
 

 
 

 الثاىن الصف بطالّ احلاسوبية ل السمعية البصرية لوسائلاملفردات تعليم 
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  قسم تعليم اللغة العربّية
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 ملخص
 ملدرسة الثاىن الصف لطالب احلاسوبية لوسائل املفردات تعليم. ٢٠١٨. برهان الّدين 

 ٢٠١٨- ٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد الدين مشس الثانوية
 ةعجلام التعليمّية والعلوم الرتبّية بكلّية العربّية اللغة تعليم قسم. العلمى البحث

  .املاجستري الرفيق عني فائق األستاذ املشرف. فونوروجو احلكومّية اإلسالمّية

 احلاسوبية وسائل ، املفردات: ساسّية األة كلمال
 احملددة الكلمات من جمموعة هي املفردات. املفردات هو العربية اللغة عناصر أحد

 لكن. العربية اللغة تعلم ما شخص يريد عندما املفردات تتقن أن جيب. اللغة ستشكل اليت
 من سواء العربية اللغة بتعلم االهتمام إىل الطالب من العديد يفتقر ، العملية الناحية من

 الثاىن الصف يف تنشأ مشكلة هو الواقع .التعلم يف املستخدمة اإلعالم وسائل أو التعلم
 عدم: ذلك يف مبا التعلم عملية يف ، ساوو دوري مبعهد الدين مشس الثانوية ملدرسة
 وهناك ، احملاضرات تعلم طريقة مع مللل الطالب ويشعر ، العربية اللغة بتعلم االهتمام
 جيب لذلك. احلديثة لتكنولوجيا الطالب معرفة عدم هي الباحثون وجدها أخرى مشكلة

 اهتمام من تزيد أن ميكن اليت الوسائط استخدام تطبيق خالل من اجلودة حتسني يتم أن
 .الوسائط كمبيوتر هي الوسائط. التعلم ونتائج الطالب

 ، احلاسوبية وسائط املفردات التعلم يستخدم كيف معرفة إىل الدراسة هذه دف
 من. للتعلم واملثبطة الداعمة العوامل ومعرفة احلاسوبية وسائط ستخدام املفردات تعلم وفوائد
 تعلم يف املشاركة األطراف جلميع جديدة مدخالت تقدمي من البحث هذا يتمكن أن املتوقع
 .العربية اللغة

 
 



 

 
 

ت على وبناءً   وسائط ستخدام املفردات تعلم يف أنه يظهر ، عليها احلصول مت اليت البيا
 على يسهل مما ، التعلم يف الطالب اهتمام جيتذب أن ميكن العربية اللغة تعلم يف احلاسوبية
 القدرة مع ، الطالب فهم وحتسني التعلم تلقي الطالب على يسهل مما ، املواد تقدمي املعلمني

     .احلاسوبية القائمة احلديثة التكنولوجيا حول ملعرفة الطالب تزويد على



 

 
 

  الباب األّول

  املقّدمة

 خلفية البحث  .أ﴾ ﴿
إّن اللغة العربية كغريها من اللغات، جمموعة من الرموز،املتمثلة ىف احلروف 

أصوا معّينة، تعطى اهلجائية العربية، الىت يستذعي نطق واحد منها أو اكثر 
دالالت يدركها من يفهم هذه اللغة، وعند القراءة الصامتة لتلك احلروف املتمثلة 
ىف الكلمات واجلمل والفقرات و املصنفات تقدم هذه الرتكيبة من احلروف لغة 

ا، وهذه الرموز . املفهومة للقارئ ىف اللغة العربية جمموعة من الرموز اخلاصة 
ملعىن وا ألفكار ذات الدالالت املفهومة اللذين يعرفون هذه اللغة، وتلك حمملة 

الدالالت تقومي عليها عمليات اإلتصال بني األفراد وإلجتمعات اللذين تكون   
  ١.اللغة العربية هي لغتهم األم

. نتكّلم عن اللغة هلا تعريفات متنّوعة كما كتب ىف كتاب اللغة وملعجم
وفقا مبا قال " كرّة"كالكلمة " فعلة"مأخوذة من وزن إحدى من تعريفها أّن اللغة 

أبو الفتح أمسان إبن جن، اللغة إصطالحا هي أصوات الىت "أحد من أهل اللغة 
ننظر من هذالنظرى . كل اللغة صرحيا خلاطبها  ٢.يقال الناس ليعّرب مبقاصدها

 .ليست اللغة أورفع من اللغة األخرى وحالتها وسائل اإلتصال
ومن . ّية هى إحدى من اللغات الىت تعّلم وتستخدم إلتصالاللغة العرب

وهى أغىن اللغات، أكثر األدبّية  رخيها اللغة العربّية هى إحدى من لغات الساميت
الت وجبانب ذالك أّن اللغة العربّية هى اللغة . حىت ختدم تقدمي العلم ىف مجيع ا

                                                           

 
  . ١١. ، ص)١٩٩٧القاهرة، مكتبة الوهبة، ( ، المنهج فى اللغة العربيةعلى اسماعيل دمحم ١
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ّي العاديةليتحّدث إىل خملوقه بواسطة املهارات اللغوية، بسياق النظام الىت إخرتها هللا
. و التأكيد هناك سبب إلخرتها هللا إتصاال بني السماء واألرض. القرأن الكرمي

ا االوىل، اللغة العربّية هى أّم لغة البشريّة،  وقال خرباء للغة العربّية أّن من ميز
،  الثانية، اللغة العربّية هى أقدم اللغات وأدوامها، الثالثة، أكثر اللغات إستعا

  ٣. والرابعة، أكثر اللغات مفردة
 واملعىن الشكل حيث من العربية اللغة لفهم تعليم هو العربية اللغة تعليم و
 واالحتياجات املتنوعة األغراض من خالق وبشكل بدقة يستعملها و ووظيفتها،
 جوانب حيث من تطوير املتعلمني أن هو العربية اللغة تعلم من والغرض. والظروف
 وجيدا، صحيحا على) الكتابة و القراءة، و الكالم، و ، اإلستماع( اللغوية املهارات
 لتطوير استخدامها ميكن اليت اجلملة تركيب والسياق،ومعرفة اللغات تنوع ومعرفة
 النص، وحتليل مناقشة على والقدرة املتنوعة، النصوص من عدد ومعرفة النص،
  ٤. ذالك وهكذا

). آللغة املهرة( اللغوية املهارات وتسمى اللغة استخدام على القدرة 
 speaking( الكالم مهارة و ،)listening skill( اإلستماع مهارة وهي األربع، املهارات

skill( ،القراءة ومهارة )reading skill(، الكتابة ومهارة )writing  skill.( مهارة 
 ذالك خالف، )skill reseptif(   اإلستقبلية مهارة يف الكالم مهارة و اإلستماع

 هي الرابعة). produktif skill( اإلنتاجية مهارة إىل الكتابة مهارة و القراءة مهارة

                                                           
 Bahasa Arab; Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan, dan ،يفريدل فطرى نور سامل٣

Urgensi Mempelajarinya )فونوروجو  :STAIN Press ،٣٥، )٢٠١١.  
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 النظاميّ  بسياق اللغوية، املهارات إلكتساب البعض، بعضها بني مرابطة املهارات
    ٥. العادي

وسائل ويكشف سادميان أن . حرفيا، وسائل التعلم يعين وسيط أو مقدمة
يف اللغة العربية، . التعلم هي رسالة وسيطة أو تسليم من املرسل إىل متلقي الرسالة

 .وسائل التعلم هو وسيط أو رسول من املرسل للرسول
لنظر إىل . وسائل التعلم وسيلة لتحسني أنشطة التعليم والتعلم العملية و

اختيار بعناية، لذلك أشكال كثرية من وسائل، جيب أن يكون املعلم قادرا على 
يف أنشطة التعليم والتعلم، يف كثري من األحيان . ميكن استخدامها بشكل مناسب

يتم استبدال معىن كلمة التعلم وسائل التعلم، مثل املواد التعليمية، واجلمهور املرئي 
  ٦.رأي الرأي واجلماهري ووسائل اإلعالم التفسريية

التعريف يفسر الفرق بني  هذا. الكلمة هي أصغر وحدة لغة مستقلة
لذلك، . الكلمات و مورفيمس، و مورفيم هو أصغر وحدة من اللغة اليت هلا معىن

 .أحيا مورفيمس ميكن أن تقف وحدها يف بعض األحيان ملزمة أيضا
ا إىل إيالء االهتمام  يف تعلم املفردات، جيب على املعلمني تعليم طال

ألن الالحق هو . البادئة، اإلدراج والالحقة :يتضمن األنبياء. لعناصر كلمة تشكيل
إذا كان الطالب يفهم . مورفيم له معىن وغالبا ما يوجد يف لغتنا مبا يف ذلك العربية

ا سوف تفهم بسهولة معىن الكلمات األخرى . معىن كل من هذه الالحقات مث أ
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لطبع جيب . خاصة إذا كنت تفهم معىن الكلمة األساسية أن تويل يف هذه احلالة، 
 ٧. اهتماما ملستوى الوحدات التعليمية وذكاء الطالب

د الباحث أن يبحث يف هذه املسائل حتت انظرا إىل البيان السابق، أر 
 الثاىن الصف بلطّال  احلاسوبية السمعية البصرية لوسائل املفردات تعليم "املوضوع 
  "٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد "الدين مشس" الثانوية ملدرسة

 
 حتديد البحث .ب﴾ ﴿

 : يف هذ البحث حدد و ركز الباحث عن االمور،منها
ستحدام الوسائل احلاسوبيةدور  .١   .تعليم املفردات 
ستحدام الوسائل احلاسوبية فاأهد .٢  .تعليم املفردات 
ستحدام  .٣ العوامل الداعمة و العوامل العائقة ىف يف تعليم املفردات 

 .احلاسوبيةالوسائل 
 

 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿
  :خذ الباحث اسئلة البحث كما يلى

 بلطّال  احلاسوبية السمعية البصرية لوسائل املفردات تعليم دور كيف .١
 السنة ساوو دوري مبعهد "الدين مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف

  ؟٢٠١٨- ٢٠١٧ الدراسية

                                                           
   ٧٩.ص )٢٠١٠: بسان فبليسيع  :يوجياكرتا( Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, دمحم على الخلى  ٧



 

 
 

 بلطّال  احلاسوبية البصريةالسمعية  لوسائل املفردات تعليم فوائد كيف .٢
 السنة ساوو دوري مبعهد "الدين مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف

 ؟٢٠١٨- ٢٠١٧ الدراسية
 لوسائل املفردات تعليمما هي العوامل الداعمة والعائقية يف   .٢

 الثانوية ملدرسة الثاىن الصف بلطّال  احلاسوبية السمعية البصرية
  ؟٢٠١٨- ٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد "الدين مشس"

 
  أهداف البحث .﴾﴿ د 

 :ف الباحثة من هذ البحث العلمي هيافأهد ةلنسبة اىل أسئلة البحث
 احلاسوبية السمعية البصرية لوسائل املفردات تعليمدور ملعرفة  .١

 دوري مبعهد "الدين مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف بلطّال 
 .؟ ٢٠١٨- ٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو

 بلطّال  احلاسوبية السمعية البصرية لوسائل املفردات تعليم ملعرفة .٢
 ساوو دوري مبعهد "الدين مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف
 .؟ ٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة

السمعية  لوسائل املفردات تعليميف  عائقةملعرفة العوامل الداعمة وال .٣
 مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف بلطّال  احلاسوبية البصرية
 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد "الدين

 
  فوائد البحث .﴾ ه﴿ 

 الفوائد النظرية .١



 

 
 

دة لتوسعة الثقافة العلمية وتعمق منهج واسرتاتيجية ، والعوامل  أن تكون ز
ستحدام الوسائل  احلاسوبية لطالب الداعمة والعوامل العائقة ىف تعليم املفردات 

