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 الباب الثانى
 ث السابقةو اإلطار النطرى و البح

 
 مفهوم التعليم المطالعة ﴿أ﴾

 تعليمال تعريف .6
التعليم ىو مساعدة التالميذ إلمناء قواىم العقلية واخللقية وتنظيمها حىت 

تعريف األخرى ىو عامل من  ويف 6يتحوا باألخالق الكردية ويستعدوا دلستقبلهم.
ايصال ادلعلومات وصّك حوافظ النشئ دبسائل الفنون  العوامل الًتبية وحيضر يف

 2وادلعلوم.
 تعريف ادلطالعة .2

 ادلطالعة  اما ادلطالعة ىي الصفات الالزمة دلدرسة
ادلطالعة ىو عبارة عن عملية فكرية، يتفاعل القارئ معها، فيقرأ   

ا يواجهو من بشكل سليم، ويفهم ما يقرأ، وينقده، ويستخدمو يف حل م
فالقراءة ليست رلرد النطق باأللفاظ . حياتو مواقف وينتفع بو يفمشكالت، 

 وأصبحت  ادلفهوم والًتاكيب والعبارات والقدرة على القراءة. لقد تغَت ىذا
 .القراءة

تعتبَت ادلطالعة مهارة رئيسة من مهارة درس أي لغة أجنبية. ادلطالعة 
اللغة ادلهمة, وىي أحدىمن  ة إحدى من مهاراتاءتكون القر  مهارة إستقبالية.

                                                           
,) فونوروكو: مطبعة دار السالم, الطبعة الًتبية والتعليم اجلز الثالثأصول , رونامحد سوترسنو وأخ 6

 .6(,22ادلنقحة الثانية 
, ) فونوروكو: مطبعة دار السالم, بدون الًتبية والتعليم اجلزء االول ,ىزلمد يونوس و زلمد قاسم بكر 2

 .3السنة(, 
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الوقوف دون  ة سوف يثبت الشحص يفاءألن دون القر ادلهارات اللغوية األربعة, 
شك مهارة القراءة احلاجة ادللحة ال اللغة العامة, تكون تدريس الطّور. ويف

تدريس  طلق حيتاج االحًتس اها يفأمهّيتها يف األنشيطة اإللزامية من األنشطة ادل
  اللغة العربية.

ب ان والتعليم يف ىذه ادلدرسة ىو التعليم يهدف على كل من الطال
كان من الناحية علم النحو وعلم الفقو وعلم اء  يتفكر على ما يدّرس فيو سو 

 االخالق.
أي نوع من درس اللغة العربية الذي  فسميت ادلطالعة بدرس "القراءة"

تلفيظ األلفاظ  ىإذ اهذا درس يقدر الطالب عل ،ءةالشكل القرا ىليلقي ع
واجلمل اللغة بالفصيح والسلسة والصحيح وادلفروض منو ليس القراءة السرعة 

ّدى إىل تغيَت اخلطاء ىف التلفيظ سيؤ ولكّن القراءة بإىتمام عالمات القراءة ألن
سبكن الطالب على القراءة  رس ىودال. وأما اذلدف من ىذا ادلعٌت ادلرجوة

 3الصحيحة مع الفم.
 ُتية انفعالية تشمل تفسَت الرموز و الرسوم اليت يتلقها القارئادلطالعة عمل

طريق عينيو وفهم ادلعاين والربط بُت اخلربة السابقة وىذا ادلعاين، وكذالك 
االستنتاج والنقد و احلكم و الندوق وحل ادلشكالت. تصبح القراءة يف احللقة 

ادلرحلة تعلم على زيادة  )ادلطالعة(، إذ إهنا يف ىذا الثالثة من ادلرحلة األساسية
خربات الطالب غًٍت وامتعدادًا و قدرة على الفهم والنقد والتفاعل وصقل 

                                                           
 .669)باندوع: مهنئر(، ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabن،أمحد إزّ   3
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كما أن القراءة ىي   4تعمل أيضًا على ربسُت القراءة اجلهرية. الذوق، وإهنا
 5األنشطة الىت ربتاج فيها التفكَت، و تقوًن، و ربليلها.
الصامتة، القراءة احلهرية و للمطالعة ثالثة أنواع أساسية ىي: القراءة 

 القراءة السمعية )قراءة االستماع(.
 ادلرحلة الثناوية إىل مايأيت: يهدف تدريس ادلطالعة يف

تنمية مقدرة الطالب على ادلطالعة الذاتية دبا يعمق استيعابو للفن األديب  (6
 الذي يطالعو.

