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 ملخص

تطبيق وسائل السمعية البصرية في تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الخامس بالمدرسة 
 باندار المبونج  23اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 

 ميسي أتيكى ساري

باندار المبونج،  ٕٔمن مشكلة يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية  ىذا البحث يأيت
يتبُت أنو يف أنشطة التعليم يف تلك ادلدرسة، غلب على ادلعلم قادر على تطوير وحتسُت نوعية ادلوارد 

يل . وبالتاقليدية والوسائل التعليميةبإعطاء الطريقة الت يف بعض األحيان يدرس الطلبةالبشرية، ألنو 
على محاسة الطلبة يف التعلم. نظرا إىل ادلشكبلت السابقة، فاحتاج ادلعلم إىل تطوير  ذلك احلال فسيؤثر

الوسائل ادلناسبة والفعالة واحدة منها وسائل السمعية البصرية. ىذه الوسائل ىي الوسائل اليت تسبب 
ام وسائل السمعية البصرية قادر التعليم مرػلا، ألن يشارك الطلبة مباشرة يف عملية التعليم. وباستخد

 على زيادة محاسة الطلبة يف تعلم اللغة العربية.
أما مشكلة البحث اليت قدمتها الباحثة يف ىذا البحث ىي كيف تطبيق وسائل السمعية 

باندار المبونج. واذلدف من  ٕٔالبصرية يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية 
لبحث ىو دلعرفة تطبيق وسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية ىذا ا

نوع البحث يف ىذا البحث ىو حبث نوعي ووصفي، وىو البحث الذي  باندار المبونج. ٕٔاحلكومية 
عن حالة البحث  ينتج البيانات الوصفية على شكل اللفظية أو الكتابة. يف ىذا البحث تعرض الباحثة

 ٕٔبشكل مباشر. وموضع البحث ىو طلبة الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية 
 باندار المبونج. أما الطريقة ادلستخدمة جلمع البيانات فهي طريقة ادلبلحظة، وادلقابلة، والوثائق.

اللغة العربية مل يسَت ظهرت نتائج البحث، أن إستخدام وسائل السمعية البصرية يف تعليم 
يف اللقاء األول يسَت جيدا من ناحية ادلبلحظة، والتعريف، والنطق، جيدا من خبلل ثبلث لقاءات.

والًتمجة. ويف اللقاء الثاين تطبيق وسائل السمعية البصرية جيدا من ناحية ادلبلحظة، والتعريف. أما 
تطبيق وسائل السمعية واالستنتاج منها  تطبيق الوسائل من ناحية النطق والًتمجة فبل يسَت جيدا.

 البصرية مل يسَت جيدا، فهناك احلاجة إىل حتسينها ليكون تطبيقها تطبيقا جيدا.







 شعار

ُرْوا َما ِباَْنفُِسِهْم .... ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ َ ََل ُيَغيِّ  ِانَّ لَّلاَّ
 

“ … Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum  

 sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri…” (QS. Ar-Rad : 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إىداء

األشخاص الذين ػلبونٍت ويدعوين دائما عي   أىديت  ىذه الرسالة العلمية إىل

 :كل جهدي  وباخلصوص إىل

جزيل الشكر على الصرب لينا، أشكرعلا وأمي أيب مشكاك  والديٍت احملبوبان. ٔ

واإلخبلص والتوجيو والدعاء حىت أدتمت الدراسة يف ىذه اجلامعة رادين إينتان 

 اإلسبلمية احلكومية المبونج.

إىل مجيع أسريت احملبوبُت ومل أذكرىم واحدا فواحدا اللذان أعطوين احلماسة . ٕ

  والنشاطة والدعاء.

 فطري، لراى، ثابىت، ريا، )أخيت Samudra. أشكر جزيل الشكر إىل عائليت ٖ

إندري، ريدى، مارسكى، فطري، روضة، وسانيت( اللتُت أعطيٍت الدافع 

 والتشجيع.

 . جامعيت احملبوبة رادين اينتان االسبلمية احلكومية المبونج ٗ

 



 

 

 ترمجة الباحثة

من  ٘ٔولدت ميسي أتيكى ساري يف كوتا بومي المبونج الشمالية يف التاريخ 

، وىي البنت الثالثة من ستة أخوات من ادلتزوج أيب مشكاك وأمي لينا. ٜٜٚٔمايو سنة 

 وتسكن الباحثة اآلن يف كارمون جاوى، سوكارامي باندار المبونج.

كوتا   ٖلقد بدأت الباحثة دراستها يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية  

دلدرسة ادلتوسطة . واستمرت دراستها يف آٜٕٓبومي المبونج الشمالية ودتت سنة 

. مث تدّرست ىي ٕٕٔٓكوتا بومي المبونج الشمالية ودتت سنة  ٕ اإلسبلمية احلكومية 

كوتا بومي المبونج الشمالية، تنشط الباحثة يف  ٔ يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية 

منها الكشافة وروىيز ورللس الطبلب. ويف   ekskul األنشطة ادلدرسية وبعض ادلنطمات

كلية درست الباحثة يف جامعة رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية المبونج   ٕ٘ٔٓة سن

 الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية.



 K3PUيف قسم  UKM BAPINDAأن ادلنظمة اليت اتبعتها الباحثة يف اجلامعة وىي 

 -UKMFكانت الباحثة كسكرتَتة يف ادلنظمة   ٕٛٔٓ،  ويف سنة ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعام 

IBROH  وسكرتَتة يف دتكُت ادلوارد البشريةPSDM  يف ادلظمةIKAM LAMPURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة شكر وتقدير

احلمد هلل رّب العادلُت بالشكر إىل اهلل تعاىل على مجيع نعمة اإلؽلان واإلسبلم 

والصبلة والسبلم  والصحة اليت أعطاه للباحثة حىت تقدر على إدتام ىذه الرسالة العلمية.

الكرًن زلمد صلّى اهلل عليو وسلم، وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم  على النيب

وقد إنتهت الباحثة من كتابة ىذه الرسالة العلمية وال دتكن أن تتمها دون  الدين.

 مساعدة اآلخر. فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:

كلية الًتبية والتعليم جبامعة ة، كعميدة   اجستَت ادل ة نَتفا ديانا،الدكتور  ةاألستاذ .ٔ

 .رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية المبونج

ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةدلاجستَت ة أمي ىجرية، االدكتور  ةاألستاذ. ٕ

ربية حبامعة رادين قسم تعليم اللغة العواألستاذ إروندي، ادلاجستَت كسكريًت 

 ومية المبونج.إينتان اإلسبلمية احلك

كادلشرف األول الذي قد أعطى   ادلاجستَت سلطان شهريل، األستاذ الدكتور .ٖ

 التوجيو واإلرشاد على صلاح الباحثة.

ة الثانية أشكرىا شكرا جزيبل كادلشرف  . واألستاذة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستَتةٗ

 على تقدًن األوقات واإلرشادات إلدتام ىذه الرسالة العلمية.



لينا، شكرا جزيبل على تقدًن الصرب وأمي أيب مشكاك  والديٍت احملبوبان.٘

واإلخبلص والتوجيو والدعاء حىت أدتمت الدراسة يف ىذه جامعة رادين إينتان 

 اإلسبلمية احلكومية المبونج.

ومل أذكرىم واحدا إىل مجيع أسرايت اجملبوبُت اللذين قد أعطوين الدعاء والنصيجة  .ٙ

 .فواحدا

ع احملاضرين وأعضاء ادلوظفُت جبامعة رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية مجي.ٚ

 المبونج.

. السيدة احلاجة منّشرة، ادلاجستَتة كرئيس ادلدرسة يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية ٛ

باندار المبونج اليت قد أعطتٍت الفرصة إلجراء البحث يف ىذه  ٕٔاحلكومية 

 ادلدرسة.

باندار  ٕٔاإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية  وظفُت يف ادلدرسة. مجيع ادلدرسُت وادلٜ

 المبونج اللذين قد أعطوين ادلساعدة أثناء إجراء البحث يف ىذه ادلدرسة.