  .الصف الثىن املدرسة الثانوية  مشس الدين مبعهد دوري ساوو
 الفوائد العملية .٢

 ىل اجلامعة    . أ
رجى أن يزداد حسن تدريس اللغة العربية يذا البحث العلمى 

  .ملدرسة الثانوية  مشس الدين مبعهد دوري ساوو خاّصة
 

 للمعليم  . ب
ى املسامهة ومن املتوقع أن يكون هذا البحث قادرا عل

واملدخالت للمدرسة يف تطبيق وسائل اإلعالم املختلفة وخمتلف 
األطراف ذات العالقة، مبا يف ذلك املعلم العريب لتحسني التحصيل 

 .الدراسي للمتعلمني

 
 تنظيم الكتابة تقرير البحث .﴾﴿ و 

ليستهل تنظيم هذا البحث العلمى، قسم الباحث تقرير البحث إىل ستة 
 :ب فرعّيةكله متعّلق بعضه ببعض وهى  ولكلّ . ابواب

  
املقدمة وهى حيتوى على خلفية البحث، وحتديد البحث،   :الباب األول   

ف البحث، وفوائد البحث، وتنظيم  اوأسئلة البحث، وأهد



 

 
 

 .كتابة تقرير البحث

  

النظرية : البحوث السابقة و اإلطار النظري، وحيتوى على  :الباب الثاين   
ىف تعليم " تعبري الكلمة األلفبائّية"العامة االسرتاتيجّية 

  . املفردات، مث أنشطة اللغوية، وحبوث السابقة

  

منهج البحث فيه نوع البحث، حضورت الباحث، مكان   :الباب الثالث  
ت، أسالب مجع البيا ت، طريقة البحث، مصادر البيا

ت، حطوات البحث ت، فحص صحة البيا   .حتليل البيا

  

ت العامة واخلاصة وهى  :الباب الرابع     :يشتمل على البيا

سيس املدرسة  .١ ريخ  ت العامة تشتمل على  البيا
الثانوية مشس الدين مبعهد دوري ساوو وموقع 
جغرافىيتها ومنّظمتها وأحوال مدرسيها وأحوال 

ا  .طّال
ت اخلاصة الىت  .٢ اللغة العربية  تشتمل على تعليمالبيا

و املواد الدراسية و العوامل الداعمة و العوامل 



 

 
 

العائقة ىف دور الوسائل احلاسوبية لرتقية املفردات 
لطالب الصف الثاىن املدرسة الثانوية مشس الدين 

 ٢٠١٨-٢٠١٧مبعهد دوري ساوو السنة الدراسية 
  

ت عنحتليل ال  :الباب اخلامس  :بيا

 احلاسوبية السمعية البصرية لوسائل املفردات تعليمدور 
 مبعهد "الدين مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف بلطّال 
 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري

 احلاسوبية السمعية البصرية لوسائل املفردات تعليم فوائد
 مبعهد "الدين مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف بلطّال 
  .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري

السمعية  لوسائل املفردات تعليميف  عائقةوالالعوامل الداعمة 
 الثانوية ملدرسة الثاىن الصف بلطّال  احلاسوبية البصرية

-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد "الدين مشس"
٢٠١٨. 

.  

  .االقرتاحات و البحث نتائج على يشمل الذى االختتام  :السادس الباب



 

 
 

 الباب الثاين

  طار النظرياإلبحوث السابقة و ال

 البحوث الّسابقة.أ﴾ ﴿
 نتـائج استعراضعلى  الباحث حياول البحث، هذا كتابة وتبسيط لدعم

ذا السابقة بحوثال   الىت تتعلق 
ُ
  ٨.يّعرض عن تقليد أن هذا مهمّ و . بحثامل

، بقسـم اللغـة العربيـة  (Arini 'Izzati Khairina)عرىىن عـّزة خريينـاقد حبث  .١
تطبيــق وســائل اإلعــالم العربيــة القائمــة " حتــت العنــوان  ٢٠١٣يف الســنة 

علـــى احلاســـوب يف حتســـني االهتمـــام بـــتعلم اللغـــة العربيـــة طـــالب الصـــف 
ر  ٢العاشر مان   ". ٢٠١٣-٢٠١٢ماديون أكادمييك 

لنظــام أّن املســئلة الــىت حبثتهــا الباحثــة هــى ترقيّــة  مهــارات اللغــة 
وسائل  كيف) ١: ةالباحثة أسئلة البحث األتيت تفأخذ. وبرامج اليومّية

اإلعــالم العربيــة القائمــة علــى احلاســوب يف حتســني االهتمــام بــتعلم اللغــة 
ـــة املدرســـة يفالعربيـــة طـــالب الصـــف العاشـــر    مـــاديون ٢ احلكومـــة الثانوي

ر   بــتعلم متزايــد اماهتمـ هنــاك هـل )٢, ؟ ٢٠١٣-٢٠١٢أكادمييـك 
 مـــاديون ٢ احلكومـــة الثانويـــة املدرســـة يف العـــرب العاشـــر الصـــف طـــالب

  .؟احلاسوبية إىل املستندة التعليمية الوسائط ستخدام

                                                           
 (، Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif,Kualitatif, Library, dan PTK،وصلة مؤلف  ٨

  ٢٨-٨١. ،ص)٢٠١٧اجلامعة فونوروجو،  كلـية  العلم الرتبـّية
  



 

 
 

وسـائل اإلعـالم العربيـة القائمـة علـى احلاسـوب  ملعرفـة). ١: ومن أهدافها
 املدرسـة يفيف حتسني االهتمام بتعلم اللغة العربيـة طـالب الصـف العاشـر 

ر   ماديون ٢ احلكومة الثانوية ملعرفـة  ).٢, ٢٠١٣-٢٠١٢أكادمييك 
 الثانويـــة املدرســـة يف العـــرب العاشـــر الصـــف طـــالب بـــتعلم متزايـــد اهتمـــام

  احلاسوبية إىل املستندة التعليمية الوسائط ستخدام ماديون ٢ احلكومة
ـــائج مـــن  مـــن العديـــد مـــاديون ٢ احلكميـــة الثناويـــة ةدرســـيامل املقـــابالت نت

 الطــالب ألن هــو العربيــة اللغــة تعلــم يف اهتمامــا أقــل هــم الــذين الطــالب
 ٢ احلكميـة الثناويـة ةدرسـيامل يف حيـث الصـعب مـن العربية اللغة يشعرون
 مــن يطلــب حيــث الدراســة مركــز اســرتاتيجية اســتخدام يف بــدأت مــاديون
  .العربية لتعلم الطالب

 

بقسـم اللغـة العربيـة يف السـنة   (Nur Muttmainah)حبـث نـور املتمئنـةقـد  .٢
اســتخدام الوســائط املتعــددة يف الــتعلم العربيــة يف " حتــت العنــوان  ٢٠١٥

نيوماس ٢املدرسية الثناوية احلكمية بوروكريتو   . منطقة 
لنظــام  أّن املســئلة الــىت حبثتهــا الباحثــة هــى ترقيّــة مهــارات اللغــة 

ــــــة  كيــــــف )١: األتيــــــتفأخــــــذ الباحثــــــة أســــــئلة البحــــــث . وبــــــرامج اليومّي
املدرســــية الثناويــــة  يف العربيــــة اللغــــة تعلــــم يف املتعــــددة الوســــائط اســــتخدام
  ؟ بوروكريتو ٢ احلكمية



 

 
 

 تعلــــم يف املتعـــددة الوســـائط اســـتخدام ملعرفـــة) ١: ومـــن أهـــدافها
  .بوروكريتو ٢ املدرسية الثناوية احلكمية يف العربية اللغة

ـــــة البحـــــث يف هـــــذا البحـــــث هـــــي ـــــؤلفني مـــــع ومتاشـــــيا: وخلفي  امل
 ٢٠١٤ أكتوبر ٦ يف أجريت أولية مقابالت إىل استنادا أعاله املذكورين

 بوروكيتـو مـان مدرسـة يف العـرب املعلمـني من كواحد جونيانتو السيد مع
 ويفضـلون جـدا متحمسـون الطـالب ن تفيـد معلومات على حصل ،٢
 جيـــدة يشـــعر فإنـــه املتعـــددة، الوســـائط تعلـــم ســـتخدام تدريســـهم يـــتم أن

 للطــالب ميكــن" إســتيما الــتعلم يف خصوصــا للــتعلم ســهولة أكثــر ويصــبح
 تعلـم علـى جيـد انطباع إلعطاء ذلك ويتم. الفيديو أو الصوت عرب مساع
  .الدرس خالل الطالب من امللل وتقليل العربية اللغة

لتايل  مـن سواء خمتلفة، حبوث لديهم الباحثني قبل من أجريت و
 الـــيت البحـــوث أن حـــني يف. البحـــث وموضـــوع البحـــوث تركيـــز و املوقـــع،
 يف الكمبيــــوتر اإلعــــالم وســــائل دور علــــى تركيــــزا أكثــــر مث تنفيــــذها ســــيتم
 .العربية اللغة تعلم على مفردات إتقان حتسني

  
 اإلطار النظري  .ب﴾ ﴿

  اللغة العربية .١
واقــع اللغــة  .تطــور مــع منــو مســتخدمي اللغــةتنمــو و ت لــيتاللغــة هــي حقيقــة أ

 األدبيـــةيف هـــذه احليـــاة هـــو متديـــد أقـــوى علـــى حنـــو متزايـــد للبشـــر كمـــا الكائنـــات 



 

 
 

ـــنظم ا ٤وينقســـم نظـــام اللغـــة إىل  ٩.والدينيـــة ـــنظم الألصـــواتال ـــنظمصـــرف، ال  ، وال
١٠.، والنظم الداللةنحوال

  

وقيل اللغة هى نظام إعطبـاطّي  .ا كّل قوم عن أغراضهم اللغة هى أصوات يعّرب 
وقيــل . بــني أعضــاء مجاعــة لغويّــة تّية تســتخدم لتبــادل األفكارواملشــاعرلرمــوز صــو 

ــا ربــط العناصــر اللغويــة ســواء كانــت علــى  املســتوى اللغـة هــى نظــام ذهــين يــتم 
وأما عند مصـطفى الغاليـني أن اللغـة العربيـة  ١١.الفنولوجى أو الصرىف أو النحوى

ا العرب عن أ  ١٢.راضهمغهى الكلمات الىت يعرب 
 

 الوسائل تعريف .٢
 بـني اجلمـع يعـين مـا وهـو الالتينيـة الكلمـة مـن يت اإلعـالم وسـائل كلمة

ــــود. الوســــط ــــف علــــى املفروضــــة القي  ولكــــن جــــدا، واســــعة اإلعــــالم وســــائل تعري
 كـأدوات املسـتخدمة اإلعـالم وسـائل وهـي. فقـط اإلعـالم وسـائل التعلم حمدودية
 حتفـــز أن جيـــدا تصـــميما املصـــممة الـــتعلم لوســـائل ميكـــن. األنشـــطة تعلـــم ومـــواد
 بني حيدث سوف التواصل حبيث الطالب، داخل الداخلي احلوار من نوع ظهور

 قــد العمليــة أن الشــيء هــذا يقــال أن ميكــن. الرســالة توجيــه مصــدر مــع الطــالب

                                                           
  .٨،  Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab, اسيف هيرماوان  ٩

) ٢٠١١. نادي اوفسيت: جوكجاكرتا( Pengantar Linguistik Arabأكوس تريجاهيو،   ١٠
١١٣.  

ميشكات، : ماالنج( Sintaksis bahasa Arab frasa Klausa Kalimat امام أشرارى،   ١١
٦-٥،)٢٠٠٤. 