 قدرة الطالب على ربليل األفكار الرئيسة اليت يطالعها ونقدىا (2
 رة الطالب على نقد أسلوب الكتابقد (3
 سبكُت الطالب من إعداد البحوث والتقارير على وفق منهجية علمية (4
اكتساب الطالب ذخَتة مناسبة من األلفاظ والًتاكيب اليت يرقي فيها تعبَته  (5

 ويصح اها أسلوبو.
يتبع ادلعلم يف تدريس ادلطالعة عددا من اخلطوات اليت تصلح لطلبة ىذه 

 6ه اخلطوات ىي:احللقة، وىذ
 التمهيد أو التهيئة أو ادلقدمة (6

الغرض من التمهيد ىو توجيو أفكار الطلبة و هتيئة أذىاهنم للموضوع و 
عنوان اجلديد، ونقلهم إىل اجلو النفسي ادلالئم للدرس، ومن مث الوصول إىل 

الدرس بطريقة مشوقة، أى تشويق الطلبة إىل وراء العنوان. و التمهيد لدرس 
                                                           

، )غزة، اللغة العربية مناىجها و طرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي و سعاد عبد الكرًن الوائلي،  4
 . 644(، 2225دار الشروق للنشر والتوزيع: 

 .MetodologidanStrategiAlternatifPembelajaranBahasa Arab ،76دين،ال راضية زين5
 .645،اللغة العربية مناىجها و طرائق تدريسهاسعاد عبد الكرًن الوائلي، طو علي حسُت الدليمي و 6
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ادلطالعة يكون أما بأسئلة يطرحها ادلعلم أو بعرض صور أو مناذج أو وسائل 
تعليمية ذلا عالقة دبوضوع الدرس، أو باحلديث عن قصة مشوقة، أو إعطاء 

 األفكار األساسية للدرس.   
 علمالقراءة اجلهرية للم (2

يقرأ ادلعلم ادلوضوع قراءة جهرية امنوذجية يراعي فيها كل مستلزمات ىذا 
 النوع من القراءة )وضوح الصوت، وسالمة النطق، وضبط احلركات...(.

 القراءة الصامتة (3
يقرأ الطلبة ادلوضوع قراءة صامتة دلدة زمنية مناسبة، إذ جيب أن ينبة ادلعلم 

 فقط دون مهس أو ربريك الشفتُت، طالبو بأن ىذه القراءة تكون بالعُت
 فيها ديكن للطالب أن يعُت الكلمات أو الًتاكيب الصعبة. 

 القراءة اجلهرية للطلبة (4
تبدأ ىذا اخلطوة بقراءة الطلبة اجليدين الذين حياكون ادلعلم يف قراءتو، 
والذين يشكلون حافزا للآلخرين للمشاركة ىف القراءة، مث تبدأ بعد ذلك 

اآلخرين، مع ضرورة مراعاة أن يعطى معظم الوقت للقراءة قراءة الطلبة 
 ، ألن الدرس ىو ىف الواقع مطالعة وليس شيئا آخر.اجلهرية للطلبة

 ادلناقشة العامة (5
يستشمر ادلعلم ما تبقى من الوقت بإثارة أسئلة حول ادلادة ادلقروءة، وفيها 

ب أن ترتبط يتعرف ادلعلم مدى استيعاب الطالب دلا قرؤوه، ألن القراءة جي
 بفهم ادلعاين اليت يتضمنها النص ادلطالع وليس جملرد القراءة.

ون اللغة اليت ال يتسٌت لإلنسان أنيتواصل مع غَته نحدى فالقراءة إ
  -القراءن يسإذ ىي من اكثر مهارات اللغة ترظيفا رربتيقا لالتصال، ول بدوهنا،

رلردتعرف على الرموز اللغوية ادلكتوبة والنطق اها،  -كما يظنها بادي الرأى
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 -فقط -وإمنا التطورات اليت طرأت على مفهوم القراءة تؤكد أنناال ضلفل فيها
بالنواحي الفسيولوجية مثل حركات العُت وأعضاء النطق، إذ ادلفهوم احلقيقة 

إىل القول بأن القراءة" عملية عقلية تشمل  ادلتطور يف ضوء البعد الزمٍت يقودنا
تفسَت الرموز اليت يتلقا ىا القارئ عن طريق عينية، وتتطلب ىذه العملية فهم 

تتطلب الربط بُت اخلربة الشخصية وادلعاين وتوظيف تلك  ادلعاين، كما أهنا
ىذه العملية البصرية دبختلف  7ادلعاين يف حل ادلشكالت اليت تعرض للإلنسان.

اهتا تعترب النصف األول ادلكون لعملية القراءة، وتسمى بالتعرف، يبقى بعد خطو 
 8ذلك النصف الثاين من عملية القراءة وىو ما يسمى بالفهم.

الرغم  لغة أجنبية، يف ىة مهارة أساسية من مهارات تعلم أالقراء تعترب
واستخدامها من تأكيدنا على أمهية كل من االستماع واحلديث يف تعلم اللغة 

أنو كثَتًا مايتعدر على ادلتعلم استحدام ىاتُت ادلهارتُت البسبب ضعفهما  إال
 لديو ولكن بسبب قلة الفرص اليت تتاح لو لكي ديارس اللغة شلارسة شفوية أو

ىذه احلالة تصبح  رسة شفوية قليلة وغَت متوقعة. وىفأن يشعر أن حاجتو دلما
ا للغة عن ادلهارات الشفوية ويصبح تعليمها القراءة مهارة بديلة يف االتصال ب

وتعلمها أمرًا ضروريًا ومفيداً، وبالتاىل تصبح ىدفًا رئيسياًمن أىداف تعلم اللغة 
األجنبية. وشلا جيدر بنا أن نذكره ىنا أن من خصائص عملية القراءة يف اللغة 