اللذين قد أعطوين  PPLوINTSC  ،BAPINDA ، KKN. زمبلئي احملبوبُت يف ٓٔ

 التشجيع واحلماسة.



وص إىل أخيت أريانيت، يوريس، أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية وباخلص. ٔٔ

 ديوي، أيو، سييت وسيسل.

اللتُت أعطيٍت احلماسة  Relawan SEMARAK Laznasو  BAPINDA. أصحابيت يف ٕٔ

 والدافعة.

وأخَتا تشكر الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع األطراف على كل الدعاء 

 وللباحثة خصوصا.وادلساعدة، فًتجى أن تفيد ىذه الرسالة العلمية جلميع األمة عموما 

 اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء. آمُت يا رب العادلُت. عسى اهلل أن يعطيهمو 

 

 م ٜٕٔٓنوفمبَت  ٘باندر المبونج 
 الباحثة

 
 ميسي أتيكى ساري   

ٕٜٔ٘ٔٔٓٓٓٗ 
.   
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث . أ

على اختيار الطريقة واستخدام  أن يقدر ادلعلم يف تعليم اللغة العربية، غلب 

والوسائل التعليمية  الوسائل التعليمية حىت تكون النتيجة مطابقة باألىداف احملددة.

اة ادلستخدمة لتحقيق أىداف تعليم اللغة العربية ولدعم صلاح أنشطة إحدى من األد

 التعلم.

كان تعلم اللغة األجنبية أو اللغة الثانية ؼلتلف عن تعلم اللغة األم إما يتعلق 

بالقواعد اللغوية وادلنهج الذي يتكون من األىداف، واحملتوى، والطريقة، واالختبار 

ىي اللغة سهلة اإلتصال، وىذه األخبار تأيت مباشرة من  اللغة العربية 1والتقوًن اللغوي.

 اهلل سبحانو وتعاىل: 

 2.َوَلَقْد َيسَّْرنَا الُقْرءَاَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ 

                                                             
1
 Abdurochman, bahasa arab dan metode pembelajarannya, Anugrah Utama Raharja, Bandar 

Lampung, 2012, H. 3 
2
 Al-Qur’an surah Al-Qamar : 22 



ىناك االفًتاض بأن اللغة العربية صعبة، فإن ىذا اإلفًتاض يتأثر هبا الناس أو 

وتعاليمو. ظهرت ىذه اإلفًتاضات على اجملموعة اللذين ىم ال ػلبون حبضور اإلسبلم 

أمل أن يبتعد ادلسلمون أنفسهم عن التعامل ادلباشر من مصادرىا القانونية األصلية مثل 

القرآن أو احلديث. وألن احلياة حتت إشراف القرآن واحلديث سوف جتلب السبلمة 

 والربكة إىل اآلخرة.

ة عامة أن أىداف تعليم اللغة العربية ذلا أىداف معينة عند الدارسُت، وبصور 

اللغة العربية خاصة يف إندونيسيا ىي " لفهم القرآن واحلديث والكتب اخلروس اليت  

كتبها علماء الكبلسيكية ولفهم الكتب الدينية هبدف إىل جعل الطبلب قادرين على 

 3احملادثة باللغة العربية فصيحة كانت أو سلبية ". 

م والتعليم يقوم هبا ادلعلم حىت يتمكن وبالتايل فإن التعليم ىو أنشطة التعل

الطبلب من أداء ىذه األنشطة بالنظامية واجليدة. بعبارة أخرى التعليم ىو جهد يبذلو 

 ادلعلم يف إنشاء أنشطة التعليم ادلواتية للوصول إىل األىداف ادلطلوبة.

نشطة من ذلك البيان الوارد، نفهم أن تعليم اللغة العربية أو اللغة األجنبية ىو أ

 التعلم والتعليم يقوم هبا ادلعلم باألمثل حىت يتم احلصول على أىداف التعليم. 
                                                             

3
 Samsul arifin, problematika pengajaran bahasa arab di Indonesia. dalam buku zulhanan, 

paradigm baru pembelajaran bahasa arab, an-nur, Bandar Lampung,2004, h.4 



وال ينفصل حتقيق األىداف التعليمية عن اجلوانب ادلختلفة كما قال نانا 

سوكمديناتا، ىناك العوامل ادلتعددة تؤثر على حتقيق األىداف التعليمية، منها: " ادلادة، 

لتقوًن كأداة لقياس حتقيق األىداف التعليمية. بينما كانت أنشطة التعلم، الوسائل، وا

الوسائل ؽلكن استخدامها لتوضيح وتسهيل ادلواد التعليمية من قبل الطبلب يف حتقيق 

 األىداف التعليمية.

وانطبلقا من النظريات السابقة، تستنبط الباحثة أن صلاح أو فشل عملية التعليم 

 دة منها الوسائل التعليمية.ؽلكن أن يتأثر بعوامل عديدة، واح

وادلراد بالوسائل التعليمية ىي وسيلة أو أداة يستخدمها ادلعلم يف عملية التعلم 

والتعليم دلساعدة حتقيق األىداف التعليمية. كانت الوسائل التعليمة مهمة جدا لدعم  

صلاح التواصل بُت ادلدرسُت والطبلب.

وسيلة إلرسال ادلعلومات بُت ( أن الوسائل كٕٜٛٔمع أصحابو )يك نيىيرى 

ادلرسل ومتلقى الرسالة. لذلك فإن الصورة والراديو والتسجيبلت الصوتية وادلواد ادلطبوعة 

( فقد حدد ٖٜٜٔيف التوىَت )Hamidjojoوما شاهبها تسمى بوسائط اإلتصالية.أما 



ل ادلعٌت الوسائل بأهنا كلما يستخدمو اإلنسان لتبليغ ادلعٌت والفكرة أو لنشرىا حىت وص

 4والفكر إىل ادلستسلم ادلقصود.

أن استخدام الوسائل يف عملية التعليم ىو ترقية الرغبات  Hamalikوفقا ل 

اجلديدة وإثارة الدوافع وحتفيز الطبلب يف التعلم، وىو أيضا غللب التأثَت النفسي على 

 5الطبلب.

يف حتقيق األىداف وفقا دلا سبق بيانو، يّتضح أن الوسائل التعليمية ذلا دور ىام 

التعليمية. يطلب من ادلعلم ليقدر على استخدام األدوات ادلتوفرة من قبل ادلدرسة، 

وىذه األدوات ىي مناسبة بتطورات الزمان. جبانب القدرة على استخدام األدوات 

ادلتاحية، فيطلب أيضا من ادلعلم تطوير مهارتو يف صنع الوسائل التعليمية.  لذلك البد 

ؽلتلك ادلعرفة والعلوم الكافية عن الوسائل التعليمية.تشتمل ىذه ادلعرفة  للمعلم أن

 والعلوم الكافية على األمور التالية:

 . الوسائل كأداة اإلتصال لتفعيل عملية التعلم والتعليمٔ

 . الوسائل كأداة لتحقيق األىداف التعليميةٕ

 . استخدام الوسائل يف عملية التعلم والتعليمٖ
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 بُت الطريقة والوسائل التعليمية . العبلقةٗ

 . قيمة وفوائد الوسائل التعليمية٘

 . اختيار واستخدام الوسائل التعليميةٙ

 . معرفة بعض األداة وأسلوب تعليم الوسائلٚ

 . معرفة استخدام الوسائل يف كل الدروس ادلدروسةٛ

 .القيام بإجراء االبتكارات التعليميةٜ

يف نقل الرسالة إىل الطبلب بكل قدراهتم  ؽلكن أن تساعد الوسائل الكاملة

ادلعرفية وإثارة رغباهتم ودوافعهم يف التعلم كذلك يف حتديد معرفة الطبلب اليت تؤدي إىل 

النجاح، أو مبعٌت آخر " أن إستخدام الوسائل يف عملية التعلم يهدف إىل ترقية إصلاز 

 يم فهي كالتايل:التعلم. وأما الفوائد من استخدام الوسائل يف عملية التعل

 جتذب إىتمام الطبلب وتثَت دوافهم يف التعلم . أ

أن توضحادلواد التعليمية حىت يفهمها الطبلب وإتقاهنم على األىداف   . ب

 اجليدة.