  .٧،  جامع الدروس العربيةى الغالينى، فمصط  ١٢



 

 
 

ا مــن الطالــب يف حــدثت  ســلوك يف تغيــريات إىل املطــاف ايــة يف تــؤدي أن شــأ
  ١٣ .الطالب

ـا أكثـر اللغة العربية هي إحدى  اللغات الرئيسـية يف العـامل الـيت يتحـدث 
. بلـدا ٢٠وتستخدم هذه اللغة رمسيا من قبل أكثـر مـن . مليون إنسان ٢٠٠من 

لطبــع هــو  ــا لغــة الكتــاب املقــدس واإلرشــاد الــديين للمســلمني يف العــامل، مث  وأل
غــــري لغـــة مـــن أعظــــم أمهيـــة ملئــــات املاليـــني املســـلمني مــــن العـــامل ، ســــواء العربيـــة و 

املثــال .  يف األخـرية، اللغــة العربيـة هــي اللغـة الــيت حيبهـا النــاس يف الغـرب .املـواطنني
الـــيت ال جتعـــل اللغـــة العربيـــة إحـــدى املـــواد الدراســـية ،  امعـــةيف أمريكـــا ال يكـــاد اجل

على سبيل املثال ، جامعة هارفارد وهي اجلامعـة . وليكيةتالكا امعةوكذلك يف اجل
وناألهلية يف العامل  سسـت علمـاء الربوتسـتانت وجامعـة جـورج   George) الـيت 

Town)  وليكيـــة هلـــا مركـــز خاصــة لدراســـة العربيـــة وتكـــون مركـــز اتوهـــي جامعــة ك
أصـبحت اللغـة  .(center for contemporary Arab study)الدراسـات العربيـة املعاصـرة

رب واجلزائــــر وليبيــــا العربيــــة يف أفريقيــــا اللغــــة األوىل يف بلــــدان مثــــل موريتانيــــا واملغــــ
يف شــبه اجلزيــرة العربيــة، هــذه اللغــة هــي اللغــة الرمسيــة يف عمــان . ومصــر والســودان

والــيمن والبحــرين والكويــت والســعودية وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة وأقصــى 

                                                           
  ٢٣.ص )٢٠١٢: اسواجا فريّسندو:يوجياكر( Media Pembelajaran Bahasa Arab خليل هللا،دمحم١٣



 

 
 

اللغـة العربيـة هـي لغـة الشـعب . الشمال واألردن والعراق وسور ولبنـان وفلسـطني
 ١٤.أيضا الناس تركيا وإيران والربتغال واسبانيايف مشال اهلند وبعض 

ا على الوسائط تفسري أيًضا ميكن  لتوجيـه اسـتخدامه ميكـن شـيء كل أ
 ميكـن حبيـث ، الطـالب ورغبـة ، واالهتمـام ، واملشـاعر ، العقل وحتفيز ، الرسائل

 هـي اإلعـالم وسـائل أن صـياغة وميكـن. التعلم عملية يف املشاركة على تشجيعهم
 تثـري أن وميكـن ، العقـل حتفـز أن وميكـن الرسـائل لتوجيـه اسـتخدامه ميكن ما كل

 الـتعلم عمليـة تشـجيع مـن يتمكن حىت الطالب واستعداد ، واالهتمام ، احلماس
 .الطالب عند

 الـتعلم عمليـة يف اإلعـالم مفهـوم تفسـري يـتم ، حتديـًدا أكثـر بشكل ولكن
 وإعـادة ومعاجلـة اللتقاط إلكرتونية أو فوتوغرافية صور أو رسومية أدوات أنه على

 .الشفهية أو املرئية املعلومات إنشاء
 أن للكاتــب ميكــن ، أعــاله املــذكورة العديــدة التفامهــات خــالل مــن لــذا 

 اللغـة تعلـم يف مسـتخدم هـو مـا كـل هـي العربيـة للغـة الـتعلم وسـائط أن يستنتج
 أن وميكــن ، العقـل حتفــز أن وميكـن الرســائل لنقـل اســتخدامها ميكـن والــيت العربيـة

                                                           

، فوستاكا فالجار :جوغجاكار( Bahasa Arab dan Metode pengajarannya أزهار أرشاد، ١٤ 

 .٢-١.ص، )٢٠٠٤



 

 
 

ـــاه احلمـــاس تثـــري  ، جيـــد بشـــكل الـــتعلم عمليـــة ملتابعـــة الطـــالب واســـتعداد واالنتب
  ١٥.املقدمة املواد لتسليم املعلم وتسهيل

 النشـــاط اقـــرتن مـــا إذا وفعالـــة فعالـــة ســـتكون والـــتعلم التعلـــيم أنشـــطة فـــإن
 وســائل فهــم طــرح ســوديرمان، عــارف. للــتعلم كــأداة اإلعــالم وســائل ســتخدام

 املتلقـــي إىل املرســـل مـــن الرســـالة لتوجيـــه اســـتخدامه ميكـــن شـــيء أي هـــو اإلعـــالم
 يف الطـــالب واهتمـــام الطـــالب، ومصـــاحل واهتمـــام مشـــاعر حتفـــز أن ميكـــن حبيـــث
 .التعلم عملية

 ملســاعدة تفوقهــا أظهــرت اإلعــالم وســائل أن البحــث نتــائج أظهــرت وقــد
 الطـالب قبـل مـن التقاطهـا وأسـهل أسـرع وكذلك التعلم رسائل تقدمي يف املعلمني
 وســائل سـتخدام الـتعلم ألن وذلـك. الـتعلم الطـالب اهتمـام مـن تزيـد أن وميكـن
 يف االهتمـام تنمـو أن ميكـن حبيـث الطـالب انتباه وجذب أفضل سيكون اإلعالم
 مـن التواصـل جمـرد ولـيس خمتلفـة، أسـاليب اسـتخدام للمعلم ميكن وكذلك. التعلم
 أو أداء مراقبـة، مثـل األنشـطة مـن مبزيـد القيـام للطـالب وميكـن الكلمـات، خالل
 .واآلخرين إثبات

ــــتعلم لوســــائل ميكــــن ــــيت ال ــــتعلم عمليــــة يف اســــتخدامها ميكــــن ال  كثــــريا، ال
ـــم يف وكـــذلك ـــة اللغـــة تعل  املعلمـــني لتســـهيل الـــتعلم وســـائل اســـتخدام أيضـــا العربي

ـــم يف املســـتخدمة اإلعـــالم وســـائل. الـــتعلم يف والطـــالب ـــة، اللغـــة تعل  يف مبـــا العربي
 ووسـائط. جـرا وهلـم والرسـومات والصـور، سـد، تسـجيل الكمبيوتر، أجهزة ذلك
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ا هلا اإلعالم  العربيـة اللغـة مواضيع دراسة يف تسهل أن ميكن لذلك اخلاصة، مسا
 .الرمسية املؤسسات يف وخاصة املدارس، يف توجد اليت

 حاجـــة هنـــاك العربيـــة، اللغـــة تعلـــم اللغـــات مـــن غريهـــا أو العربيـــة اللغـــة يف
 الواقــع ويظهــر. متعــة ونشــاطا ممــال لــيس الــتعلم حبيــث اإلعــالم وســائل الســتخدام

 نــه القائــل االفــرتاض مــن تنوعــا أقــل العربيــة الــتعلم أنشــطة أن الواقــع أرض علــى
 تعلــم أن افــرتاض بســبب فقــط لــيس وهــذا. األخــرى األجنبيــة اللغــة تعلــم مــن بــدال
 إال يـتم أن ميكـن بنشـاط اسـتخدامها على قادرة لتكون أجنبية كلغة العربية اللغة

 مــن وراءهــا تركــت الــيت الــتعلم أســاليب اســتخدام أيضــا ولكــن العربيــة، البلــدان يف
 .األجنبية اللغة تعلم أساليب من غريها

، أو بيســـانرتن يف العربيـــة الـــدروس ممارســـة تـــزال ال  وغريهـــا وعليـــة تســـانو
 الــيت الــدروس يف ذلــك ويتجلــى. للرتمجــة النحويــة الطريقــة علــى تركــز عــام بشــكل

 ال ولكــن املتعلمــني، لغــة إىل العربيــة اللغــة وترمجــة اللغــة، قواعــد قواعــد علــى تؤكــد
 املرئيـــــات البصـــــرية األدوات تســـــتخدم ومل شـــــفوية متـــــارين إعطـــــاء يـــــتم ال ينبغـــــي،
   .السمعية

  

 الوسائل التعلميه تعريف .٣

 ، احلاســوب علــى القائمــة الــتعلم وســائل تطــوير اســرتاتيجية مناقشــة قبــل
 تكــون أن جيــب أداة اإلعــالم. الـتعلم وســائل فهــم مسـبقا نعــرف أن الضــروري مـن

 أن ميكـــن أداة هـــي اإلعـــالم وســـائل. العمـــل يف األمـــور تســـهيل أرد إذا موجـــودة
 نتــائج ومـع صـحيح بشـكل إجنـازه مت الــذي العمـل يريـدون اجلميـع. العمـل تسـهل



 

 
 

 للكلمــة اجلمــع صــيغة هــي الــيت الالتينيــة اإلعــالم وســائل مــن يت كلمــة. مرضــية
لتـــايل ،"وســـيط أو إدخـــال" تعـــين والـــيت" املتوســـطة"  أن علـــى تفســـر أن ميكـــن و

  .الرسائل توجيه أو تعلمت املعلومات لتوجيه وسيلة هو اإلعالم وسائل
 وحتفيــــز الرســــائل تقــــدمي ميكنهــــا ماديــــة أجهــــزة كلهــــا اإلعــــالم وســــائل أن

 لوطنيةا لتعليما جمعية تعني. واألشـرطة والكتـب األفـالم مثـل تعلـم على الطالب
 سمعيةو مطبوعة لشكاأ يه مإلعالا سائلو أن) ٧: ٢٠٠٥( نصديما في

 أن القـــــول ميكـــــن األوصـــــاف هـــــذه كـــــل مـــــن. اتلمعدوا تالتصاالا من بصرية
 أو احملتــوى وفهــم فهــم الطــالب علــى الســهل مــن جتعــل أداة هــي اإلعــالم وســائل
 مــن املوضــوع بتسـليم مقارنــة طويلــة لفـرتة تــذكره وميكــنهم بسـهولة املوضــوع رسـائل
 ١٦.مساعدة دون وحماضرات لوجه وجها خالل

  :  احلوسبة إىل املستندة التعليمية الوسائط استخدام فوائد

دة  . أ  عند وكفاءة فعالية أكثر سيكون تعلم. التعلم يف والكفاءة الفعالية ز
 اإلعـــالم وســـائل وخاصـــة ، املـــواد تقـــدمي الـــداخل يف الوســـائط اســـتخدام

 . احلوسب أساس على اإلعالم وسائل هي املستخدمة
 موجـود شـيء اسـتخدام وقـادر جديـد شـيء خلق على قادرون الطالب  . ب

 .احليــــاة يف املفيــــدة األخــــرى والتغــــريات النمــــوذ مــــع الســــتخدامه لفعــــل
 .هلم املعلم يقدمها املوضوع وفهم بسهولة فهم وهكذا

 طريــق عــن اإلبــداع كمظــاهر األفكــار عــن التعبــري علــى الطــالب شــجع  . ت
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على القائمة التعلم وسائل استخدام
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 اإلعالم وسائل تصميم يف إبداًعا أكثر يكونوا أن على املعلمني تشجيع  . ث
 احلوسبة خالل من التعليمية

 ، الـــــتعلم جـــــودة وحتســـــني ، الكفـــــاءة وحتســـــني ، الـــــتعلم فـــــرص توســـــيع  . ج
 الـتعلم وتشـجيع ، املهـارات تشـكيل وتسـهيل ، التـدريس جودة وحتسني

 تقليـل و ، التخطـيط واإلدارة السياسـة وحتسـني ، املستدامة احلياة مدى
  ١٧ .الرقمية الفجوة

 املفردات عريفت .٤

 وتــدل فــأكثر حــرفني مــن تتكــون الــيت الكلمــات او اللفــظ املفــردات هــي
 مــــن املفــــردات هــــذه وتنوعــــت. أداة او امســــا او فعــــال كانــــت ســــواء املعــــين، علــــي

. واحملســـوس التجريـــد مث وكتبتهـــا وســـعوبتها نطقـــه وســـهولة حروفهـــا عـــدد: حيـــث
 احـــدي هـــي املفـــردات ألن. املفـــردات عـــن تســـتغين أن ميكـــن  ال كلهـــا فاللغـــات
  الرئيسية اللغوية العناصر

 الـدرس مـن ليسـت املفـردات تعلـيم .ا بـدو يـتكلم ان الشـخص ميكـن فال
 و املطالعـــــة( العربيـــــة اللغـــــة التـــــدريس مـــــن بعـــــض ولكنهـــــا بنفســـــها قائمـــــة الـــــذي

  )وغريها واحملادثة واإلنشاء اإلستماع
 معــين يف اللغــات تعلــيم خــرباء خيتلــف فقــد املفــردات مهيــة يتعلــق مــا امــا .