ام من دحستأداة تتسم بدوام االستمرار واالأهنا -بالنسبة للمتعلم -األجنبية
االتصال  ره يف التعلم، وأداتو أيضًا ىفحيث ىي أداة ىذا ادلتعلم الستمرا

ادلاضي  ري ألصحاب اللغة ادلتعلمة سواء ىفإلنتاج الفكري واألديب واحلضابا
                                                           

، )مالع: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية لتعليم ادلهارات اللغويةزلمد علي الكامل،  7
 .62-66( 2266احلكومية، 

)الرياط،إيسيسكو: منشورات ، تعليم العربية لغَت الناطقُت اها مناىج وأساليبورشدى أمحد طعيمة،  8
 .674(، 6989ادلنظمة اإلسالمية للًتبية و العلوم و الثقافة، 
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قت الفراغ واالستمتاع و قد تكون أداة من أدواتو يف قضاء أواحلاضر. كماأهنا 
 9بو.

تعليمى إذا صلحت ىف مد القارئ و تؤدى القراءة وظيفتها ىف ادلوقف ال
جبملة من الرموز لًتمحها إىل معانيها ىف إطار خرباتو و تساعده أن يستعُت ىف 
فهمو للمادة ادلقروءة بالصورة، أو بالرسم، و قد يعاود قراءة اجلملة، أو الفقرة 

أما بالنسبة للصور فيجب  62الىت استعصت عليو حىت حيقق غرضو من القراءة.
تلميذ ادلعٌت أن تكون واضحة ومعربة عن ادلوضوع أو الدرس حبيث يدرك ال

الصورة ادللونة أكثر إثارة وجاذبية بالنسبة لتنميذ عن الصورة مستعينا بالصورة. و 
 66غَت ادللونة.

 التقوًنتعريف  .3
ياس التقوًن اصطالحا ىو يدل على العملية اليت تستخدم فيها نتائج الق

إصدار حكم على قيمة  صل عليها بوسائل أخرى مناسبة، ىفوأي معلومات حي
 62خاصة معينة لدى ادلتعلم او على جانب معُت من جوانب ادلنهج.

 وظيفة التقوًن . أ
 من جهة الًتبية ينقسم التقوًن إىل أربعة اقسام:

 13. الة التقوًن4 . للركز3    للتشخيص. 2 للتشكيلة .6
                                                           

طرق  -مداخلى -تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى أسسعبداهلل عبد الكرًن العبادي، 9
 .685( 6982، )مكة ادلكرمة: جامعة أمالقرى، تدريس

(، 2226، ) ادلدينة ادلنورة: مركز الكتاب للنشر، العربية ادلرجع ىف تدريس اللغةإبراىم زلمد عطا،  62
667  

(، 6996، )الرياض: دار الشواف للنشر و التوزيع، تدريس فنون اللغة العربية ،على امحد مركوم 66
662. 

 252(، 6996) القاىرة: دار ادلعارف،  عمَتة ادلنهج وعناصره،إبراىيم بسيوين،  62
، )باندونج: فوستاكا ستيا، Filsafatpendidikan Islamد حسان،ؤامحدان أحسان و ف63

2227.)265-222. 
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 أىداف التقوًن . ب
 الًتبية إىل قسمُت: أىدف التقوًن ىفينقسم 

 أىداف العام .6
مصنوع بو دليل على تطوير او تقدم اىل  ىالذليجمع مادة ادلعلومة  . أ

 وقت معُت. اشًتاك او اتابع عملية التعليم ىفيعمل بو ادلريد بعد 
عملية  قد استعمل ىف ىدرجة العملية من طرق التدريس الذدلعرفة  . ب

 وقت معُت. التدريس ىف
 اخلاصاىداف  .2

 الًتبية اىل قسمُت ىداف التقوًن ىفأخبصائصو ينقسم 
 حلفر . أ

 64لطلب االعمال وسبب النتيجة وغَت النتيجة مع ادلريد اتابع. . ب
 
 
 
 

 الوسائل المصورةمفهوم  ﴿ب﴾
 تعريف الوسائل . 6

ف العلماء الوسائل من نواحى كثَتة. عند أزىر أرشد لفظ الوسائل عرّ 
( و ادلعٌت اللغوية ىي الوسطى و Medius)أصلها من اللغة الالتينية ماديوس 

                                                           
)جاكرتا، ف. ت. راجا كرافيندو فرسادا(، ،PengantarEvaluasiPendidikan،ناس سودجيونوا64

66-67 
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العربية الوسائل دبعٌت موّصلة ادلعلومات من  اللغة و ىفالوسيط أو ادلوصل. 
 65ادلرسل دلقابلة.

الوسائل لغة ىي وسائل، وىو ما يعٍت وسيط أو رسالة التمهيدية من 
، قالت وسائل إعالم ادلستمدة من بعبارة أخرى 66ادلرسل إىل ادلطلقى للرسالة.

ىو صيغة اجلمع ادلتوسطة حرفيا كلمات ذلا معٌت وسيط أو ادلقدمة ولكن اآلن 
 67يتم استخدام كلمة سواء اجلمع و ادلفراد.