ج. أن تكون الطريقة متنوعة وليست إتصاال لفظيا، حبيث ال يسأم الطبلب 

 وادلعلم إذ يعّلم الطبلب لكل ساعة.



أنشطة التعلم، ليس إال باستماع إىل بيان ادلعلم  د.  يقوم الطبلب بادلزيد من

 لكنهم يعملون باألنشطة األخرى كأنشطة ادلبلحظة والتظاىر وغَتىا.

فهناك بعض الشروط غلب االىتمام هبا ادلعلم يف اختبار الوسائل التعليمية  

 كالتايل:

 . أن تكون مناسبة لؤلىداف ادلطلوبةٔ

س اليت ىي حقائق، أو مفاىيم، أو . أن تكون مناسبة لدعم زلتوى الدرو ٕ

 مبادئ أو تعميمات.

 . شلارسة، ومرونة وتدرغليةٖ

 . تصنيف اذلدفٗ

 . اجلودة الفنية٘

وبالتايل فإن استخدام األدوات كوسيلة التعليمية ىو أمر ضروري جدا، ألنو 

يشجع الطبلب على القيام بأنشطة التعليميةحىت يًتقى إصلاز التعلم لدى الطبلب. 

 :ٛٚيتعلق بذلك البيان، فقد قيل يف القرآن الكرًن يف سورة النحل آية فيما 



َوالَّلُو َاْخَر َجُكْم ِمْن ُبُطْوِن اُمََّهِتُكْم اَل تـَْعَلُمْوَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم الَشْمَع َواالَْبَصَر 

 6.(َٛٚوااْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكٌرْوَن )

ون من ثبلثة العناصر الرئيسية ىي السمع ظهرت اآلية السابقة أهنا تتك

واألبصار واألفئدة كوسيلة دلعرفة كل الشيئ، من خبلل حواس السمع أن يعرف 

الطبلب عن ما ينقلو ادلعلم. ومن خبلل البصر أن يعرف الطبلب مباشرة من ادلظاىرة 

 اليت أظهرىا ادلعلم.

 عملية التعلم ىناك العديد من أنواع الوسائل التعليمية ؽلكن تطبيقها يف

والتعليم، لكن الباحثة يف ىذا البحث تركز على وسائل السمعية البصرية، ألهنا تسمح 

 استخدامها يف موضوع البحث.

( أن الوسائل أنواع العناصر يف بيئة الطبلب وتستطيع أن هتيج ٜٓٚٔيرىدقٍت )

طنية بأهنا الطبلب للتعلم. ىناك تعريف آخر من الوسائل كما يرى مجعية الًتبية الو 

 شكل من أشكال اإلتصالية إما مسعية بصرية أو معدة.

أن الوسائل التعليمية  تشتمل على اآلالت اليت  gagne dan briggsوأما عند 

تستخدم لنقل احملتوى من ادلواد التعليمية، وتتكون من الكتب واألجهزة والتسجيل 
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ل أن الوسائل التعليمية ىي والشرائح والصور الثابتة والتلفاز واحلاسوب. ؽلكن القو 

ادلادة التعليمية يف البيئة  تتضمن فيهاأو ادلركبات ادلادية  مكونات ادلوارد التعليمية

 7.لتعلمالطلبة ل حتفزادلدرسية  وؽلكنأن 

أن وسائل السمعية البصرية ىي وسيلة لنقل ادلعلومات اليت ذلا الصوت 

ل اليت حتتوي على الصوت والصورة، والصورة. وسائل السمعية البصرية نوع من الوسائ

مثل تسجيبلت الفيديو مبختلف أحجام األفبلم، وشرائح الصوت وىلم جرا. تعترب 

 8ىذه الوسائل جيدة وجذابة، ألهنا تتكوظلن عنصرين الوسائل التعليمية.

وسائل السمعية البصرية ىي نوع من أنواع الوسائل التعليمية الرخيصة وبأسعار 

سائل فيها مادة مسعية بالتناسب مع مقدار الطبلب، وأن تقدم  معقولة. ىذه الو 

الشرائط الصوتية رسالة حتفيزية وتستطيع محلها يف أي مكان، وحول الشرائط 

باستخدام البطاريات حىت ؽلكن استخدامها يف احلقل أو يف أماكن بعيدة ىن 

 الكهرباء.

لتعليم ؽلكن أن تزيد من فقال أمَت علزة أن استخدام الوسائل يف عملية التعلم وا

 فعالية عملية التعليم بالنسبة إىل عدم استخدام األدوات أو الوسائل التعليمية.
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مث يشرح دارينطا بأن عملية التعلم والتعليم ناجحة جيدة إذا كانت رلهزة 

بادلرافق الكافية. وفقا لآلراء السابقة، توضح أن وسائل السمعية البصرية ذلا دور ىام يف 

التعلم والتعليم حىت وصلتها إىل األىداف التعليمية خاصة لتعليم اللغة العربية. عملية 

أن تعليم اللغة األجنبية ىو عملية معقدة بالظواىر ادلختلفة، فلذلك ليس من ادلستغرب 

(. ؽلكن أن يتأثر تعليم ٜٜٗٔأن يكون ذلذا ادلعٌت ادلختلف لكل إنسان. )إيليس، 

مل الرئيسية تتعلق باكتساب اللغة األجنبية وىي لغة ادلتعلم، اللغة بعوامل عديدة. فالعوا

أما العوامل الداخلية واخلارجية فهي ادلتعلم، وادلتعلم كالشخصية الفردية. ولغة ادلتعلم 

إحدى من األعراض اليت يبلحظها الباحثون دلعرفة إكتساب اللغة األجنبية. واذلدف 

هارات اللغوية، كمثل ادلطالعة، واحملادثة، من تعليم اللغة ىو إلتقان علم اللغة وادل

واإلنشاء، والنحو والصرف حبيث احلصول على أربع ادلهارات اللغوية منها مهارة 

 اإلستماع، والقراءة، والكتابة، والكبلم.

يف ىذا البحث تؤكد الباحثة على حبث وسائل السمعية البصرية يف شكل 

عليم غَت شلبل، وكذلك صار ادلعلم ( ليكون التVCDالفيديو من أقراص ادلضغوط )

 والطبلب نشطُت يف التعليم.

 



 ٓٔنظرا إىل نتيجة ادلبلحظة وادلقابلة مع مدرس اللغة العربية ادلعقودة يف تاريخ 

، تعرف الباحثة أن طلبة الصف اخلامس أقل الرغبة يف تعلم درس ٜٕٔٓمن فربايَت 

بة ألنيتبادل مدرس اللغة العربية دائما اللغة العربية، وىم يفًتضون بأن اللغة العربية صع

 عند التعليم.

وبالتايل فإن استخدام الوسائل التعليمية لو تأثَت كبَت يف عملية تعليم اللغة 

 العربية حىت ؽلكن أن يصل التعليم إىل النجاح ادلتوقع.

