية استخدام تنفيذ يف املعلم كفاءة .2

 يف اللعبة املعلم يدخل. والنظرية التنفيذ يف الكفاءة بني الصعوبة خالل من ذلك
 على اإلجابة يف ومحاًسا ومرًحا اسًتخاءً  أكثر الطلبة جيعل مما ميالتعل عملية
 .األسئلة على اإلجابة ميكنهم ملن مكافآت املعلم يعطي وأحيانًا املعلم أسئلة

 ىذا ظهر لقد. وكافية جيدة الوسائل التعليمية استخدام تقييم يف املعلم كفاءة .3
 .القائمة والنظرياتالوسائل التعليمية  تقييم يف الكفاءات بني التوافق خالل من

 ينقلها اليت املواد فهم يف للطلبة جًدا امفيد وىو املفهوم مع االستخدام يتوافق
 فهم طلبةلل وميكن مالحظات، بإجراء الباحث قيام عند يُرى ما وىو والتقاطها، املعلم
 على اإلجابة وميكنهم متحمسني الطلبة يبدو. بسرعة وإتقاهنا املعلم يقدمها اليت املواد
 .املعلم أسئلة
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 قتراحاتب. اال
 وفًقا جيد بشكل مبدرسة يسميدا الثانوية أمباراوا برينجسو العربية اللغة تعلم

 ميتعل نتائج وحتسني ميالتعل عملية يف واملوضوع املعرفة لتقدمي كطريقة احلالية للنظرية
 العقبات بعض ىناك تزال ال ولكن ،مبدرسة يسميدا الثانوية أمباراوا برينجسو الطلبة
 :أن املتوقع من لذلك
الوسائل  بتنفيذ االىتمام يسميدا الثانوية أمباراوا برينجسو درسةامل رئيس تواصل .1

 والتسهيالت التوجيو توفر حيث العربية، اللغة ميتعل يف واستخدامها التعليمية
 .وممتع مالئم تعليمي جو لتحقيق واحلماس

 وتوفري اإلبداع على قدرهتم حتسني دائًما العربية اللغة معلم حياول أن املتوقع من .2
 أن املتوقع من. التعلم يف وجادين ومنضبطني جمتهدين ليكونوا طلبةلل احلافز

 على تنزيلها يتم أو الصنع حملية إما تعليمية وسائط على دائًما املعلم يشتمل
 .ومرًحا لالىتمام وإثارة سخونة أكثر التعلم يصبح حىت اإلنًتنت

 دائما. العربية اللغة تعلم يف واستقاللية صادقني يكونوا أن جيب ،الطلبة جلميع .3
 واألسرة لنفسك مفيدة ، وغدا اليوم هلل مكرسا وتصبح اإلجيابية اإلجنازات زيادة

 .واجملتمع
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 ج. الخاتمة
 وتعاىل، سبحانو اهلل لوجود امتنانو عن الباحث أعرب ،العاملنياحلمد هلل رّب 

 " بعنوان الرسالة العلمية إعداد استكمال للباحث ميكن وتوجيهاتو رمحتو بفضل وذلك
 املدرسة من الثامن للصف الوسائل التعليمية استخدام يف العربية اللغة كفاءة معلم

 ."واأمبارا الثانوية يسميدا
 وخاصة الناس، من لكثري مفيدة رسالة العلميةا ىذه تكون أن الباحث يأمل

 القصور أوجو عن. أنفسو للباحث وخاصة العربية للغة احملتملني واملدرسني املعلمني
 لتحسني البناءة واالقًتاحات النقد يتوقع وألن بصدق، نعتذر ،الباحث يعًتي اليت والقيود

 .الرسالة العلمية ىذه
 واهلداية والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركتو.وباهلل التوفيق  

 
2112 أكتوبر 22 ،المبونج بندر  
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