 قال العلماء تعريف الوسائل ىي:

( وسائل ىو كل انسان و ادلواد و ادلعدات Amir Ahsinقال امَت احسُت ) .أ 
اكتساب ادلعاريف او االحداث الىت ربدد الظروف الىت سبكن الطالب على 

 68وادلهارت وادلوقف.
( وسائل اإلعالم ىو مزيج من اجلهزة والربرليات. Suparnoقال سوفارنو ) .ب 

 69وبعبارة أخرى وسائل اإلعالم األجهزة اليت قد مت  شغلها مع الربرليات.
الم ىي  بعض ادلعٌت ديكن فهم ذلك ما ىو ادلقصود من وسائل اإلع

نقل الرسالة )ادلعلم( إىل ادلتلقى الطالب  األشياء ديكن ان تساعد ىف
وبالتاىل خيدًن وسائل اإلعالم باعتبارىا ادلرسل من زبول دلتلقى الرسالة. 

                                                           
 . 3(، 2263، )جاكارتا: راجا غرافندو فرسدا، Media Pembelajaran،أزىر أرشد65
 .6423(، 6962،  )القاىرة: دار ادلعروف، الفن دلدرس اللعة العربيةادلواجو بد العامل إبراىيم، ع 66
 .5(، 2227، )باندونج: واجانا فرديا، Media Pembelajaranرودى سوسيالنا، 67

 .9(، IKIP ،6986، )اجونج فاندانج:Media Pendidikanأمَت احسُت، 68
 .3(، 6987، ) جاكارتا: لوغوس، Media Pengajaran Bahasaسوفارنو،  69
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وبالتاىل دقة و مستوى سبثيل وسائل اعالم لرسائل ليتم سبسليمها ديكن أيضا 
 22ربديد صلاح عمالية التعليم.

دامو لتسليم رسالة مهالك الوسائل التعليمية ىي كل شيئ ديكن إستخقال  .ج 
)ادلواد دراسية(، حىت يهّيج اإلىتمام، و الرغبة، و األفكار، و مشاعر 

 26أنشطة التعّلم للحصول على األىداف التعليمية ادلعّينة.الطالب ىف 
زلمد زياد محدان أن الوسائل التعليمية ىي وسائط تربوية يستعان اها  الق .د 

 22إلحداث عملية التعليم.
نايف معروف الوسائل التعليمية أهنا ما يلجأ إليو ادلدرس من أدوات  قال .ه 

 23وأجهزة و مواد لتسهيل عملية التعليم و ربسينها وتعزيزىا.
ومن التعريفات ديكن اإلستنباط أن الوسائل التعليمية ىي أداة )وسائل( 
التعليم لتساعد و تسّهل عملية التعّلم. ىذا الوسائل تعمل على توضيح و 

 قد أعطاه ادلعلم. ل فهم الطالب ليهتّم بادلواد اليتيتسه
 

 الوسائل التعليميةمنافع دور و  . 2
 تلك باستخدام التعليم. أىداف لتحقيق وسيلة ىيالوسائل التعليمية 

 توفَت من دلعلم تقدمها ما قبول ىف ويسر سهولةىف التالميذ يكون الوسائل

                                                           
 .2، )جوغجاكارتا: اسواجا فرسيندو(، Media Pembelajaran Bahasa Arabزلمد خليل اهلل،  22
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىم  :،)ماالنقPembelajaran Bahasa Arabعبد اذلاميد، وأخرون،26

 .668،(2228 ،اإلسالمية احلكومية دباالنق
مطبعة جامعة  :)ماالنق مهارات التدريس: ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكقء، أوريل حبر الدين، 22

 . 624(، 2266 ،موالنا مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية دباالنق
 .655 -656نفس ادلرجع،  23
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 من دبزيد يشعرون التالميذ سيقوم ذلك، إىل باإلضافة. التعليم مادة تعليمية
َتاج ادلعلم. وبالتايل، من ادلقدمة ادلواد على ويهتمون السرور  التعليمية الوسائل ربح

تلعبو الوسائل  ىوديكن تلخيص الدور الذ .ومناسب صحيح بشكل تدار أن
 24عمالية التعليم و التعلم دبا يلي: التعليمية ىف

 إثراء التعليم .أ 
 ربقيق اقتصادية التعليم .ب 
 ادلساعدة على استثارة اىتمام التالميذ وإشباع حاجتو للتعلم .ج 
 ادلساعدة على زيادة خربة التلميذ شلا جيعلو أكثر استعدادا للتعلم .د 
 ادلساعدة على اشًتاك مجيع حواس ادلتعلم ىف عملية التعليم .ه 
 ادلساعدة ىف زيادة مشاركة التلميذ اإلجيابية ىف اكتساب اخلربات .و 

 التعليمية ىف عملية تعلم الطالب ما يلى:وأما  منافع الوسائل 
 الطالب حىت تنمو دافع التعّلم  التدريس أكثر جذبا الىتمام .أ 
 مواد التدريس ستكون واضحة ادلعٌت حىت يفهم الطالب فهما جيدا .ب 
طروق التدريس متنّوعة، وليس رلرد اإلتصال اللفظى من كلمات ادلعلم   .ج 

ادلعلم ال يبذل أكثر قّوتو إذا   وفقط، حىت ال يشعر الطالب بادللل سريعا، 
 كان ادلعلم يعّلم لكل درس

ويعمل الطالب كثَتا ىف التعلم، ألهنم ال يسمعون حديث ادلعلم فقط  .د 
 25و مظاىرة وغَتىا ولكن أيضا يعمل أنشطة أخرى، مثل ادلراقبة، و أداء،

 أنواع الوسائل التعليمية. . 3

                                                           
 .656نفس ادلرجع،  24

 .2(، 2227الغاسندو،، )باندوع: سينار بارو Media Pengajaran، ننا سوجانا، أمحد ريفاعى 25
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رلموعات، وذالك يرى الفوزان أن الوسائل التعليمية تنقسم إىل 
 26خسب احلاسة اليت زباطبها، ىي:

الوسائل التعليمية بشكل ادلواد ادلطبوعة أو ادلرسومة، مثل: الكتاب،  (6
 والصورة التعليمية، والرسومات واخلرائط.