 2جدول 
امس نتائج إختبار اللغة العربية باستخدام وسائل السمعية البصرية لطلبة الصف الخ

باندار المبونج للعام الدراسي  23بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 
3122/3121 

 التقدير عدد الطلبة النتيجة النمرة

ٔ ٛٓ-ٔٓٓ  جيد جدا ٘ 

ٕ ٘ٓ-ٜٚ  مقبول ٘ 

ٖ ٓ-ٜٗ  ناقص ٓٔ 

  ٕٓ اجملموع 
باندار  ٕٔاإلسبلمية احلكومية  ادلصدر : نتيجة ادلبلحظة األولية لطلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية

 ٜٕٔٓمن فربايَت  ٓٔالمبونج يف تاريخ 



 
 
 

ىناك مقياس تقييم ادلعلم على تعليم اللغة العربية باستخدام وسائل السمعية 

باندار  ٕٔلطلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية البصرية 

 9.ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالمبونج للعام الدراسي 

 = جيد جدا ٓٓٔ-ٓٛ

 = مقبول  ٜٚ-ٓ٘

 = ناقص جدا  ٜٗ-ٓ

ظهرت نتائج ادلبلحظة أن تطبيق وسائل السمعية البصرية يف تلك ادلدرسة مل 

تطبيق وسائل السمعية يكن فعاال، حبيث حتتاج الباحثة إىل إجراء البحث عن " 

البصرية في ترقية دوافع تعلم اللغة العربيةلدى طلبة الصف الخامس بالمدرسة 

باندار المبونج للعام الدراسي  23بتدائية اإلسالمية الحكومية اإل

3122/3121. 
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ىذا ىو السبب لرغبة الباحثة يف إجراء حبثها بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية 

يف شكل الفيديو من باندار المبوصللمعرفة تطبيق وسائل السمعية البصرية  ٕٔاحلكومية 

 ادلعينة.( لتحقيق األىداف VCDأقراص ادلضغوط )

 تعيين المشكالت . ب

واستنادا إىل البيان يف خلفيات البحث السابقة، فيمكن أن تقوم الباحثة بتعيُت 

 بعض ادلشكبلت التالية:

. استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية مل يكن كافيا حىت يسبب إىل ٔ

 إطلفاض رغبات التعلم.

 يركز الطبلب على إمتصاص ادلواد الدراسية.. يتبادل مدرس اللغة العربية حبيث ال ٕ

 ج. مشكلة البحث

بناء على خلفيات البحث السابق، فمشكلة البحث يف ىذا البحث ىي"  

كيف تطبيق وسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة اإلبتدائية 

 باندار المبونج ؟". ٕٔاإلسبلمية احلكومية 

 البحث ومنافعها أهداف د.



 . اذلدف من ىذا البحث ىو:ٔ

أ( دلعرفة تطبيق وسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة اإلبتدائية 

 باندار المبونج. ٕٔاإلسبلمية احلكومية 

 . منافع البحثٕ

 أما منافع البحث فهي كالتايل:

 ادلنافع النظرية ( أ

السمعية البصرية  أهنا كمادة ادلعلومات ادلكتوبة عن عملية استخدام وسائل

 عند الطلبة لًتقية دوافعهم يف تعلم درس اللغة العربية.

 ادلنافع التطبيقية  ( ب

( كمساعلة الفكرة يف حتسُت دوافع تعلم اللغة العربية من خبلل استخدام ٔ

 وسائل السمعية البصرية.

( كمدخبلت للمدرس أو الطلبة يف عملية التعلم والتعليم يف ادلدرسة اإلبتدائية ٕ

 باندار المبونج. ٕٔإلسبلمية احلكومية ا

( من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مساعلة يف حتسُت كفاءة مدرس اللغة ٖ

 العربية إلجراء الواجبات وادلسؤوليات 



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 وسائل السمعية البصرية .أ

 . تعريف وسائل السمعية البصرية2

ة حلياهتم كادلخلوقات اإلجتماعية على اإلتصال بُت الناس ىو خصائص أساسي 

مستوى احلياة البسيطة. لكن اإلتصال على مستوى احلياة احلديثة كاألداة الرئيسية حلياة 

الناس وىو قلب كل احلياة اإلجتماعية. ويف البداية يتواصل الناس إتصاال مباشرة 

اجملتمع وال ؽلكن أن باستخدام الوسائل التقليدية، وعندما تتطور العبلقات اإلنسانية يف 

الوسائل التقليدية  على حياة الناس مبا يف ذلك ادلعلومات ذات الصلة مبستوى احلياة. 

وبالتايل فيجد الناس الوسيلة اإلتصالية ونشر ادلعلومات بسرعة الوصول إىل اجلماىَت غَت 

ئل زلدودة. ىذه الوسيلة اإلتصالية ىي الوسيلة ادلطبوعة. بعد السنوات نشأت الوسا

 10التعليمية األخرى واحدة منها وسائل السمعية البصرية.
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 مبعٌت األوساط أو الوسائل. يعرف كلمة "الوسائل" من اللغة البلتينية "ميديوس"

Gagne  أن الوسائل ىي مكونات ادلوارد التعليمية أو ادلركبات ادلادية تتضمن فيها ادلادة

11يف عملية التعلم.فيز الطلبة وحت عليمية يف البيئة ادلدرسيةالت
"الوسائل" مجع من "وسيلة"    

 ,Heinich et.al., 2002; Ibrahim, 1997. )وىي نقل الرسالة من ادلرسل إىل مستحقها

Ibrahim et.al.,2001.)12 

على احلقيقة أن عملية التعلم ىي عملية اإلتصال. ويف عملية اإلتصال ىناك 

الرسالة ادلنقولة ىي ادلنهج الدراسي،  ثبلثة العناصر ادلهمة بلعب أدوارىا كالتايل:

وادلتحدث يف ىذه احلالة ىو ادلعلم، أما موضوع اإلتصال فهو الطبلب. لتكون عملية 

 اإلتصال فعالة وجيدة فتحتاجها إىل الوسائل التعليمية.

( ٜٔٚٔ) elyو  gerlachوظهرت التعريفات العديدة عن مفهوم الوسائل، يرى 

لواسع والضيق. تعريف الوسائل مبعٌت الواسع ىو كل شخص يف تعريف الوسائل مبعٌت ا

أو ادلواد أو األدوات أو األحداث اليت تضع شروط السماح للطبلب احلصول على العلم 

وادلهارات والسلوك. على ىذا نطاق الضيق يتم تعريف الوسائل التعليمية على أهنا 
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 Daryanto, Media Pembelajaran, Gava Media, Yogyakarta, 2016, h.4 



ون دورا يف عملية التعليم لتحقيق ادلنشآت غَت التشغيلية اليت يستخدمها ادلعلم الذين يلعب

 األىداف التعليمية.

أو ادلركبات  مكونات ادلوارد التعليمية أن الوسائل ىي( ٜٓٚٔ) Gagne وقال

. ملتعلالطلبة ل حتفزأن  ادلادة التعليمية يف البيئة ادلدرسية وؽلكن تتضمن فيهاادلادية 

مية بأهنا كأشكال اإلتصاالت الوسائل التعلي National Education Associationويعّرف 

 .من وسائل الصورة أو ادلطبوعة

، بأهنا ما يشتمل  briggsو  gagneىناك التعريف اآلخر عن الوسائل كما قال 

على آالت مستخدمة لنقل احملتوى من ادلواد التعليمية، وتتكون من الكتب واألجهزة 

واحلاسوب. وبعبارة أخرى أن  وآلة التسجيل والشريط والصور ادلتحركة واألفبلم والتلفاز

أن الوسائل ىي مكونات ادلوارد التعليمية أو ادلركبات ادلادية الوسائل التعليمية ىي 

 13فيز الطلبة يف عملية التعلم.تتضمن فيها ادلادة التعليمية يف البيئة ادلدرسية  وحت
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 Abdul Wahab Rosyidi, media pembelajaran bahada arab, Malang, 2009, h.26 



وسائل السمعية البصرية ىي وسيلة إليصال ادلعلومات ذلا خصائص الصوت 

ر. أن وسائل السمعية البصرية ىي نوع من الوسائل تستخدم الصوت والصور  والصو 

 14كمثل آلة التسحيل واألفبلم وشرػلة الصوت وغَتىا.

ووسائل السمعية البصرية شكل من أشكال الوسائل الرخيصة وبأسعار معقولة. 

ؽلكن أن باإلضافة إىل ذلك أهنا توفَت ادلواد الصوتية ادلستخدمة وفقا مبقدار الطبلب. و 

  يستخدم الشريط للدروس أو الواجبات ادلنزلية.