 املفـــردات تعلـــيم ان علـــي يتفقـــون م فـــأ ذالـــك ومـــع تعليمهـــا أهـــداف ويف, اللغـــة
 فمن.  ا إجاد شروط من وشروط العربية اللغة تعليم مطالب من اساسي مطالب
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 ميكـن ال كـانو م فـإ األجنبيـة اللغـة مـتعلم لسـائر املفـردات امهيـة  ٢٠ ظهـرت هنا
  ١٨.عنها اإلستغناء
امــا مــا يتعلــق مهيــة املفــردات فقــد خيتلــف خــرباء تعلــيم اللغــات يف معــين  

تعلـــيم املفـــردات أهـــداف تعليمهـــا ومـــع ذالـــك فـــأ م يتفقـــون علـــي ان  ويف, اللغـــة
فمن . من مطالب تعليم اللغة العربية وشروط من شروط إجاد ا  مطالب اساسي

امهيــة املفــردات لســائر مــتعلم اللغــة األجنبيــة فــإ م كــانو ال ميكــن   ٢٠هنــا ظهــرت
املفردات ال يعين ان الطالب يف تعليم اللغة الثانية قادرا  إن تعليم .اإلستغناء عنها

واجياد مقابل هلا، او كونة قادرا علي حتديـد معناهـا يف  ة األماللغ علي ترمجتها ايل
فحسـب، بـل ان معيـار الكفائـة يف تعلـيم املفـردات هـو  واملعاجم العربيـة القواميس
ان الطالــب قــادرا اســتعمال الكلمــة املناســبة يف املمكــان املناســب حــيت  ان يكــون
 ويســتطيع عليهــا، طريســي الــيت والرتاكيــب األمنــاط وعــدد لعربيــة اإلتصــال يســتطيع

 مـــررا كاملــدرس،.  فكــر كمـــا بســهولة لــيس املفـــردات تعلــيم. بكفائــة اســتخدامنا
 ولــو. املفــردات فهــم مــن الصــعوبة يشــعرون الطــالب مــن كثــري هــو ظهــور نواجــه
ــــري كــــان  فيــــدروس املــــدرس شــــرح قــــد القــــرأة الــــنص يف وجــــد  املفــــردات مــــن كث

 ١٩.املاضي

 :التايل النحو على يونس صرح

ا  .... للفهم ضمن َوا احلواس ىف ثريا أعظم إ

 :بسبب التعليمية اإلعالم وسائل أمهية مدى إبراهيم شرح
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ا...  نشاطهم جتدد و للتالميذ السرور جتلب  اذهان يف الوجود على تعد ا
ا...  التالميذ  الدرس حتيي ا

 واختيـــــار اللغـــــة، خـــــالل مـــــن الرســـــائل تقـــــدمي يف اإلعـــــالم وســـــائل تعلـــــم
 نقلهـا للرسـائل الصحيح الفهم. املطلوب املعىن عن للتعبري املهم املناسبة املفردات

 املســتخدمة للمفــردات الصــحيح الفهــم مــن الكثــري حيــددها الــيت اللغــة، خــالل مــن
 علـى القـدرة إىل إلضـافة الكلمات، معىن إتقان إىل املفردات التعلم ويرتبط. فيه

 اكتسـاب مـن كجـزء. كـذلك املناسـب واملكـان الصـحيح السياق يف استخدامها
 .والسليب واإلنتاجي النشط التمكن يف متباينة تكون أن ميكن واملفردات اللغة،

 جيـــب الـــيت اخلطـــوات مـــن العديـــد وهنـــاك للطـــالب، املفـــردات تـــدريس يف
 هللا وعبــد تســلي امساعيــل قــال احلالــة، هــذه يف. جحــة العنصــر لــتعلم فيهــا النظــر

 :التالية اخلطوات خالل من املفردات تعلم أن ينبغي أنه
. تدريســها يــتم الــيت) املفــردات( الكــائن إىل مباشــرة إظهــار خــالل مــن   . أ

ـــم كـــان إذا املثـــال، ســـبيل علـــى  يف املرجعيـــة حيـــث املفـــردات يعلـــم املعل
 حتتـــاج ال املعلـــم مث" الســـبورة" الكـــائن يظهـــر املعلـــم الدراســـية، الفصـــول

 .املعين الكائن إىل مباشرة يشري ولكن الكلمة، لرتمجة
. تدريســـها يـــتم الـــيت املفـــردات أو الكـــائن مـــن مصـــغر تقـــدمي خـــالل مـــن  . ب

 مرحيـــة، مجيـــل، منـــزل املفـــردات تعطـــي أن تريـــد واملعلمـــني املثـــال، ســـبيل
 .للمنزل مصغرة يقدم ببساطة املعلم مث ومجيلة،

 ســبيل علــى. تعليمهــا تريــد الــيت املفــردات مــن صــورة إعطــاء خــالل مــن  . ت
 مث املــاعز، أو بقــرة حــول، املفــردات يعلــم أن يريــد املعلــم كــان إذا املثــال
 املفردات صورة يظهر ببساطة املعلم



 

 
 

 املفـردات ينقـل أن يريـد املعلـم املثـال، سـبيل. نقلهـا ليـتم املفـردات مـن إظهـار خالل من
 دون كلمـة إظهار خالل من ذلك تفعل أن ميكن املعلم مث) الفعل يتعلق فيما وخاصة(

  ٢٠.األم اللغة إىل ترمجة إىل احلاجة

 

 ةيبو سااحل الوسائل .٥

 ، املشـفرة املعلومـات مع للتعامل خصيًصا مصممة آلة هي ةيبو سااحل وسائلال
ــــا يســــافر إلكــــرتوين جهــــاز عــــن عبــــارة وهــــي  وحــــدة تتكــــون. ومعقــــًدا بســــيطًا وحيســــب تلقائًي

ت ٤ مـن واحـدة ةيبو سااحل ت ختـزين و املخرجـات و املـدخالت وهـي ، أساسـية مكـو  البيـا
 .واملعاجل

 التعلــــيم لوســــائل املعــــروف التعلــــيم ألغــــراض ةيبو ســــااحل اســــتخدام تطــــوير مت 
ــــــك يف مبــــــا صــــــيغ بعــــــدة ةيبو ســــــااحل إىل املســــــتندة ــــــربامج ذل ــــــة ال  واأللعــــــاب واحملاكــــــاة التعليمي

 .املدرسية اإلدارة وجتهيز اختبار يف لإلدارة ةيبو سااحل أجهزة استخدام مت كما. واالكتشافات

 .تعليمية ألغراض املستخدمة ةيبو سااحل أجهزة وقيود مزا بعض يلي فيما 

 :املزا

ـــم بـــبطء الـــدروس يتقبلـــون الـــذين الطـــالب واحـــد ةيبو ســـااحل جهـــاز يســـتوعب أن .١  أل
 مللـل تشـعر أال أبـداً  ننسـى وال فرديـة أكثر بطريقة فاعلية أكثر مناخ توفري يستطيعون

                                                           
  ٥٤. ص) ٢٠٠٩:فريس  ماالنج., ماالنج.(, Media Pembelajaran Bahasa Arab, عبدل واهاب الرشدي  ٢٠



 

 
 

ــــذ يف لصــــرب تتحلــــى وال ــــل مــــن فيــــه مرغــــوب هــــو كمــــا التعليمــــات تنفي مج قب ــــرب  ال
 .املستخدم

 أو خمربيـــة نشـــطة والقيـــام لتمـــارين القيـــام علـــى الطـــالب حتفـــز أن ةيبو ســـااحل أجهـــزة .٢
 أجهـزة يف اآللية املتحركة والرسوم امللونة الرسومات توفر بسبب هذا. احملاكاة عمليات

 .الواقعية إضافة من تتمكن حىت ةيبو سااحل
 مســـتوى إىل الطالـــب تعلـــم ســـرعة مســـتوى تعـــديل حبيـــث الطـــالب أيـــدي يف الســـيطرة .٣

ا  إتقا
مج استخدام أثناء الطالبية األنشطة تسجيل على القدرة .٤  أفضـل فـرص يوفر التعلم بر

 .رصدها دائما طالب كل تطوير يف الفردي للتعلم
 وغريهـا الفيـديو ومقـاطع املدجمـة األقـراص مثـل األخـرى األجهـزة يف والتحكم االتصال .٥

مج ستخدام  .ةيبو سااحل جهاز من حتكم بر
 

 :القيود

 تطـــوير يف) رخـــيص( االخنفـــاض إىل مييـــل ةيبو ســـااحل أجهـــزة ســـعر أن مـــن الـــرغم علـــى .١
 .نسبيا الثمن هظة تزال ال اليت الربجميات

 أجهـــــزة حـــــول خاصـــــة ومهـــــارات معرفـــــة إىل حاجـــــة هنـــــاك ، ةيبو ســـــااحل الســـــتخدام .٢
 .ةيبو سااحل

ـــا ةيبو ســـااحل أجهـــزة يف التنـــوع .٣  لنمـــوذج املتـــوفرة الـــربامج تـــوفر عـــدم يف يتســـبب مـــا غالًب
 .األخرى النماذج مع واحد



 

 
 

 قــادرين يكونــوا لــن لــذا ، الطــالب إبــداع االعتبــار بعــني حالًيــا املتاحــة الــربامج خــذ مل .٤
 ٢١.الطالب إبداع تطوير على

 يف أشـخاص عـدة أو واحـد شـخص قبـل مـن تطبيقـه يـتم عنـدما فقـط فعال ةيبو سااحل .٥
ـــرية للمجموعـــات ، صـــغرية جمموعـــة ـــيت الكب  معـــدات ســـتخدام معهـــا التعامـــل يـــتم ال
 .أكرب شاشة إىل الشاشة من رسائل إرسال على قادرة إضافية

 

 العوامل الداعمة و العوامل العائقة .٦
لتأكيد  وسائل استخدام كثريا احلاسوبية على القائم التعلم يركز سوف و

 علـــى القـــائم الـــتعلم اإلعـــالم وســـائل اســـتخدام. احلاســـوبية علـــى قائمـــة تعليميـــة
 جيـب اإلعـالم وسـائل استخدام يف. اليد الكف حتويل مثل سهال ليس احلاسوبية

 علـى املسـتخدمة الوسـائط اسـتخدام ميكـن حبيـث التقنيـات قليل عدد إىل االنتباه
 عــن اإلعــالم وســائل اســتخدام ينحــرف ال ، ذلــك إىل إلضــافة .وجــه أكمــل

  .التعلم أهداف
 القيــادة عوامــل تشـمل ، احلاســوب علـى القائمــة الـتعلم وســائط تطـوير يف