صرية الثابتة، مثل: أفالم بليمية بشكل ادلواد السمعية أو الالوسائل التع (2
 التابتة، وأشرطة صوتية وأسطواتات.

الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية أو اليصرية ادلتحركة، مثل: أفالم  (3
 متحركة، وأشرطة الفيديو، وأقراص احلاسب.

وأما تصنيف الوسائل ادلستعملة يف تعليم اللغة العرابية، فهي تصنيف 
 27يف اجملاالت التالية:

 الوسائل البصرية، وىى اليت يستفاد منها عن طريق نافدة العُت. (6
 الوسائل السمعية، وىى اليت يستفاد منها عن طريق األذن. (2
الوسائل السمعية البصرية، وىى اليت يستفاد منها عن طريق العُت  (3

 واألذن معا
 

 صورةتعريف الوسائل ال . 4
ىف سياق تعليم اللغة العربية، ادلواّد ادلقّلدة و الصورة ىي الوسائل 

وتصميم اجلملة. تلك ادلواّد و ادلؤثّر إلستخدام، خصوصا ليعّرف ادلفردات 
  الصورة ديكن وضعها ىف زوايا الغرفة أو يلصق على اجلدار مثل الزينة. و إذا

                                                           
 .658، مهارات التدريس: ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكقء أوريل حبر الدين، 26
 .659نفس ادلرجع،  27
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كان الطفل يستطيع ىف القراءة، ربت كل صورة أو مقّلدة ديكن ارفاق امسو 
 28باللغة العربية.

الصورة و الرسوم مها من الوسائل البصرية لتساعد الطاّلب  فهم عن 
شخص مهمأو  اليت سيقدمها األستاذ، أى من الصورة، نّشط،مسّودة 

 ومنافع ىذا اآللة ليسهل الطالب ىف اجعل السؤل، ىف إجابة السؤل، احلال.
 29باللسان أو الكتابة.و فهم القراءة 

الصورة مهمة جدا إلستخدامها يف زلاولة توضيح مفهوم ادلتعلمُت. 
ادلزيد من اإلىتمام إىل األمور  ولذلك باستخدام الصور ادلتعلمُت ديكن إيالء

 32أو أشياء الىت مل تشهد ادلرتبطة الدرس.
 

 مصورةفى استخدام وسائل المشكالت  ﴿ج﴾
ذلك تعلم  ا يف تعلم اللغة األجنبية، دبا ىفالوسائل التعليمية تلعب دورا ىام

ولكن الوسائل التعليمية إما ال تعليم األطفال والبالغُت وكبار السن،  .اللغة العربية
استخدام وسائل اإلعالم العديد من الدراسات اليت تثبت فعالية . أيضا لتعليم الكبار

تعلم لغة أجنبية، ولكن ليس الكثَت من ادلعلمُت استخدام الوسائل التعليمية  ىف
ة، والكثَت من باعتبارىا واحدة من عناصر دعم عملية التعلم يف الفصول الدراسي

وسائل اإلعالم يف عملية دراسة اللغة العربية،  هاال تستخدماألشياء، والسبب 
واحدة منها وفقا للمعلمُت، و توفَت الوسائل التعليمية تتطلب الكثَت من التكلفة 

                                                           
 .Pembelajaran Bahasa Arab، 676ميد، وأخرون،عبد احل28
مطبعة جامعة موالنا مالك ، )ماالنق: Media Pembelajatan Bahasa Arab، ىعبد الوىاب الراشد29

 43(، 2229 ،إبراىم اإلسالمية احلكومية دباالنق
 . 76(، 6997، )جاكارتا: رينيكا جيفتا، Media IntruksionalEdukatifامحد رحاىن،  32
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يف ىذه احلالة ادلعلم ال يريد الكثَت من ادلخاطر، وذلك جلعل الطالب على . والوقت
 .تعلم اللغة بسرعة ذبربة ادللل

احلصول على اإلبداع، والكثَت من  ىف ولكن إذا كان ادلدرسون ترغب
. دون حساب ومضيعة للوقت وسائل التعليميةاألشياء اليت ديكن استخدامها ل

وادلعلم ادلبدع لتكون قادرة على االستفادة من البيئة اليت يتعلم اها الطالب، سيكون 
 31.وىكذا فإن الدراسة ستكون سهلة جدا وشلتعة. دبثابة كائن من التعلم

التدريس والتعلم ىو عنصر التعلم اليت  تخدام الوسائل التعليمية ىفلك باسوذ
 ادلعلم باستخدام وسيلة التعلم ىف جيب مراعاهتا من قبل ادلعلمُت. اخلوف من

الفصول الدراسية، ىو اخلوف كسر، ديكن التغلب عليو، إال الًتفيو زلدود ىو 
 32السبب الذي ليس لو ما يربره.