 جبانب إىل إثارة دوافع الطبلب، تستخدم الوسيلة السمعية لؤلشياء التالية:

 تنمية مهارة اإلستماع و التقوًن ما يسمع .أ

 تنظيم ادلناقشة أو ادلناظرة بالتعبَت عن آراء اخلرباء  .ب

 ج. أن يكون النموذج جيدا

 15يف مستوى سرعة التعلم عن ادلوضوع أو ادلشكلة. د. إعداد التغيَتات

 

 

                                                             
14

 Sanjaya wina, strategi pembelajaran, pranadamedia group, Jakarta, 2006,h.172 
15
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أن وسائل السمعية البصرية إحدى من أنواع الوسائل ادلستخدمة يف عملية 

( وسائل السمعية البصرية بأهنا نوع من الوسائل ٘ٗ-ٕٔٔٓالتعليم. يعّرف أزىار )

مات هبذه ادلستخدمة يف أنشطة التعليم بإشراك حاسة السمع والبصر. الرسالة وادلعلو 

الوسائل على شكل الرسالة اللفظية أو غَت اللفظية، مثل الفيلم، الفيديو وماأشبو ذلك. 

( فهي عبارة عن مزيج بُت الوسيلة ٖٙ:ٕٕٔٓأما وسائل السمعية البصرية عند رومسان )

 السمعية والبصرية أو ما تسمى بالوسيلة السمعية ادلرئية. 

ة  أن وسائل السمعية البصرية ىي الوسائل بناء على البيان أعبله، تلخص الباحث

ادلستخدمة يف أنشطة التعليم بإشراك حاسة السمع والبصر مثل الفيلم، الفيديو، التلفاز، 

 وماأشبو ذلك.

(، تنقسم الوسائل التعليمية ٕٖٗ:ٜٓٛٔ) surahmadويف الوقت نفسو، ذكر 

 من حيث مقدار خربات الطبلب إىل بعض أقسام كما يلي:

 من األشياء األصلية وىي األدوات يستخدمها الناس يف حياهتم اليوميةاألدوات  . أ

 األدوات من األشياء البديلة وىي على شكل تقليد الكائنات احلقيقية  . ب



 16ج. اللغة إما لفظيا أو كتابيا وىي الكلمات أو األقوال ادلستخدمة إليصال ادلادة.

 . أنواع وسائل السمعية البصرية3

 سائل التعليميةأ. التعريف ببعض الو 

كما ذكر يف األبواب ادلاضية، أن الوسائل التعليمية ىي ادلكونات التعليمية 

ات. أقدام التكنولوجيات ادلستخدمة يف عملية تتكون من الرسالة واإلنسان وادلعد

التعلم ىي الطباعة اليت تعمل على أساس ادلبادئ ادليكانيكية. ومن مث نشأت 

التكنولوجية السمعية البصرية اليت جتمع بُت اإلخًتاعات ادليكانيكية واإللكًتونية 

 17ألغراض التعليم. ؽلكن تصنيف الوسائل التعليمية إىل أربعة رلموعات ىي:

 ( وسائل التكنولوجية الطباعةٔ

 ( وسائل التكنولوجية السمعية البصريةٕ

 ( الوسائل التكنولوجية على أساس الكمبيوترٖ

 ( الوسائل ادلدرلة لتقنية الطباعة والكمبيوترٗ
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  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2013, h.225 
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  Ibid (azhar arsyad) hal.31 



وسائل التكنولوجية الطباعة ىي طريقة لتحصيل أو تقدًن ادلواد كمثل 

عملية الطباعة ادليكانيكية والتصوير. تتكون  الكتاب وادلادة البصرية الثابتة من خبلل

ىذه الوسائل من النصوص والرسوم والصور الفوتوغرافية أو دتثيبلت التصوير 

واإلصلاب. أن ادلواد ادلطبوعة والبصرية ىي أساس لتطوير واستخدام معظم ادلواد 

 التعليمية األخرى.

تقدًن ادلواد  وسائل التكنولوجية السمعية البصرية ىي طريقة لتحصيل أو

باستخدام اآلالت ادليكانيكية واإللكًتونية لتقدًن الرسائل الصوتية وادلرئية. التعليم مع 

وسائل السمعية البصرية ؽلكن أن يستخدمو أجهزة أثناء عملية التعلم، مثل آالت 

 العرض السينيمائي واألشرطة. 

و تقدًن الوسائل التكنولوجية على أساس الكمبيوتر ىي طريقة لتحصيل أ

. ختتلف الوسائل التكنولوجية mikroprosesorادلواد باستخدام ادلصادر القائمة على 

على أساس الكمبيوتر مع الوسائل الناتج من التكنولوجبات األخرى، ألنو يتم ختزين 

 ادلعلومات يف شكل رقمي وليس يف شكل الوسائل ادلطبوعة أو البصرية.

أو تقدًن ادلواد من خبلل اجلمع بُت الوسائل ادلدرلة ىي طريقة لتحصيل 

بعض الوسائل على أساس أجهزة الكمبيوتر. كانت لوسائل السمعية البصرية وظيفة 



إلرسال الرسالة من ادلرسل إىل مستحقها باستخدام حاسة السمع والبصر. جبانب 

إىل صنع الوسائل سهلة وبسيطة ىي أيضا رخيصة من حيث تكاليفها. تبحث 

  18الوسائل يف البحث التايل:الباحثة عن بعض 

 الصورة (أ

ستخدام وىي اللغة وسيلة شائعة لئل من بُت الوسائل التعليمية، أن الصورة

 ؽلكن فهمها واستمتاع هبا يف كل مكان.العامة 

 الرسم  (ب

الرسم ىو صورة بسيطة يصور األجزاء الرئيسية دون التفاصيل، ألنو 

ب على كل ادلعلم تعبَت عن صورة مجيلة. لذلك غلكل إنسان   أن يصور يستطيع

 أفكاره بشكل الرسم.

 ج( الرسم البياين

وظيفة الرسم البياين ىي تقدًن األفكار أو ادلفاىيم الصعبة وتقدًن 

اخلبلصة اذلامة من ادلناقشة. يف بعض األحيان يتحَت الطالب يف مواجهة البيانات 
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 Arief S.sadiman, R.Rahardjo, Anung Hryono, Media Pendidikan,  RajaGrafindo, Jakarta, 
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عرض الرسالة العديدة، فلذلك ينبغي على ادلعلم أن يستخدم الرسم البياين ل

 بطريقة متدرجة.

 أنواع وسائل السمعية البصرية كما يلي: . ب

 ( وسائل السمعية البصرية الخالصة2

وسائل السمعية البصرية اخلالصة تسمى بوسائل السمعية البصرية ادلتحركة 

 اليت تعرض الصوت والصورة ادلتحركة.وىي وسيلة 

 األفبلم الناطقة (أ

للتسلية كمثل األفبلم  ها، ؽلكن أن تستخدماألفبلم الناطقة ذلا أنواع متعددة

ادلقصود باألفبلم ىنا يعٌت األفبلم كالوسائل التعليمية، واألفبلم  التجارية يف ادلسارح.

ىي الوسيلة ذلا قدرة عظيمة يف مساعدة عملية التعلم والتعليم. األفبلم اجليدة وىي 

انت لؤلفبلم اجليدة األفبلم اليت أدتتها حاجة الطبلب ادلتعلقة مبا يدرسها. ك

 خصائص كالتايل:

 ( أن تناسب األفبلم مبوضوع ادلادةٔ

 ( أن تثَت األفبلم باىتمام الطبلبٕ



 ( أن تكون األفبلم صحيحة وأصليةٖ

 ( جتديد اإلعدادات وادلبلبس والبيئةٗ

 ( أن تناسب األفبلم بعمر الطبلب٘

 ( إتقان اللغة الصحيحةٙ

 ب( الفيديو

سائل السمعية البصرية وىي تعرض احلركة. ؽلكن أن الفيديو باعتباره الو 

تكون الرسالة واقعية أو وعلية وؽلكن أن تكون مفيدة أو تعليمية. استبدال معظم 

الفيلم بالفيديو، ولكن الفيديو سيحل زلل موضع الفيلم. أن وسيلة الفيديو إحدى 

 من أنواع الوسائل السمعية البصرية بكثَت تطويرىا ألغراض التعليم.

 ج( التلفاز

جبانب إىل الفيلم والفيديو، أن التلفاز ىو وسيلة إلرسال الرسالة مسعيا أو 

 التلفاز لو مزايا ما يلي:  19بصريا مع عناصر احلركة.