 :يلي ما
  ).وأجهزة برجميات( حاسوبية أجهزة املتوفرة الغيار قطع .١
 مـــن احلاســـوب علـــى املعتمـــدة الـــتعلم ومنـــاذج للمعلومـــات الســـريع التـــدفق  .٢

 .اإلنرتنت على املعلومات إىل الوصول خالل من اخلارج
دة احلكومة برامج  .٣  احلسابية األدوات مع املطلوبة الدولية املدارس لر
ت مجيع اخرتاق يف والبدء السريعة التكنولوجية التطورات  .٤ تمع مستو  .ا
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 وتطـوير للتقـدم والطـالب واملعلـم املدرسة من والتحفيز الذايت الوعي وجود .٥
 .أنفسهم

 للعوملة كأثر البشرية املوارد جودة لتحسني العالية املطالب .٦
  

 علــــى القائمــــة اإلعــــالم وســــائل تطــــوير يف ، القيــــادة عامــــل إىل إلضــــافة
 :تشمل اليت عقبات أيضا هناك احلسابية الكمبيوتر

  عالية احلاسوب على القائمة الوسائط وصيانة شراء تكلفة تزال ال .١
 اسـتخدام كيفيـة لتقـدمي املطلوبني املؤهلني األشخاص أو الفنيني أو اخلرباء .٢

 احلاسوب على القائمة الوسائط
 منخفضــة إندونيسـيا يف) املدرسـون سـيما ال( البشـرية املـوارد نوعيـة تـزال ال .٣

 القائمــة الوســائط وخاصــة) املتعفنــة التكنولوجيــا( جاهــل غــري ومعظمهــا ،
 .واإلنرتنت) وأجهزة برجميات( حاسوبية أجهزة شكل يف احلاسوب على

 على لقائمةا لتعلما لوسائل راتلخياا من لكبيرا دلعدا دييؤ ما غالبًا .٤
 ٢٢ستستخدمها لتيا لوسائطا تحديد في كتباار لىإ لحاسوبيةا
  

 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٦٤. ص)١٩٨٦: رينيك جيفتا :  جاكارتا( Media Pendidikan  ,أريف سدمان ٢٢



 

 
 

  الباب الثالث

  منهج البحث

  نوع البحث  .أ﴾ ﴿

إستخدم الباحث نوع البحث هلذا البحث العلمي على سبيل البحث 
النوعي هو إجرآت البحث الىت تنتج والبحث ) Qualitative research(النوعى 

ت الوصفية  كاألصوات املكتوبة أو من ألسنة األشخاص و ) Descriptive data(البيا
  ٢٣.طبائع املتأملة 

ن املشكلة املتعلقة لتدريس ماّدة  احلّجة إلستخدام البحث النوعي هي 
. حالة امليدأناملفردات من املشكلة املركبة والصعوبة، حتتاج إىل فهم العميق على 

إلضافة إىل ذلك، كتقنّية ىف التدريس مادة املفردات من خالل األنشطة اليومية ال  و
  ٢٤.يكون من اإلستبيأن فحسب

  

  حضور الباحث  .ب﴾ ﴿

ذا البحث تعلقا كبريا ألن الباحث احد وسائل تحضور الباحث  تعلق 
ت، املنهج ) Human Instrument(الدراسية الشحصية   Scientific(العلمي جلمع البيا

Paradigma( املستخدم اختبار التحرير أو االستفتاء أو الوسيلة االخرى هذا.  

                                                           
٢٣

 .٣٦، )٢٠٠٣رينكا جيفتا،  :جاكارتا ( Metodologi Penelitian Pendidikan مارغونو،  
٢٤

 .١٥). ٢٠٠٥, ألفبيد: بندونع(Metode Penelitian Pendidikan , ,سوغيان  



 

 
 

ت الشخص هو الوسيلة املتصلة مع . الشخص افضل الوسائل جلمع البيا
 ٢٥.ويقدر على فهم انواع التبدالت ىف امليدان واحلصول عليها) Informan(املخرب 

  

 مكان البحث  .ج﴾ ﴿

مشس "ية الثانو درسة امل" الثاىنالصف يف الباحث هو  تختذمكان البحث الذي 

  ."٢٠١٨- ٢٠١٧ىالدراس عاممبعهد دوري ساوو ال "الدين

 

ت  .د﴾ ﴿   مصادر البيا

ت هي املصادر الىت حصل عليها الباحث من ميدان  مصادر البيا
مليدان واملكتبة ٢٦.البحث ت املوصوفات  ت تصدر من البيا . أما مصادر البيا

ت الىت تكون اإلطار النظري من املكتبة ىف تنفيذ  حصل الباحث على البيا
  .البحث

ت من امليدان ىف هذا البحث العلمى همأ املدّرس اللغة  ما مصادر البيا
مشس الدين مبعهد دوري ية الثانو درسة امل الثاىن الصف العربية و طالب ىف

  .ساوو

  

                                                           
، )٢٠٠٠رمجا روسدكراي، : باندوع( Metodologi Penelitian Kualitatif، ليكسي مولييونج ٢٥

١٩. 
: جاكرتا(  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktekسوهارسمي اريكونطوا،    ٢٦

 ١١٥، )١٩٩٢رينيكا جفتا 



 

 
 

تاليأس  .ه﴾ ﴿  ب مجع البيا

ت،  ةالباحث تستخدما   :منهااألساليب جلمع البيا
 )Observation Method(طريقة املالحظة   . أ

ستعمال احلواس وعلى  ت  طريقة املالحظة  هي طريقة مجع البيا
لنظام اخلاص استعملت .االخص البصر والسمع ومسيها املالحظة و تسحيله 

ت و لتحليل البحث  الباحثة هذه الطريقة املالحظة غري تركيبها جلمع البيا
ا تفيد  ت أل وتفسريه وتقريره، وهذه املالحظة الباحثة كمصدر البيا

ت والتفسري بل جنم األشياء وتستعمل و مالحظة  الباحث يف  ٢٧.لالمتحا
ت عن دور الوسائل احلاسوبية لرتقي ة املفردات لطالب هذا البحث ملعرفة البيا

الثاىن املدرسة الثانوية مشس الدين مبعهد دوري ساوو السنة الدراسية  الصف
٢٠١٨-٢٠١٧ .  

  

 )Interview Method(  طريقة املقابلة  . ب
ت الىت ترجى منها املواصلة   طريقة املقابلة هي الطريقة جلمع البيا

وتنقسم  .)شخص املاهر ىف سطحه(أو إىل  املباشرة بني الباحث واملخرب
سئلة غري مفتوحة سئلة مفتوحة و املقابلة  . املقابلة على قسمني مها املقابلة 

سئلة مفتوحة ألن أسئلة املقابلة قد ثبتت أوال  و استخدمت الباحثة املقابلة 
ت من ةالباحث تستخدموا .قبل القابلة   : هذه الطريقة جلمع البيا

                                                           
  ١٦١ .ص,)٢٠٠٠, رماجا روسداكاريا: باندونج (,Metodologi Penelitian Kualitatifج مولوع،  ليكسى ٢٧



 

 
 

 مشس الثانوية املدرسة الثاىن الصف ىفاللغة العربّية  سمدر املدّرس   )١
 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد الدين

 دوري مبعهد الدين مشس الثانوية املدرسة الثاىن الصفطالب  بعض )٢
 .٢٠١٨- ٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو

 )Documentary Method(  الطريقة الوثيقية  . ت
ت بكتابة  ت املوجودة  الطريقة الوثيقية هي الطريقة جلمع البيا البيا

ت "  )Guba dan Lincoln( كو ولينجولن  كما قال إن الوثيقية هى كل البيا
لبحث الطريقة الوثيقية  ةالباحث تستخدموا ٢٨."املكتوبة أو الشريط املقيد 

ت عن   :لنيل البيا
سيس و حالة  )١  دوري مبعهد الدين مشس الثانوية املدرسةريخ 

 .تهايوموقع جغراف ٢٠١٨- ٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو
 مشس الثانوية املدرسة الثاىن الصفو  املدرسني والطالب أحوال )٢

 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد الدين
 الدين مشس الثانوية املدرسة الثاىن الصفأحوال املرافق العامة ىف  )٣

 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد
  

تطريقة حتليل   .و﴾ ﴿  البيا

  : ىف األساس، حتليل البحث ينقسم إىل نوعني
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  التحليل اإلحصائي  . أ
 التحليل غري اإلحصائي  . ب

ت الكمية  ، أما التحليل )Data Kuantitatif(التحليل اإلحصائي هو حتليل البيا
ت النو    .يةعغري إحصائي يستعمل على البيا

ت النوعيةختست حتليل . (Data Kualitatif) دم يف هذه احلالةحتليل البيا
ت امليدانية  ت من املقابلة، و البيا ت هي عملية البحث و تنظيم البيا البيا

يقوم حتليل .  ألخرياتكون سهلة يف الفهم  و اإلختبار مع  حىت ،وغريها
ت بتنظيمها، ترمجتها إىل وحدات، التوليف، وتنظيمها  بنمط، واختيار  البيا

  ٢٩.األخريناملهمي وإستنباط تعترب مع 
ت هي حتليل  إستخدمت الباحثةىف هذا البحث  أسلوب حتليل البيا

 . )Huberman(و هوبريمان  )Miles(ميلس  الفاعل وصفي كيفي على طراز
ت    :بثالث طرق وهي كما يلى ةالباحث تستخدمإولتحليل البيا

  

                                                           
 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif Kualitatif dan،سوغييونو٢٩

R&D،)،٢٤٥.، ص)٢٠١٦باندونج، ألفابيتا  

تخفيض 
 البيانات

عرض 
 البيانات

استنتاج 
 البيانات

 جمع البيانات



 

 
 

ت تنقسم إىل ثالثة (Miles and Huberman) قال  أعمال حتليل البيا
ت و  ت وعرض البيا ت أقسام وهو ختفيض البيا ٣٠استنتاج البيا

. 

ت   .أ   )Data Reduction(ختفيض البيا
ت  لضبط والدقة، كما ذكر يف السابق   ةقسم الباحثلئال ختتلط البيا

ومن . ت املختلطة واملختلفةوكثرت البيا  ة يف وقتهكلما طال الباحث
ت والغرض . اجل ذالك تعقد سريعا املعلومات بطريقة ختفيض البيا

ت املهّمة من حيث  ت هي تلخيص وختيري البيا من حتفيض البيا
ت ىف هذا الب ٣١. املوضوع والشكل حث حيصل الباحث على البيا

والوثيقة  )Observation(واملالحظة  ،)Interview( من املقابلة
)Documentary( مث اجلامعةمن واألعمال اليومية   عليماملعقدة ىف الت ،

ختيار ويختف تعليم اللغة حتديد األحوال األصلية املتعلقة بعملية  ضها 
  .العربية

ت   .ب   Data Display) (عرض البيا

ت     اية ختفيض البيا عرض  وهي خلطوة بعدهاا يرد الباحثة وبعد 
ت ت ىف البحث النوع بطريقة الصورة والبيان . البيا اّن عرض البيا

ت ىف البحث . املشتملة واإلتصال بني األشياء وما اشبه ذالك وعرض البيا
ت تسهل يف فهم ما بعرض البيا. النوع تغلب على طريقة كتابة الوصفّية

ىف هذا البحث عرض  ٣٢.ظيم العمل مؤسسا على حصول الفهمنوقع وت
                                                           

 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Rسوغييونو،٣٠

&D) ٢٤٦. ، ص)٢٠٠٦الفابيتا، : باندوع  
 ٩٢ .المراجعنفس   ٣١
   ٩٥. نفس المرجع  ٣٢



 

 
 

ت بنظام خاص عن  ةالباحث عمة االعوامل الدطريقة تعليم اللغة العربية و البيا
 مشس الثانوية املدرسة الثاىن الصفلطالب وطرق حلها  العائقةو العوامل 

  .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد الدين

 تاجستناإل  .أ 
ت هي أخذ اإلستنباط واإلستنباط األول مل تبق يف احلكم  اخلطوة بعد عرض البيا