 

 البحوث السابقة ﴿د﴾
 أخذت الباحثة عن البحوث السابقة:

ربت العنوان "أثر البيئة اللغويّة على  2263قد حبثت امبارتينيعسيو، الفي سنة  .أ
 اإلسالميّ نتائج تدريس اللغة العربّية لطالبات الصّف الرابع )أ( بادلعهد 

 ."2263-2262"ادلودة" للبنات جوفَت جيتيس فونوروغو السنة الدراسّية  
خلفية البحث يف ىذه البحث ىي: البيئة ذلا دور مهمة وكبَتة يف صلاح تعليم 
اللغة وىي رلموعة من العوامل ادلادية وادلعنوية الىت من شأهنا أن تؤثر يف عملية 
التعليم وترغيب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجيعهم إىل تطبيقها 

                                                           
 .Media Pembelajatan Bahasa Arab،22، ىعبد الوىاب الراشد 36
 .36 نفس ادلرجع،32
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يسمعو ادلتعلم وما يشاىده من ادلتغَتات  يف واقع حياهتم اليومية أو ىي كل ما
ادلهيئة واإلمكانات احمليطة بو ادلتعلقة باللغة العربية ادلدروسة، والىت ديكنها أن 
تؤثر يف جهود للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية. نتائج ىى 
إحدى الدليلة الىت تدّل على مهارة أو صلاح الطاّلب الذين يقوم بعملية 

 التعّلم، وىف حقيقتو أّن نتائج ىى ربصيل األخَتة ىف عملية التعّلم
أسئلة البحث يف ىذه البحث: أ( كيف البيئة اللغويّة لطالبات الصف 
الرابع )أ(  بادلعهد اإلسالمي"ادلودة" للبنات جوفَت جيتيس فونوروغو السنة 

لبات ؟ ب( كيف نتائج تدريس اللغة العربّية لطا2263-2262الدراسّية  
الصف الرابع)أ( بادلعهد اإلسالمي"ادلودة" للبنات جوفَت جيتيس فونوروغو 

؟ ج( ىل وجد اثر البيئة اللغويّة على نتائج 2263-2262السنة الدراسّية  
تدريس اللغة العربّية لطالبات الصف الرابع)أ(بادلعهد اإلسالمي"ادلودة" للبنات 

 ؟2263-2262جوفَت جيتيس فونوروغو السنة الدراسّية 
طالبا وجلمع  24ىذا البحث من نوع البحث الكّمى. وعدد العينة 

البيانات إستخدمت الباحثة اإلستبيان و الوثائق ادلكتوبة و ادلقابلة  وربليل 
العالقة  الرمز استخدامتو ، إستخدمت الباحثة التحليل الإلحصائى البيانات 

 (Product Moment Correlation)إرتباط ضرب العزوم
( البيئة اللغويّة لطالبات الصف 6ما نتائج يف ىذه البحث ىي: )وأ

الرابع)أ(بادلعهد اإلسالمي"ادلودة" للبنات جوفَت جيتيس فونوروغو السنة 
نتائج ( 2) (75ىف طبقة متوسطة بنتيجة )%2263-2262الدراسّية 

نات تدريس اللغة العربّية لطالبات الصف الرابع)أ( بادلعهد اإلسالمي"ادلودة" للب
ىف طبقة جيدة جداً  2263-2262جوفَت جيتيس فونوروغو السنة الدراسّية  

وجد اثر البيئة اللغويّة على نتائج تدريس اللغة العربّية ( 3) %622بنتيجة 
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لطالبات الصف الرابع)أ(بادلعهد اإلسالمي"ادلودة" للبنات جوفَت جيتيس 
% 5. ألن ىف درجة ذى معٌت 2263-2262فونوروغو السنة الدراسّية 

rxy(2,652  )<r table(2,565 و ىف درجة ذى معٌت )6 %
rxy(2,652  )<tabel(2,424) 

اثر استخدام وسائل التعليم ربت العنوان"2262. زلفوظ سيفاألنصاري سنة ب
على مهارة الكالم باللغة العربية لطالب ادلستوى الرابع بقسم اللغة العربية 

. "2262-2266فونوروجو السنة الدراسية  اإلسالمية احلكومية باجلامعة
ذى حيتمل خلفية البحث يف ىذه البحث ىي: وسائل التعليم ىو وسائل الّ 

وسائل كّل وتعريف األحخرى من التعريف ال ,لرسالة أو اإلعالم لغرض الّتعليما
سالة حىّت ليهّيج اإلنتباه والّرغبة والفكرة وشعور رّ شيئ يحستعمل  لَتسل ال

من ادلهارات األساسية الىت و مهارة الكالم  الّتالميد ىف الّتعلم  غرضا للّتعليم
لغة األجنبية ولقد استدت احلا جة إىل ىذه ادلهارة يسعى الطالب إتقاهنا يف ال

االتباد عن التعرض وسائل التعليم ومهارة الكالم على شرح يف الفًتة األ خَتة.
 الكاتب النظرمهم جدا لدراسة كيفية وسائل التعليم  على تعلم اللغة العربية

العربية ومهارة الكالم التحدث الدي لطالب ادلستوى الرابع بقسم اللغة 
 باجلامعة فونوروجو.