( أن يستخدم التلفاز مجيع أشكال الوسائل األخرى أو تغَتىا أو تقيدىا ٔ

وتكيفها مع األىداف احملصولة.
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وحديثة ومستعدة الستقبال األطفال، ألهنم  ( التلفاز ىو وسيلة جذابةٕ

 يعرفون التلفاز كجزء من احلياة خارج ادلدرسة.

( ؽلكن أن غلذب اىتمام مشاىد التلفاز، كمثل التلفاز يعرض ادلعلومات ٖ

 البصرية والشفوية يف وقت واحد.

 immediacy( التلفاز لو احلقائق من األفبلم وشليزات أخرى ىي ٗ

 ز، أن يعرف الطبلب عن األحداث اجلديدة.( من خبلل التلفا٘

 بعض ادلميزات أو العيوب من التلفاز ىي كالتايل:

 ( سعر التلفاز رخيصٔ

 ( اإلتصاالت يف إجتاه واحدٕ

 ( يقع الربنامج خارج مبلحظة ادلعلمٖ

 ( كانت الصورة يف التلفاز صغَتة، وبالتايل فإن عدد ادلشاىد زلدودٗ

 الخالصةير غ( وسائل السمعية البصرية 3

وىي وسيلة اليت كانت صوهتا وصورهتا  وسائل السمعية البصرية غَت اخلالصة

 من العناصر ادلختلفة. تسمى ىذه الوسائل بوسائل السمعية البصرية الثابتة.

 



 صوت السبليد )الشرائح( (أ

ة مطبوعة على مادة شفافة تأخذ تالسبليد ىو رلموعة من رسم أو صورة ثاب

إنفرادي إطار ببلستيكي أو من الورق ادلقوى أو الزجاج.  وموضوعة بشكلالضوء 

 أن الشرائح ادلدرلة مع أوديو وىي نوع من الوسائل ادلتعددة وسهلة إنتاجها.

ؽلكمن استخدام الوسائل التعليمية بُت الشرائح واألشرطة يف مواقع سلتلفة 

ح الصوتية ألغراض التعليمية تتضمن صورا لتشجيع اإلستجابات العاطفية. والشرائ

ىي إبتكار التعليم ؽلكن استخدامها كالوسائل التعليمية ومساعدة الطبلب على 

 20فهم ادلفاىيم اجملردة بأكثر دقة.

 . فوائد الوسائل التعليمية4

على وجو عام، أن فوائد الوسائل يف عملية التعليم ىي تسهيل التفاعل بُت 

وعلى وجو خاص ىناك الفوائد العديدة  ادلتعلم وادلعلم حبيث تكون أنشطة التعليم فعالة. 

 21( شلا يلي:ٜ٘ٛٔ) Daytonو  Kemp .للوسائل التعليمية كما يرى 
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أن يكون التعليم أكثر معيارا، كل ادلتعلم لو فهم سلتلف ضلو الدروس ادلعينة.  . أ

ومبساعدة الوسائل، ؽلكن جتنب ىذا الفهم ادلختلف حىت  يستطيع أن يقدم 

 ادلادة بعدة الطرق.

يكون التعليم أكثر جذابا، وتقدر الوسائل التعليمية على تقدًن ادلعلومات أن  . ب

من خبلل الصوت، والصورة، واحلركة، واللون. من خبلل الوسائل ؽلكن أن 

 تساعد ادلتعلم على حتقيق حالة التعلم  مرػلة وال شللة.

أن  ج. أن يكون التعليم أكثر تفاعبل بتطبيق نظريات التعلم وادلبادئ النفسية.

تساعد الوسائل ادلتعلم على التواصل يف اإلجتاىُت أثناء عملية التعليم. 

 باستخدام الوسائل، يقدر ادلتعلم على تنظيم الفصل الدراسي.

د. تقصَت وقت التعلم ألن معظم الوسائل حتتاج وقتا قصَتا لتوصيل الرسائل 

 وزلتوى ادلادة يف عدد كبَت من الطبلب.

ة نتائج التعلم وتزيد من التفاعل بينها. من خبلل ه. تعمل على حتسُت نوعي

استخدام الوسائل صارت عملية التعليم فعالة ويسهل ادلتعلم على تسليم ادلادة 

 أكثر دقة وفهما جيدا.

 



 تعليم اللغة العربية . ب

 . تعريف تعليم اللغة العربية2

ف التعليمية. التعليم ىو عملية اإلتصال بُت ادلتعلم وادلعلم وادلادة لتحقيق األىدا

كما ذكره ابن   22بينما اللغة العربية ىي اللغة ادلوحدة لؤلمة وكشعار يف انتشار اإلسبلم.

جٍت أن اللغة إصطبلحا وىي أصوات يعرب عنها كل قوم عن أغراضهم. نفهم ىذا 

التعريف بأن اللغة ذلا ثبلثة العناصر الرئيسية، منها العناصر الطبيعية، العناصر الوظيفية يف 

تعبَت عن نقل األفكار، وكذلك العناصر ادلستخدمة من ثبل كل اجملتع كمستخدم ال

 23اللغة.

باإلضافة إىل أنشطة التعلم، فهناك أنشطة التعليم والتدريس وىي عملية شلاثلة 

لؤلنشطة التعليمية يقوم هبا ادلعلم حىت حتدث فيها األنشطة التعليمية. وفقا لقاموس 

" ajar (، يذكر أن التعليم من أصل الكلمة األساسية "ٖٕ:ٕٛٓٓاإلندونيسي الكبَت )

"، وىو عملية أو طريقة لتعليم ادلتعلم. أما pembelajaran " فصار "an " و "pe بزيادة "

( فهو عملية دلساعدة الطبلب على التعلم ٙٔٔ-ٕٚٓٓتعليم اللغة عند حبر الدين )
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ولكنها تثَت اإلىتمام والدافع حىت  باجليد. يبدو أن أنشطة التعلم أكثر من رلرد التعليم،

 تصبح األنشطة ديناميكية.

لذلك فإن جوىر التعليم ىو نشاط التعليم يقوم بو ادلعلم حىت يتعلم ادلتعلم ادلادة 

التعليمية باجليد. وبعبارة أخرى، التعليم ىو جهد يقوم بو ادلعلم لتعليم الطبلب يف اللغة 

 ة ثبلثة ختصصات منها:كان لتعليم اللغة األجنبي  24األجنبية.

 اللغة . أ

 علم النفس . ب

 ج. علم الًتبية

" thr psychology of leaning and memory ( يف كتابو "ٜٛٚٔ) Hintzmanعند 

التعلم ىو التغيَتات احلادثة يف نفس اإلنسان أو احليوان بسبب اخلربات ادلؤثرة على 

بأي شكل من األشكال السلوك. مث يشرح خرباء علم النفس أن خربات احلياة اليومية 

 فيعّرفها بالتعلم، ألن ذلا تأثَت كبَت على تكوين شخصية اإلنسان.

 

                                                             
24

 Acep hermawan, Metodologi PembelajaranBahasa Arab, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2013, h.32 



إن تعليم اللغة األجنبية ىو عملية معقدة بالظواىر ادلختلفة حبيث يكون لو معان 

(. ؽلكن أن يتأثر تعليم اللغة بالعوامل العديدة، ٜٜٗٔ،  Ellisسلتلفة لكل إنسان )

تتعلق بإكتساب اللغة األجنبية، العوامل اخلارجية والعوامل فالعوامل الرئيسية وىي 

الداخلية. لغة ادلتعلم ىي إحدى األعراض اليت يبلحظها العديد من الباحثُت دلعرفة 

 إكتساب اللغة األجنبية.

لذلك فإن تعلم اللغة األجنبية ىو جهد شاق وشلل يؤدي أحيانا إىل االحباط، 

ولة لتحقيق احلالة اجلديدة يف نفس اإلنسان ليقدر على ألن تعلم اللغة األجنبية ىو زلا

التفاعل والتواصل مع متحدث اللغة األجنبية. ختتلف حالة اللغة األجنبية حبالة لغة األم 

 25سواء يف مستوى األصوات أو مقاطع الكلمة أو تركيب الكلمة.