ت بعدهاأذا إ ذا كان اإلستنباط إلكن  و .تت األدلة اجلديدة واألرجح يف مجع البيا
األدلة الراجحة والصحيحة يف ميدان  ةحينما رجع الباحث ،األول تنسب وتتفق 

إلستنباط الراجحة الصحيحة ت فاإلستنباط األول مسي  ذا فإ. البحث ومجع البيا
 ةجاب يف حتديدها ومل تبق وتتسع حينما ذهب الباحثأنوعي فقد البحث ال طاستنب

  ٣٣.يف ميدان البحث
 

  

ت  .ز﴾ ﴿   فحص صحة البيا

ت، إستخدم   :طريقتني ةالباحث تلفحص صحة البيا

 تطويل اإلشرتاك  .أ 
أداة البحث نفسه، إشرتاك  وىف هذا البحث النوعى ه ةالباحثإن 

ت ةالباحث بل حيتاج  ةقصري الهذا اإلشرتاك ليس بوقت و . حمتاج جلمع البيا

                                                           
  .٣٤٥ نفس المرجع، ٣٣



 

 
 

وفائدة هذا التطويل هى ترقية درجة . إىل تطويل اإلشرتاك ىف ميدان البحث
ت   ٣٤.صحة البيا

 

 مواظبة التأمل   .ب 
ملسألة املطلوبة مواظبة التأمل هو إجياد اخلصائص  والعناصر املناسبة 

لتفصيل ةمث تركز الباحث وبعبارة أخرى . نفسه ىف هذه اخلصائص والعناصر 
  ٣٥.إذا كان تطويل اإلشرتاك يعطى الفرفة، فمواظبة التأمل يعطى التعمق

  

 خطوات البحث  .ح﴾ ﴿

فخطوات البحث هلا . البحث النوعي ال ميكن فصله عن خطوات البحث
 كأداة البحث، فلذلك أن خطوات البحث ىف  ةهي أن الباحثو ة خصائص أساسيّ 

  .االبحث النوعي ختتلف خبطوات البحث غريه هذا

    :أما خطوات البحث ىف البحث النوعى إىل أربع خطوات

تشتمل على  ، هذه اخلطوة  )pre research steps(خطوات ختطيط البحث   . أ
ستكشاف وا اإلذنإدارة و  ختيار ميدان البحثث واكتابة ختطيط البح

 عداد أدوات البحثوانتفاع به ختيار املخرب واالوا أحوال امليدان

                                                           
  .  ١٧٥، Metodologi Penelitian Kualitatif الكسي ملييوع، . ٣٤

  .١٢٨نفس المرجع،  ٣٥



 

 
 

عداد افهم ميدان البحث و  هذه اخلطوة تشتمل علىو  خطوات تنفيذ البحث،  . ب
تو  احلوض إىل امليدانو  النفس  اإلشرتاك ىف مجع البيا

ت البحث  . ت  خطوة كتابة بيا
 خطوة حتليل البحث  . ث

ت   بتحليلها على  ةقام الباحث ة،كما أرادها الباحثفبعد أن اجتمعت البيا
  .الطريقة الوصفية النوعية

 

 
 
 
 
  



 

 
 

 الباب الرابع

ت    غرض البيا

ت العامةع. ﴿أ﴾  رض البيا

املدرسة الثّانوية معهد مشس ملدرسة الثانويةتبحث الباحثة يف هدا الباب عن صورة عامة 
  الّدين دوريساوو فونوروجو

 هواية املدرسة .١
  ٤.١اجلدول 

املدرسة الثّانوية معهد مشس الّدين دوريساوو هوية املدرسة للمدرسة الثانوية
  فونوروجو

معهد مشس الّدين املدرسة الثانوية  :  اسم املدرسة  ١
  دوريساوو فونوروجو

  ١٣١٢٣٥٠٢٠٠٣٣  :  منرة احصاء املدرسة  ٢

   ٤منر  ٤الوو غانع : شارع   :  عنوان املدرسة  ٣

  نولوغاتني: قرية   

  فونوروجو :مدينة  



 

 
 

  جاوى الشرقية: املديريّة 

  ٦٤٧.٠٠٠-٠٢.٨٢٠.٤٨٩.٩  :  منرة ضربية املدرسة  ٤

  أمحد أزهار  :  اسم رئيس املدرسة  ٥

  ٠٨١٣٣٥٩٦٦٣٤٥  :  رقم اجلوال  ٦

  مشس الّدين   :  اسم املؤسسة  ٧

  ١٩٧٨ / C-١٩ / ٣ / L.M  :  منرة موقف املدرسة  ٨

  املؤسسة  :  ملكية األرض  ٩

  m٢ ٤٨٠٠  :  عرض األرض  ١٢

  املؤّسسة  :  ملكية البنيان  ١٣

  

سيس املدرسة الثانوية  .٢  معهد مشس الّدين دوريساوو فونوروجوريخ 
معهد مشس الّدين دوريساوو فونوروجو هو من احد فرع الؤسسة الرتبية املدرسة الثانوية 

الثانوية ميهد املدرسة .مشس الّدين دوريساوو فونوروجوتكون حتت إشراف املعهد كياهي يدال
، حينما املدرسة تسمى ١٩٩٥مشس الّدين دوريساوو فونوروجو يف السنة مبهد . اإلسالمية

ا ده .)(KMD" ك، م، د،"كلية املعلمني و املعلمات دوريساوو فونوروجو او خمتصرة  
تمعة حول مديرية  سيس ان يبدأ من أسس الرأي واحتياجات ا فونوروجو عن الفكرة 



 

 
 

تمعة يف  لنمو، و مطالب واحتياجات ا ضرورة منهج التعليم الرمسية او املدرسة تناسب 
عتبارها منطلقا لتحقيق مستقبلة   ٣٦.تطوير املعارف واملهارات على العيش 

 معهد مشس الّدين دوريساوو فونوروجوة ملدرسة الثانويموقع اخلغرايف  .٣
،   (lawu)معهد مشس الّدين يف الشارع الوو ملدرسة الثانوية موقع اخلغرايف 

و مقاطعة ، (Durisawo)دوريساوو، القرية نولوغاتني، حمافظة ٤الرقم  /٤الزقاق 
ا ذه. فونوروجو جاوى الشرقية هاملدرسة لديها املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي، أل

ا وسائل النقل العام اىل  حىت . فونوروجوتقع على الطريق السريع اليت مرت 
فونوروجنو يستطيع السفر إىل قرية نولوغاتني مقاطعة كانوا يف ين  ذاألطفال ال

  . املدرسة مسيا على األقدام
اسع املدرسة النطاق نسبيا وتوزع بدعم من املواصالت سهال نسبيا و نشر و 

نمع، فمن أطفال املدرسة اإلسالمية املرغوب فيه يكون حول  لتساوي حوهلا ا
اجلغرايف االسرتاتيجي يسبب وجود حالة . كيلومتريا من املدرسة  ٥٠نصف قطر

دة املتحمسني املتحمسني املدرسة  ذاه ٢٠١٠-٢٠٠٩يف السنة الدراسية . ز
ارتفع  ٢٠١٢-٢٠١١يف السنة  كيلومتريات، و ٥تمع مع جأت من القرية ا
كيلومتريا، و خاصة من القرية سوكو فونوروجو، و قرية  ٨٠إىل دائرة قطرها 

  .دن، فانكر عاوي
ه املدرسة مطالبة من بعض ذاجلغرايف يف املستقبل و هحتليل على أساس املوقع 

وعالوة . وي، وحول املدنفونوروجو، ماغيتان، ماديون، عااملناطق، وخاصة من 
                                                           

.٢٠١٨: أنظر نسخة الوثيقية الرقم  ٣٦ 



 

 
 

ا أن تطوير يف لك ذعلى  إلضافة مع التطوير اجلغرافية والدميوغرافية اليت من شأ
  ٣٧.املرحلة املقبلة، مث يصبح اجتاه مثالية جدا

معهد مشس الّدين ملدرسة الثانوية رأية، بعثة وأهداف املدرسة  .٤

 دوريساوو فونوروجو

 رأية املدرسة  . أ
طبيعة دينية، والقدرة العلمية الدينية واملهارة حتقيق أشاخص لديهم 

  .و مهنيا مناسب لرتتيب احلياة

 بعثة املدرسة    . ب
 خلق املرشحني املتدينني هلا معرفة )١
 خلق املرشحني العلماء هلا الدينية )٢
 خلق املرشحني املهارة هلا املهنية و الدينية )٣

  اهداف املدرسة. ج
املؤمنني واملتقني، واألخالق ي هو دتؤدي املتعلمني إىل الناس  ال

الكرمية، الشخصية، و درجة املاجستري يف العلوم و التكنولوجيا، 
نة   ٣٨.وقادرون على تفعيل نفسها يف احلياة العامة و الد

معهد مشس الّدين ملدرسة الثانوية احوال املدرسني و املدرسات  .٥

 دوريساوو فونوروج

                                                           
٢٠١٨أنظر نسخة الوثيقية الرقم   ٣٧ 
 ٣٨ ٢٠١٨: أنظر نسخة الوثيقية الرقم 



 

 
 

  

  ٤.٢اجلدول 

 
  دوريساوو فونوروجواملدارسالثانوية" مشس الّدين معهد "جملس أمناء املدرسة 

 اإلسم الوظيفة

 كياهى مشس الّدين الراعي

 أمحد أزهار رئيس جملس اإلدارة

 معصوم .١ الكاتبة
داوى .٢  أمحد 

 عبد املالك .١ قسم اإلدارة
 سوتريسنوا .٢

  حسن. ١ املعدات

 أنوار. ٢

متني املدرس  املدرس 

 املدرس هينري كسوماويت املدرس



 

 
 

 املدرس بدرية ١٢رئيس الفصل 

 األستاد سيف اإلسالم قسم املنهج

 األستاد إلياس حمسن املدرس

يت ٥رئيس الفصل   املدرس سري هر

 املدرس سولس تيورين املدرس

 املدرس منور قليل املدرس

 األستاد زامع خدز وىل مشس املدرس

 املدرس علي مسطفى املدرس

 املدرس خريي إدارة الطاقة

 املدرس علي مشكور قسم الطالب

 املدرس فاروايت املدرس

دي املدرس  املدرس سوغيع أر

 املدرس سيف األنصاري املدرس

 األستاد عابد مفرحني ١٠رئيس الفصل 



 

 
 

 املدرس زينال فطراين إدارة الطاقة

 األستادة نورول خامتة املدرس

  

  وريساوو فونوروجوالوسائل املوجودة يف املدرسة الثانويةمعهد مشس الّدين 

 ٤.٢اجلدول 
ملدرسة الثانوية   دوريساوو فونوروجومعهد مشس الّدين  الوسائل املوجودة 

  

  الصراحة  املقدر  نوع الغرفة  الرقم

  حسن  ١  غرفة الرئيس  ١

  حسن  ١  غرفة اإلدارة  ٢

  حسن  ٨  الفصل ٣

  حسن  ١  غرفة األساتيد ٤

  حسن  ٢  غرفة احلاسوب ٥



 

 
 

  حسن  ١  الكتبة ٦

  حسن  ٢  غرفة التوجه اإلرشاد ٧

  حسن  ٦  احلمام ٨

  حسن  ١  مصّلى ٩

  حسن  ١  غرفة معمل العلوم الطبيعية ١٠

  حسن  ١  شركة ١١

دوريساوو ملدرسة الثانويةمعهد مشس الّدين احوال الطالب  .٦

 فونوروجو
دوريساوو فونوروجو مييل إىل الثانوية معهد مشس الّدين حالة الطالب يف املدرسة 