كيف استخدام وسائل التعليم أ(   أسئلة البحث يف ىذه البحث:
لطالب ادلستوى الرابع بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

؟ ب( كيف مهارة الكالم لطالب 2262-2266فونوروجو السنة الدرسية 
سالمية احلكومية فونوروجو السنة ادلستوى الرابع بقسم اللغة العربية باجلامعة اإل

؟ ج( ىل وجد اثراستخدام وسائل التعليم على  2262-2266الدرسية 
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مهارة الكالم باللغة العربية لطالب ادلستوى الرابع بقسم اللغة العربية 
 ؟ 2262-2266باجلامعةاإلسالمية احلكومية فونوروجو السنة الدرسية 

ليل الكمية ىذا التحليل وأما ادلنهج يف ىذه البحث ىي طريقة رب
ىو الطريقة التحليل االحصائيو. واستعمل طريقة التحليل االحصائية 

(kotigensikoefisien)  ىي احدى من الطريقة دلعرفة الصلة بُت القابلُت للتغَت
 على الرمز

NX

X
C




2

2

 
وسائل التعليم   أستخدام( 6: واما نتائج يف ىذه البحث ىي

وى الرابع بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية لطالب ادلست
%.  48،57:ىف طبقة عالية بنتيجة 2266/2262السنة الدراسيةفونوروجو 

مهارة الكالم باللغة العربية لطالب ادلستوى الرابع بقسم اللغة  أستخدام( 2
ىف: ىف  2266/2262العربية باجلامعة اإلسالمية فونوروجو السنة الدراسية 

( الوجد األثر ذو معٌت بُت وسائل التعليم 3%. 44،28طبقة عالية بنتيجة 
لغة العربية على مهارة الكالم باللغة العربية لطالب ادلستوى الرابع بقسم ال

ىف  2262-2266باجلامعةاإلسالمية احلكومية فونوروجو السنة الدراسية 
to: نسبة ادلئوية ربصل   2،662 > 2،252يعٌت 

ربت العنوان "العالقة بُت استخدام الوسائل  2262ج. سانيت ويتاساري. سنة 
الصف  عربية لطالباللغة الالبصرية و اإلستيعاب على ادلفردات يف تعليم 

السنة الدراسية  احلكومية دولوفو ماديون اإلسالمية بادلدرسة الثانوية Fالثامن 
." وخلفية البحث يف ىذا البحث ىي: الوسائل البصرية ىي 2266/2262

إحدى الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية. أما 
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طالب قادرا على استعمال الكلمة اإلستيعاب على ادلفردات ىي أن يكون ال
ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب حىت يستطيع االتصال بالعربية اجليدة. وكان  

احلكومية دولوفو استعمل  اإلسالميةمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 
 الوسائل التعليمية ومنها الوسائل البصرية لَتتقي اإلستيعاب على ادلفردات.

 استخدام الوسائل البصرية كيف( 6وأما أسئلة البحث كما يلي: )
 احلكومية دولوفو ماديوناإلسالمية  بادلدرسة الثانوية Fلطالب الصف الثامن 

اإلستيعاب على ادلفردات يف كيف ( 2؟ ) 2266/2262السنة الدراسية 
 اإلسالمية بادلدرسة الثانوية Fالصف الثامن اللغة العربية لطالب تعليم 

ىل وجدت ( 3؟ ) 2266/2262السنة الدراسية  احلكومية دولوفو ماديون
العالقة بُت استخدام الوسائل البصرية و اإلستيعاب على ادلفردات يف تعليم 

احلكومية  اإلسالمية بادلدرسة الثانوية Fالصف الثامن  اللغة العربية لطالب
 ؟ 2266/2262السنة الدراسية  دولوفو ماديون

اما ربليل البيانات يف ىذا البحث من نوع البحث الكّمى. وعدد و 
طالبا وجلمع البيانات إستخدت الباحثة اإلستبيان و اإلختبار  32العينة 

 Koefisien)إستخدمت الباحثة التحليل الإلحصائىوربليل البيانات 

kontingensi) 
برمز مايأتى : 

Nx

x

2

2

   =C 
استخدام الوسائل البصرية ( 6وكانت نتائج البحث العلمى ىي: )

بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية دولوفو ماديون  Fلطالب الصف الثامن 
( 2%. )86,25متوسطة بنتيجة   2262-2266السنة الدراسية 

 Fاإلستيعاب على ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن 
لثانوية اإلسالمية احلكومية دولوفو ماديون السنة الدراسية بادلدرسة ا
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وجدت العالقة ذات ( 3%. )68,75متوسطة بنتيجة  2266-2262
على ادلفردات يف تعليم  استخدام الوسائل البصرية و اإلستيعاب معٌت  بُت

بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  Fاللغة العربية لطالب الصف الثامن 
 rxy(2،375 )<r. ألن 2262-2266اديون السنة الدراسية دولوفو م

tabel(2،349) 
ربت العنوان "العالقة بُت نتائج تدريس القواعد  2264د. زمزم مصطفى سنة 