للغة ويف أي حال، يبدأ تعلم اللغة األجنبية بعد أن ؽلتلكو الطالب تقاليد ا

اخلاصة حبيث حتتاج إىل احلالة اجلديدة يف تعلم اللغة األجنبية. نظرا إىل احلاالت السابقة، 

من ادلمكن أن ػلتاج إىل بعض الطرق يف تعلم اللغة األجنبية، أحد الطرق ادلستخدمة 

 لتجنب ادللل يف تعلم اللغة األجنبية ىي استخدام الوسائل التعليمية. 
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 العربية . أهداف تعليم اللغة3

أن تعليم اللغة أمر ضروري حىت يقوم الناس بالتواصل مع اآلخرين وبيئتهم إما 

لفظيا أو كتابيا. واذلدف من تعليم اللغة ىو إلتقان علم اللغة وادلهارات اللغوية كمثل 

ادلطالعة واحملادثة واإلنشاء والنحو والصرف حبيث احلصول على أربع ادلهارات اللغوية 

إلستماع، والقراءة، والكبلم، والكتابة. اإلستماع ىو عملية تغيَت الصوت منها: مهارة ا

إىل ادلعٌت. ومهارة اإلستماع ىي مهارات اللغوية الساخطة، وتلقي ادلعلومات من 

 ادلتكلم.

مهارة القراءة ىي مهارات اللغوية الساخطة، وتلقي ادلعلومات يف شكل الكتابة  

ة تغيَت الكتابة إىل ادلعٌت. أن مهارة الكتابة ىي من الكاتب. بينما القراءة ىي عملي

ادلهارات اليت تنتج فيها ادلعلومات إىل القرّاء يف شكل الكتابة. والكتابة ىي تغيَت يف 

شكل األفكار أو ادلشاعر إىل شكل الكتبة. وأما مهارة الكبلم ىي ادلهارة اإلنتاجية يف 

 نقل أو حتصيل ادلعلومات إىل ادلستمع.

 الدين عن أىداف العامة من تعليم اللغة العربية كما يلي: يشرح قسم

 أن يفهم الطالب القرآن واحلديث كمصدر األحكام اإلسبلمية ( أ

 أن يفهم الطالب الكتب الدينية والثقافة اإلسبلمية ادلكتوبة باللغة العربية  ( ب



 ج( أن يقدر الطالب على احملادثة واإلنشاء باللغة العربية

 وسيلة للمهارات األخرىد( ؽلكن استخدامها ك

 ه( لتعزيز خرباء اللغة ليكونوا اخلرباء احملًتفُت

وىناك األىداف األخرى من تعليم اللغة العربية ىي تقدًن أشكال علم اللغة 

ادلختلفة دلساعدة الطبلب على حتقيق ادلهارات اللغوية. وإلعداد ادلنهج الدراسي ادلناسب 

أو األساليب التعليمية وادلهارات اللغوية.  مبستوى قدرة الطبلب والبحث عن الطرق

 ولتدريب الطبلب على إتقان مهارة القراءة والكبلم والكتابة يف حياهتم اليومية.

للحصول على األىداف ادلصممة يف تعليم اللغة العربية، ىناك األىداف غلب 

  26حتقيقها وىي على النحو التايل:

الطبلب وادلعلم وحتسُت وظيفة ادلرافق ( حتقيق الظروف التعليمية ادلواتية بُت ٔ

 والتسهيبلت ادلدرسية.

( من ادلتوقع أن ينجح الطبلب يف تعلمهم يف رلال التعليم وخدماهتم حول ٕ

 اجملتمع.
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( تلبية حاجة الطبلب من حيث ادلبادئ اإلجتماعية والعاطفة والذكاء والنمو ٖ

م ويتم تعزيزىا اجلسمي حسب ما حدده اهلل وأن يناسب بدور الطبلب وظلوى

 من خبلل التعليم اإلسبلمي.

( اإلىتمام مبجموع الطبلب يف عملية التعليم والتعلم، وخاصة يف قدراهتم ٗ

 ورغباهتم.

( البحث عن ما إ كتسبو الطبلب لقياس قدراهتم أو مهاراهتم من خبلل عملية ٘

 التعليم بُت ادلعلم والطبلب.

قررة يف ادلنهج الدراسي عندما تطورت ( أن يسهل الطبلب على حتقيق العلوم ادلٙ

 الوسائل التعليمية احلديثة واألنشطة التعليمية.

( توجيو عملية التعلم حىت صار دور ادلعلم دورا رئيسيا ونشطا، ألن ادلعلم لو دور  ٚ

 كادلشرف وادلقوم.

( أن يساعد الطبلب على حتقيق العلوم الواسعة وأربع ادلهارات اللغوية اجليدة إما ٛ

حيث استخدامها أو شلارستها يف التعليم، وخاصة يف حّل ادلشكبلت  من

 واستخدام األوقات الفارغة.



( أن يساعد الطبلب على معرفة رلد ادلسلمُت يف الزمان ادلاضى أو احلاضر، ٜ

ودلعرفة الشكبلت احلالية واحلصول على ادلهارات اللغوية كمساعلة حللول تلك 

 ادلشكبلت.

 لى احلفظ والفهم والتفكَت ( تعويد الطبلب عٓٔ

 ( تعزيز اإلحساس الديٍت والتمسك بالفضائل وتشجيعها على التصرف اجليدٔٔ

تعترب أن طريقة تعليم اللغة العربية ناجحة، إذا كانت ىي قادرة على حتقيق بعض 

 27األشياء التالية:

أن تكون الطريقة مناسبة حبالة الطالب، ومقدار ظلو عقلو، واجلوانب  ( أ

 عية واإلقتصادية والبيئة األسرية.اإلجتما

أن تكون الطريقة مناسبة بالقواعد العامة اليت ؽلكن أن يستخدمها ادلعلم    ( ب

كدليل ومرشد يف حّل ادلشكبلت، على سبيل ادلثال بطريقة متدرجة وىي 

 من السهلة إىل الصعبة، ومن البسيطة إىل ادلعقدة ومن الواضحة إىل اجملردة. 

                                                             
27

 Ibid (Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya) h.84 



على حتليل إختبلفات الطبلب يف الفصل الدراسي، ألن ج( أن تقدر الطريقة 

الطبلب لديهم قدرة وشخصية وذكاء وقوة بدنية سلتلفة، لكن يتساوي 

 بعمرىم وجنسهم.

أكده فوزان أن ىناك ثبلث الكفاءات غلب حتقيقها يف تعلم اللغة العربية. ىذه 

 28الكفاءات وىي:

علم نظام الصوت العريب، وكيفية األوىل : الكفاءة اللغوية تقصد هبا، يتعلم ادلت

دتييزه، والتعرف على بنية اللغة والقواعد األساسية من حيث النحوية النظرية والوظيفية. 

الثانية : الكفاءة اإلتصالية تقصد هبا، يقدر الطبلب على استخدام اللغة العربية والتعبَت 

سهولة. الثالثة: الكفاءة عن اآلراء واخلربات وكذلك يقدر على تسليم ادلواد التعليمية ب

الثقافية تقصد هبا، يفهم الطبلب عما ورد يف اللغة العربية من حيث الثقافة، والقدرة 

 على التعبَت عن األفكار والعادات واألخبلق والفن.
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 . أهمية اللغة العربية4

ظهرت شاىرة اللغة العربية يف ثقافتها األدبية، وىي واحدة من اللغات الرئيسية 

لعامل. ويف نصف القرن، قد كانت اللغة العربية لغة عادلية بعد اللغة اليونانية، يف ا

واإلصلليزية والفرنسية واألسبانية والروسية. ال تظهر ىذه احلالة إال بسكاهنا، ولكنها من 

حيث جغرافيتها الواسعة، فإن دورىا ال يقل أعلية وىو تطوير اجملتمعات العربية 

 وارد ادلعدانية وادلوارد الطبيعية.واإلسبلمية من حيث ادل

وقد كانت اللغة العربية اآلن لغة مستخدمة يف كتابة أرشيف الدولة لؤلمم 

ادلتحدة حىت يتم تدريسها على نطاق واسع يف مجيع أضلاء العامل مبا يف ذلك الواليات 

، مليار نسمة ٖٓٗادلتحدة. كان عدد الناس اللذين يستخدمون اللغة العربية أكثر من 

  29مبا يف ذلك آسيا ومشال إفريقيا وىي دول اخلليج اليت تشمل على احمليط األطلسي.