دة  ٣،٢،١عدد الطالب يف الفصل  ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف السنة الدراسة . الز
عدد الطالب يف الفصل  ٢٠١٠ /٢٠٠٩يف السنة الدراسة الطالب،  ٥٥عددهم 
عدد الطالب  ٢٠١١ /٢٠١٠يف السنة الدراسة الطالب،  ٧٦عددهم  ٣،٢،١

 ٢٠١٢ /٢٠١١يف السنة الدراسة الطالب،  ٧٧عددهم  ٣،٢،١يف الفصل 
يف السنة الدراسة الطالب،  ١١٨عددهم  ٣،٢،١عدد الطالب يف الفصل 



 

 
 

يف الطالب،  ١٢٠عددهم  ٣،٢،١عدد الطالب يف الفصل  ٢٠١٣ /٢٠١٢
 ١٣٨عددهم  ٣،٢،١عدد الطالب يف الفصل  ٢٠١٤ /٢٠١٣السنة الدراسة 

 ٣،٢،١عدد الطالب يف الفصل  ٢٠١٥ /٢٠١٤يف السنة الدراسة ب، الطال
عدد الطالب يف  ٢٠١٦ /٢٠١٥يف السنة الدراسة الطالب،  ١٤٥عددهم 
 ٢٠١٧ /٢٠١٦يف السنة الدراسة الطالب،  ١٦٧عددهم  ٣،٢،١الفصل 

يف السنة الدراسة األن الطالب،  ١٧٩عددهم  ٣،٢،١عدد الطالب يف الفصل 
  ٣٩.الطالب ٢٢٤عددهم  ٣،٢،١الطالب يف الفصل  عدد ٢٠١٨ /٢٠١٧

دوريساوو ملدرسة الثانويةمعهد مشس الّدين تركيب املؤسسة  .٧

 فونوروجو
البنية التنظيمية يف املؤسسة التعليمية أمر ضروري إلجراء رؤية و رسالة 
و أهداف التعليم، حىت حتتاج البنية التنظيمية و الوظائف و سيكون 

على ان تكون البنية التنظيمية، وسوف شخص أن نفهم . أدوارهم
بسهولة و معرفة عدد املوظفني الدين يشغلون مناصب معينة داخل 

ضافة إىل دلك، سوف أن تكون املدرسة السهل أيضا إل. الؤسسة
لتنفيد الربامج املخطط هلا، آلية العمل، املسؤولية، مع الوظيفة ان 

جليد   .يستطيع املشار 
  

  
                                                           

 ٣٩  ٢٠١٨: أنظر نسخة الوثيقية الرقم 
 اللجنة

 رئيس املدرسة

 أمحد أزهار 



 

 
 

  

  

  
  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

دوريساوو ملدرسة الثانويةمعهد مشس الّدين املنهج الدراسي  .٨

 فونوروجو

 رئيس اإلدارة

 عبد املالك

كيل رئيس املسائلو   

 حكمن إبراهيم

رئيس عالقة  وكيل

 العامة

 وكيل رئيس المنهج

 سيف اإلسالم

 وكيل رئيس الفصل

 عالي مشكور

 مجلس المدرس

 المشورة

 عبيد مفرحين

 الطالب و الطالبات



 

 
 

يف مؤسسة التعليمية، واملناهج الدراسية مستعدة لتنفيد     
موظفي املدرسة أو املؤسسة التعليمية، وخاصة املدرسني واملنفدين 

دوريساوو الثانوية معهد مشس الّدين يف املدرسة . املناهج الدراسية
ستمرار املناهج جيدا من أجل احلصول على أفضل  فونوروجو حتاول 

  .درة على املنافسة يف هدا العصر تنافسيةاخلرجيني سوف تكون قا
دوريساوو الثانوية معهد مشس الّدين كما يف املدرسة     

املناهج . فونوروجو هو املدرسة ان تكون حتت إشراف املعهد
املستخدمه من وزارة الشؤون الدينية ووزارة الرتبية الوطنية واملناهج 

عناصر، وهي املواد تركيب املنهج يتكون من ثالثة . الدراسيىة املعهد
الثانوية معهد للتيار يف املدرسة . الدراسية، واحمللي وتنمية الشخصية

دوريساوو فونوروجو ال تزال تستخدم منهاج الدراسية مشس الّدين 
  .مستوى زحدة التعليم، املناهج اليت تسابق يف وزارة الشؤون الدينية

الثانوية معهد مشس الّدين املواد الدرسية اليت تدرسه يف املدرسة 
مث . دوريساوو فونوروجو عددهم عشرون مواد الدراسية األساسة

املواد الدراسية و اآلخر هو انشطة التنمية  ٥احملتوى حمللي هناك 
املواد : saiful islam)(كما قال األستاد سيف اإلسالم  . الداتية

وتنفد  الدروس، ٥الدروس، مث احملتوى احمللى  ٢٠األساسية هناك 
  .الباقي هناك بعض أنشطة التنمية الداتية يف أنشطة الالمنهجية



 

 
 

أنشئت يف تركيبة املناهج الدراسية، و هناك بعض املواد الدراسية اليت 
و تضمن املواد الدراسية يف املناهج الدراسية . تزيد يف املناهج الدراسية

ع كيف عن تنفيد على دروس تتناسب م. احمللية و تنمية الشخصية
ان تكون من بعض املواد تضمن يف . دلك مدرسي املواد الذين يديرون

املناهج الدراسية احمللية مبا يف دلك الرتبية و التعليمية، العلوم التعليمية، 
  .و احملادثة و احلوار

استخدام هده املدرسة املناهج الدرايسة مستوى وحدة التعليم، الدي 
املواد األساسية، و كدالك  ٢٠ب تركي. يشري على وزارة الشؤوة الدينية

مج واحدفقط هو . و التنمية النفسية. احملتوى احمللى والتخصصات لرب
مج سيزيد . العلوم اإلجتماعية ولكن للخطط املستقبلة للرب

فإنه يدل على أن هده املدرسة حتاول اإلستمرار يف . التخصصات مرة
  ٤٠.رسةتطوير نوعية لكي حتقيق رؤية و بعثة و أهداف املد

  
  
  
 

ت. ﴾ب﴿   اخلاصة عرض البيا

                                                           
 ٢٠١٨: أنظر نسخة الوثسقية الرقم٤٠



 

 
 

ت عــرض .١  احلاســوبية الســمعية البصــرية لوســائل املفــردات تعلــيمدور  عــن البيــا
 الســنة سـاوو دوري مبعهــد "الـدين مشـس" الثانويــة ملدرسـة الثــاىن الصـف بلطـّال 

 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية

 أو احملتوى وفهم فهم الطالب على السهل من جتعل أداة هي اإلعالم وسائل أن
 خالل من املوضوع بتسليم مقارنة طويلة لفرتة تذكره وميكنهم بسهولة املوضوع رسائل

  ٤١.مساعدة دون وحماضرات لوجه وجها
 تقتصر ال مواد يقدم أن ميكن ألنه للغاية وفعال فعال عمل ":موجى ذستاأ"وقال 
 جمال يف الطالب معرفة إىل قبة نظرة أيًضا يضيف ولكنه املفردات تعليم على

 الطالب ملساعدة للمطربني الكمبيوتر وسائط يستخدم أنه خبالف ، التكنولوجيا
م ، املدرسة من خترجهم عند  جانب إىل. آخر املدارس طالب من أكثر تعلموا أل

مج ستخدام الطالب كتابة  على أيًضا الطالب حيصل ، )Microsoft Word( بر
  ٤٢.الكمبيوتر أجهزة حول معلومات

 إىل إلضافة ، جًدا جيد: اىن أحد تالميذ الصف الث يسوف إكو رامظانل قا
 ٤٣.وتشغيلها الكمبيوتر أجهزة استخدام تعلم أيًضا ميكنين ، العربية اللغة دراسة

إلضافة إىل  :اىن أحد تالميذ الصف الث ريزال موهامينل قا مفيدة جدا يف التعلم ، 
  ٤٤.احلاسوبية، ميكنين أيضا إتقان  املفرداتأنين ميكن حفظ 

                                                           
  ٣٤. ص)١٩٨٦: رينيك جيفتا :  جاكارتا( Media Pendidikan  ,أريف سدمان ٤١
٤٢  /W/١١/٢٠١٨٠٥-١٤  
٠١  ٤٣/W/١١/٢٠١٨-١٤  

٠٣/W/١١/٢٠١٨٤٤-١٤   



 

 
 

مال قا  احلديث العصر هذا يف ألنه ، جدا جيد :اىن أحد تالميذ الصف الث يوكا فرا
. الدراسية الفصول يف رتيبا وليس ، العوملة تدفق العربية اللغة تعلم يتبع أن جيب
 املفردات تعلم. العربية اللغة بتعلم اهتماما أقل الكثريين فإن ، ذلك على عالوة

دة يف للغاية مفيد احلاسوبية وسائط ستخدام  ٤٥.لتعلم الطالب اهتمام ز

ت عـرض .٢  احلاسـوبية السـمعية البصـرية لوسـائل املفـردات تعلـيم فوائـد عـن البيـا
 الســنة سـاوو دوري مبعهــد "الـدين مشـس" الثانويــة ملدرسـة الثــاىن الصـف بلطـّال 

 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية

 ذأستا"وقال . احلوسبة إىل املستندة التعليمية الوسائط استخدام فوائد
 ":موجى

دة  . أ  تذكر ويسهل املواد قبول يسهلون الطالب ألن. التعلم يف والكفاءة الفعالية ز
 .كتابتها متت اليت املفردات

 وسائط ستخدام اآلن ، العربية اللغة لتعلم كساىل يكونوا أن اعتادوا الذين الطالب  . ب
 .محاسة أكثر الطالب ، احلسوبية ا
 أن إىل إلضافة ، احلسوبية أجهزة تشغيل يف الطالب إبداع تعزيز على القدرة  . ت

 ٤٦.احلسوبية أجهزة تشغيل على أيًضا قادرون املفردات يتعلمون الذين الطالب

 ميكن ألنين جدا فعالة: اىن أحد تالميذ الصف الث يسوف إكو رامظانل قا
  ٤٧.سابقتها عن خمتلفة جديدة تعلم وأساليب جديدة خبربات أشعر أن

                                                           
٠٤/W/١١/٢٠١٨٤٥-١٤   

٤٦  /W/١١/٢٠١٨٠٥-١٤ 
٠١  ٤٧/W/١١/٢٠١٨-١٤  



 

 
 

فعندما أمتكن من احلصول  :اىن أحد تالميذ الصف الث ريزال موهامينل قا
ستخدام الوسائط والتعلم  لفرق يف التعلم  على معرفة جديدة ، ميكنين أن أشعر 

عالوة على ذلك ، تعلم اللغة العربية ، هو درس ممل . دون استخدام وسائل اإلعالم
  ٤٨.ألن اللغة العربية صعبة للغاية. لنسبة يل
مال قا  ألن وذلك ، وفعالة فعالة :اىن أحد تالميذ الصف الث يوكا فرا
 ، تعلمه يف. جدا قصري وقت هو احلاسوبية على القائمة اإلعالم وسائل استخدام
 حول املعرفة اكتسب كما ، العربية للغة املفردات املعرفة على احلصول إىل إلضافة

  ٤٩.احلاسوبية أجهزة تشغيل
  
  

 

ت عـــرض .٣ ـــا ـــة يف عـــن البي ـــيم العوامـــل الداعمـــة والعائقي  لوســـائل املفـــردات تعل
 "الـدين مشـس" الثانويـة ملدرسة الثاىن الصف بلطّال  احلاسوبية السمعية البصرية

 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد

 

لوسائل العوامل الداعمة  ":موجى ذأستا"وقال .  والعائقية يف تعليم املفردت 
 احلسوبية

 العوامل الداعمة
 :العوامل الداعمة هي كما يلي

                                                           
٠٣/W/١١/٢٠١٨٤٨-١٤   

٠٤  ٤٩/W/١١/٢٠١٨-١٤  



 