الّنحوية ونتائج تدريس ادلطالعة لطالب ادلستوى الثالث  بقسم اللغة العربّية 
"  2264 - 2263باجلامعةاإلسالمّية احلكومّية فونوروغويف الّسنة الّدراسّية 

حو ىي قواعد اللغة الىت والقواعد أوالنخلفية البحث يف ىذا البحث ىي: 
وحلدت بعد اللغة. أما وجودىا بسبب خطإ ىف إستخدام اللغة. فلذلك أّن 
النحو تحعلم لكى تستعمل الّلغوية يستطع أن يبلغ التعبَت اللغوية ويفهموا 
باجلّيد على شكل الكتابة )قراءة وكتابة باجليد( وأما على شكل النطق 

ادلطالعة ىو عبارة عن ات الالزمة دلدرسة ادلطالعةىي الصف . و)التكلم اجليد(
عملية فكرية، يتفاعل القارئ معها، فيقرأ بشكل سليم، ويفهم ما يقرأ، 
وينقده، ويستخدمو يف حل ما يواجهو من مشكالت، وينتفع بو يف مواقف 

فالقراءة ليست رلرد النطق باأللفاظ والًتاكيب والعبارات والقدرة على . حياتو
.اجلامعة اإلسالمية احلكومية  ىذا ادلفهوم وأصبحت القراءةالقراءة. لقد تغَت

فونوروغو مؤسسة تربوية فيها تدريس القواعد وتدريس ادلطالعة ولكن كثَت من 
الطالب مل يستطيعوا أن قرأوا، ترمجوا و كتبوا اللغة العربية جبيد.وأما ىف قسم 

ة فونوروجو يشتمل اللغة العربية ادلستوى الثالث باجلامعة اإلسالمية احلكومي
على تدريس القواعد  و تدريس ادلطالعة  ألّن بينهما عالقة مهمة ىف الّلغة 

ألن الطالب ىناك سلتلط بُت " C" العربية. و أما أخذت الباحثة من فصل
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الطالب يسكنوا يف ادلعهد وخارجو و متخرج من ادلعهد او سواه، عن النتائج 
 . دريس القواعد  و تدريس ادلطالعةت

كيف نتائج تدريس القواعد النحوية   (6سئلة البحث كما يلي:أ
لطالب ادلستوى الثالث  بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

( كيف نتائج تدريس ادلطالعة 2 2264  -2263فونوروغو السنة الدراسية 
لطالب ادلستوى الثالث  بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

( ىل وجدت  العالقة بُت 3  2264 - 2263فونوروغو السنة الدراسية 
نتائج تدريس القواعد النحوية ونتائج تدريس ادلطالعة لطالب ادلستوى الثالث  

بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو السنة الدراسية 
2263 - 2264   

تباط ضرب العزوم ويف ىذا البحث تستخدم الباحث العالقة إر 
(Product Moment Correlation) . 

واما نتائج يف ىذه البحث ىي نتائج تدريس القواعد النحويّة 
لطالب ادلستوى الثالث بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ىف 

ألن ادلعّدلة ىذا ادلتغَّت ادلستقل  جيدىى  2264-2263السنة الدراسية
(x)3.38 وقياس حروفهاB نتائج تدريس ادلطالعة لطالب ادلستوى الثالث.

-2263بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ىف السنة الدراسية
وقياس حروفها  3.22(Yألن ادلعّدلة ىذا ادلتغَّت ادلستقل ) جيدىى  2264

B( ما وحجدت العالقة بُت نتائج تدريس القواعد.xنتائج تدريس ادلط ) العة
(Y) حساب . ألنtrxr>r،2.325 >2.226  فلذلك الفروض اإلختيارية,

 غَت مقبولة.
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 تبحث عن ىى: بُت البحث السابق والبحث الذي كتبتو الباحثة الفرق . 6
و البحث السابق  و تعليم ادلطالعة و ادلشكالهتا. صورةاستخدام الوسائل ادل

 العربّية.أثر البيئة اللغويّة على نتائج تدريس اللغة يبحث عن
 تبحث عن ىى: بُت البحث السابق والبحث الذي كتبتو الباحثة الفرق . 2

و تعليم ادلطالعة و ادلشكالهتا. والبحث السابق  دلصورةاستخدام الوسائل ا
 .استخدام وسائل التعليم و مهارة الكالم باللغة العربيةيبحث عن أثر 

 تبحث عن ىى: بُت البحث السابق والبحث الذي كتبتو الباحثة الفرق . 3
و تعليم ادلطالعة و ادلشكالهتا. و البحث السابق  صورةاستخدام الوسائل ادل

استخدام الوسائل البصرية و اإلستيعاب على ادلفردات  يبحث عن العالقة
 .اللغة العربيةيف تعليم 

 تبحث عن ىى: بُت البحث السابق والبحث الذي كتبتو الباحثة الفرق . 4
عليم ادلطالعة و ادلشكالهتا. و البحث السابق و ت صورةاستخدام الوسائل ادل

الرابع  يبحث عن العالقة نتائج تدريس القواعد الّنحوية ونتائج تدريس 
 .ادلطالعة

 