واللغة العربية ذلا دور ىام وخاص من بُت اللغات األجنبية ادلطورة يف ىذه اآلونة حيث 

 أن خصائص اللغة نفسها لغة ديناميكية مبرور الزمان.
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وحيد األمم وليس أقلها الدول من حيث الثقافة، كان للعامل العريب دور مهم يف ت

الغربية. يتطور الغربيون وصلدىم بسهولة يف أسيا وإفريقيا مع أغراض سلتلفة. ومن حيث 

التاريخ، كان لدول الشرق األوسط دور إسًتاتيجي يف ثبلثة األديان السماوية )اليهودية، 

حيث  النصرانية واإلسبلم( وىي أيضا كأساس ادلركز الثقافية الكبلسيكية. ومن

إن العرب اآلن ينمون اقتصاديا بشكل سريع بفضل ما لديهم من ثروات اإلقتصادية، 

 نفطية ومعدنية بالنسبة إىل الدول الغربية.

 ومن أعلية تعلم اللغة العربية نلخصها يف النقاط التالية :

 لغة رمسية (أ

 الرمسية بية إحدى من ستة اللغات الرئيسية يف العامل وىي كاللغةاللغة العر 

واللغة األوىل يف بعض الدول العربيةوالبلدان اإلفريقية وىي أيضا اللغة الثانية يف أجزاء 

 الدةل اإلسبلمية.

 والدة اللغة العامية والقومية  (ب

زيادة الدافع من العرب واجليل اآلن، ألن اللغة الفصحى ملوثة رمسيا.  

 منذ أول ظهور اللغة العربية.حدثت ىذه األحداث 

 



 آنج( لغة القر 

لغة القرآن الكرًن، وىي بتلك اللغة  اليت ػلتاجها كل مسلم اللغة العربية ىي 

ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستند منو ادلسلم األوامر والنواىي وأحكام الشرعية كما 

 ذكرت يف القرآن الكرًن.

 د( لغة الصبلة

إن كل مسلم يريد أن يؤدي الصبلة عليو أن يؤديها بالعربية. ولذلك  

 يصبح تعلم اللغة العربية واجبا على كل مسلم.ف

 ه( لغة الذكر والدعاء

ىذه لغة الذكر والدعاء معروفة من بُت ادلسلمُت، وقليل منهم يدعون إىل اهلل 

 باستخدام لغة األم.

 لغة ادلهنة و(

صلد كثَتا من ادلواطنُت األجنبيُت يقومون بتحسُت نصيبهم، ألن مهنتهم وىم 

 د اإلندونيسي.يعملون يف خارج ببل

 

 



 ز( لغة العلوم

على وجو عام، تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا يف ادلعهد السلفي ألغراض 

فهم الكتب اخلراس واليت فيها التعاليم اإلسبلمية، حىت يعترب أن أىداف تعليم اللغة 

 العربية وىي لتعلم اإلسبلم.

 ح( لغة للدراسات اإلسبلمية

ئد، خاصة يف بيئة التعليم الرمسية وغَت الرمسية، ىذا اذلدف ىو اذلدف السا

مثل: ادلعاىيد اإلسبلمية واجلامعات وادلؤسسات التعليمية األخرى. فقال أمَت 

 Hendaklah kamu sekalian tamak mempelajari ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب "

bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu ." 

 لغة األدبية م(

لقد حدثت ادلسابقة يف إعداد الشعر والنصيحة يف عصر اجلاىلية. يعلق 

الشعر اجلميل يف الكعبة. أما عند إمام أسراري فهناك ستة اخلصائص العربية جلميع 

 30اللغة بشكل عام.
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كانت للغة رلموعة إجتماعية اليت ظهرت يف مستوى ادلتحدثُت اإلجتماعية  ( أ

 واإلقتصادية. 

اللغة على إختبلفات جغرافية أو ذلجة سلتلفة عن منطقة واحدة إىل  حتتوي  ( ب

منطقة أخرى. ختتلف اللهجة السعودية عن ذلجة مصر وسوريا ومغرب وما 

 أشبو ذلك.

ج( إن اللغة ذلا متعددة ادلستويات، وىي رلموعة متنوعة من اللغة الفصحى 

 والعامية.

شخص آخر أو تسمى د( يتحدث كل شخص بطريقة خاصة واليت ختتلف عن 

 باللهجة الفردية.

 ه( ؽلكن أن تستخدم اللغة شفهيا أو كتابيا.

و( كانت للغة مستوى وحدة األشكال اللغوية، تبدأ من األصوات باعتباره ادلستوى 

 األدىن إىل ادلستوى األعلى وىو اخلطاب.

 

 



 31خصائص اللغة العربية عند سوفرنو كما يف التايل:

 ( اللغة ىي الشفويةٔ

قيقة اللغة ىي الشفهية. ظهرت ىذه اخلصائص على أن الناس يتحدثون ح

 شفويا، ولكن بعضهم ال يكتبون وال يعرفون رموز الكتابة.

 ( اللغىة ىي ادلنهجية والنظامية والكاملةٕ

تقصد بادلنهجية ىي لكل اللغة ادلناىج اخلاصة. النظامية ىي تتكون اللغة 

هي اللغة ذلا مجيع األدوات احملتاجة باجملتمع من النظام الفرعية. وأما الكاملة ف

 لئلتصال بينهم.

 ( اللغة ىي اإلعتباطية والرمزيةٖ

اإلعتباطية ىي وجود العبلقة الفكرية بُت الرموز اللفظية ومراجعها. بالرمزية 

 الطبيعية، ؽلكن أن غلرد البشر خرباتو وأفكاره.

 ( اللغة ىي التقليديةٗ

رموزىا ومصادرىا يف اللغة أي ىي إتفاق جملتمع التقليدية ىي العبلقة بُت 

 اللغة. يقصد باإلتفاق وىو العادات اليت جاءت من الناس السابقُت.
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 ( اللغة ىي فريدة وعادلية٘

الفريدة ىي كل اللغة ذلا خصائص اخلاصة وادلختلفة عن اللغات األخرى. 

 اللغة. ومن خصائص الفريدة ىي كل لغة ذلا خصائص عادلية ومستخدمة جلميع

 ( اللغة ىي اإلنتاجية واإلبداعيةٙ

 كان إنتاج اللغة وفَتة، وبادلرافق احملدودة ؽلكن أن تنتج اجلمل غَت زلدودة.

 ( الظواىر اإلجتماعيةٚ

 الظواىر اإلجتماعية مبعٌت ىذه اللغة ىي إتفاقية اجملتمع مع مستخدم اللغة.

 ( اللغة البشريةٛ

ة للبشر، وبقدراتو ينمو البشر من ظلو اللغة البشرية وىي اللغة اإلنتاجي

 ادلخلوقات األخرى.

 

 

 

 

 



 . أهداف التقويم وموقفها6

يشتمل كل برنامج التعليمي على العناصر الرئيسية، وىي األىداف، وادلواد، 

األىداف ىي األغراض احملددة لتحقيق األنشطة التعليمية. بينما  32والطريقة، والتقوًن.

ازي عن طريق مجع البيانات وحتليلها ادلفيدة لتقرير النتائج التقوًن ىو التقييم اإلصل

وبالتايل فإن التقوًن ال يهدف إال بكشف عن حتقيق األىداف التعليمية،  33احملصولة.

ولكنو بكشف عن فعالية األنشطة التعليمية. ولتوضوح ىذا البيان تفصيليا، فتشرح 

 الباحثة عن أىداف التقوًن كما يلي:

 داف احملددة قد حتققت أم الدلعرف ىل األى . أ

 ألخذ التقرير عن ادلادة والكفاءة غلب حتقيقها الطبلب  . ب

ج. دلعرفة أوجو القصور وعيوب العملية التعليمية حىت غلد ادلدرس اخلطوات 

 التصحيحية

 د. لتنبؤ صعوبات الطبلب
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