 
 

 .أجهزة احلسابية املستخدمة يف تعلم اللغة العربية. توافر خمترب. ١
 يف الوحدات احملوسبة ، مما يسهل عملية )Microsoft Word(توافر برامج . ٢

 .التعلم
 .كل جهاز احلسابية  توافر شبكة اإلنرتنت على. ٣
 

 :عوامل تثبيط
 :العوامل املثبطة هي كما يلي

.وسائل احلسوبية تعوق عملية التعلم اوعدم وجود أدوات . ١  
 .ساعات دروس اللغة العربية اوقلة الوقت . ٢
 .Microsoft Wordعدم معرفة الطالب يف استخدام . ٣
 ٥٠.فاتيح العربيةاملعرفة احملدودة للطالب يف استخدام نظام لوحة امل. ٤

  :اىن أحد تالميذ الصف الث يسوف إكو رامظانل قا

و  .اإلنرتنت شبكات توفر جانب إىل ، .احلسابية معمل لفعل هناك أن هو الداعم العامل
ا املمارسة إىل االفتقار هي املثبطة العوامل  املفاتيح لوحة نظام استخدام عند ونسيا
  ٥١.العربية

                                                           
٥٠  /W/١١/٢٠١٨٠٥-١٤  
٠١  ٥١/W/١١/٢٠١٨-١٤  



 

 
 

العامل الداعم هو أن هناك معمل كمبيوتر ،  :اىن أحد تالميذ الصف الث ريزال موهامينل قا
العوامل املثبطة هي معدات و , واملعدات كاملة ، وهناك جهاز عرض عندما يشرح املعلم

جهزة    ٥٢.احلاسوبيةحاسوب حمدودة ، ونقص يف املعرفة 
مال قا  ، احلاسوبية أجهزة توافر هو الداعم العامل: اىن أحد تالميذ الصف الث يوكا فرا

 املانع العاملو , قاموًسا حتمل أن جيب ال املفردات عن نبحث أننا حبيث ، الشبكات وتوافر
 على فقط يركز التعلم ألن ، العملي التعلم نقص وكذلك احملدودة احلاسوب معدات هو

 ٥٣.فقط املفردات
  

                                                           
٠٣/W/١١/٢٠١٨٥٢-١٤   

٠٤  ٥٣/W/١١/٢٠١٨-١٤  



 

 
 

  الباب اخلامس

  حتليـل البيـانـات

 احلاسوبية السمعية البصرية لوسائل املفردات تعليم دور عن حتليـل البيـانـات  .أ﴾ ﴿

 السنة ساوو دوري مبعهد "الدين مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف بلطّال 

 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية

 من ، احلاسوب على القائمة التعلم وسائل تطوير اسرتاتيجية مناقشة قبل
 موجودة تكون أن جيب أداة اإلعالم. التعلم وسائل فهم مسبقا نعرف أن الضروري

. العمل تسهل أن ميكن أداة هي اإلعالم وسائل. العمل يف األمور تسهيل أرد إذا
 يت كلمة. مرضية نتائج ومع صحيح بشكل إجنازه مت الذي العمل يريدون اجلميع

 تعين واليت" املتوسطة" للكلمة اجلمع صيغة هي اليت الالتينية اإلعالم وسائل من
لتايل ،"وسيط أو إدخال"  وسيلة هو اإلعالم وسائل أن على تفسر أن ميكن و

  .الرسائل توجيه أو تعلمت املعلومات لتوجيه
 الطالب وحتفيز الرسائل تقدمي ميكنها مادية أجهزة كلها اإلعالم وسائل أن

 نصديما في لوطنيةا لتعليما جمعية تعني. واألشرطة والكتب األفالم مثل تعلم على
 من بصرية سمعيةو مطبوعة لشكاأ يه مإلعالا سائلو أن) ٧: ٢٠٠٥(
 هي اإلعالم وسائل أن القول ميكن األوصاف هذه كل من. اتلمعدوا تالتصاالا

 بسهولة املوضوع رسائل أو احملتوى وفهم فهم الطالب على السهل من جتعل أداة
 وحماضرات لوجه وجها خالل من املوضوع بتسليم مقارنة طويلة لفرتة تذكره وميكنهم

  ٥٤.مساعدة دون
                                                           

  ٣٤. ص)١٩٨٦: رينيك جيفتا :  جاكارتا( Media Pendidikan  ,أريف سدمان ٥٤



 

 
 

ا وفعالة للغاية فعالة  املفردات تعلم على تقتصر ال مواد تقدمي تستطيع أل
 إىل ، التكنولوجيا جمال يف الطالب معرفة إىل قبة نظرة أيًضا تضيف بل ، فحسب
م ، خترجهم عند للطالب جًدا مفيد الكمبيوتر وسائط استخدام أن جانب  أل
 كتابة الطالب تعليم إىل إلضافة ، اآلخرين املدارس طالب من أكثر معرفة اكتسبوا
مج ستخدام املفردات  على أيًضا الطالب حيصل ،) Microsoft Office Word( بر

 .الكمبيوتر تشغيل كيفية حول معرفة
ست تعلم أن هو االستنتاج فإن ، لذا دام الوسائل احلاسوبية خاملفردات 

 استوىف قد الثانوية  مشس الدين مبعهد دوري ساوواملدرسة  لطالب الص الثاىن
 وفهم فهم الطالب على السهل من جتعل أداة اإلعالم وسائل تعترب اليت املعايري
 املوضوع بتسليم مقارنة طويلة لفرتة تذكره وميكنهم بسهولة رسالته أو املوضوع حمتوى

 .مساعدة بدون لوجه وجهاً  حماضرات خالل من
  

ت عن  .ب﴾ ﴿  احلاسوبية السمعية البصرية لوسائل املفردات تعليم فوائد حتليل البيا

 السنة ساوو دوري مبعهد "الدين مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف بلطّال 

 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية

  :  احلوسبة إىل املستندة التعليمية الوسائط استخدام فوائد
دة  . ح  عند وكفاءة فعالية أكثر سيكون تعلم. التعلم يف والكفاءة الفعالية ز

 اإلعالم وسائل وخاصة ، املواد تقدمي الداخل يف الوسائط استخدام
 . احلوسب أساس على اإلعالم وسائل هي املستخدمة



 

 
 

 موجود شيء استخدام وقادر جديد شيء خلق على قادرون الطالب  . خ
 .احلياة يف املفيدة األخرى والتغريات النموذ مع الستخدامه لفعل
 .هلم املعلم يقدمها املوضوع وفهم بسهولة فهم وهكذا

 طريق عن اإلبداع كمظاهر األفكار عن التعبري على الطالب شجع  . د
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على القائمة التعلم وسائل استخدام

 اإلعالم وسائل تصميم يف إبداًعا أكثر يكونوا أن على املعلمني تشجيع  . ذ
 احلوسبة خالل من التعليمية

 ، التعلم جودة وحتسني ، الكفاءة وحتسني ، التعلم فرص توسيع  . ر
 التعلم وتشجيع ، املهارات تشكيل وتسهيل ، التدريس جودة وحتسني

 تقليل و ، التخطيط واإلدارة السياسة وحتسني ، املستدامة احلياة مدى
 ٥٥ .الرقمية الفجوة

 :هي للطالب املتوقعة الفوائد

دة  . ث  تذكر ويسهل املواد قبول يسهلون الطالب ألن. التعلم يف والكفاءة الفعالية ز
 .كتابتها متت اليت املفردات

 وسائط ستخدام اآلن ، العربية اللغة لتعلم كساىل يكونوا أن اعتادوا الذين الطالب  . ج
 .محاسة أكثر الطالب ، احلسوبية ا

 أن إىل إلضافة ، احلسوبية أجهزة تشغيل يف الطالب إبداع تعزيز على القدرة  . ح
 .احلسوبية أجهزة تشغيل على أيًضا قادرون املفردات يتعلمون الذين الطالب

                                                           
 )٢٠١٢: اسواجا فريّسندو:يوجياكرتا( Media Pembelajaran Bahasa Arab خليل هللا،دمحم  ٥٥

   ٢٥-٢٧.ص



 

 
 

ست تعلم أن هو االستنتاج فإن ، لذا  دام الوسائل احلاسوبية لطالب الص الثاىنخاملفردات 
 بني من ، للطالب منافع يوفر أن ميكن املدرسة الثانوية  مشس الدين مبعهد دوري ساوو

دة على قادرين ، آخرين دة على وقادرين ، التعلم يف والكفاءة الفعالية ز  الطالب محاس ز
  .احلسوبية أجهزة تشغيل يف الطالب إبداع تعزيز على وقادرون ،

 
ت حتليل  .ج﴾ ﴿  لوسائل املفردات تعليم العوامل الداعمة والعائقية يف عن البيا

 "الدين مشس" الثانوية ملدرسة الثاىن الصف بلطّال  احلاسوبية السمعية البصرية

 .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسية السنة ساوو دوري مبعهد
لتأكيد  وسائل استخدام كثريا احلاسوبية على القائم التعلم يركز سوف و

 احلاسوبية على القائم التعلم اإلعالم وسائل استخدام. احلاسوبية على قائمة تعليمية
 إىل االنتباه جيب اإلعالم وسائل استخدام يف. اليد الكف حتويل مثل سهال ليس
 .وجه أكمل على املستخدمة الوسائط استخدام ميكن حبيث التقنيات قليل عدد

  .التعلم أهداف عن اإلعالم وسائل استخدام ينحرف ال ، ذلك إىل إلضافة
 ما القيادة عوامل تشمل ، احلاسوب على القائمة التعلم وسائط تطوير يف

 :يلي
  ).وأجهزة برجميات( حاسوبية أجهزة املتوفرة الغيار قطع .٧
 من احلاسوب على املعتمدة التعلم ومناذج للمعلومات السريع التدفق  .٨

 .اإلنرتنت على املعلومات إىل الوصول خالل من اخلارج
دة احلكومة برامج  .٩  احلسابية األدوات مع املطلوبة الدولية املدارس لر

ت مجيع اخرتاق يف والبدء السريعة التكنولوجية التطورات  .١٠ تمع مستو  .ا



 

 
 

 وتطوير للتقدم والطالب واملعلم املدرسة من والتحفيز الذايت الوعي وجود .١١
 .أنفسهم

 للعوملة كأثر البشرية املوارد جودة لتحسني العالية املطالب .١٢
  

 احلسابية  على القائمة اإلعالم وسائل تطوير يف ، القيادة عامل إىل إلضافة
 :تشمل اليت عقبات أيضا هناك

  عالية احلاسوب على القائمة الوسائط وصيانة شراء تكلفة تزال ال .٥
 استخدام كيفية لتقدمي املطلوبني املؤهلني األشخاص أو الفنيني أو اخلرباء .٦

 احلاسوب على القائمة الوسائط
 منخفضة إندونيسيا يف) املدرسون سيما ال( البشرية املوارد نوعية تزال ال .٧

 القائمة الوسائط وخاصة) املتعفنة التكنولوجيا( جاهل غري ومعظمها ،
 .واإلنرتنت) وأجهزة برجميات( حاسوبية أجهزة شكل يف احلاسوب على

 على لقائمةا لتعلما لوسائل راتلخياا من لكبيرا دلعدا دييؤ ما غالبًا .٨
 ٥٦ستستخدمها لتيا لوسائطا تحديد في كتباار لىإ لحاسوبيةا

 
 الداعمة العوامل
 :يلي كما هي الداعمة العوامل

 .العربية اللغة تعلم يف املستخدمة احلسابية أجهزة. خمترب توافر. ١
 .التعلم عملية يسهل مما ، احملوسبة الوحدات يف (Microsoft Word) برامج توافر. ٢
 .احلسابية جهاز كل على اإلنرتنت شبكة توافر. ٣

                                                           
  ٦٤ .ص)١٩٨٦: رينيك جيفتا :  جاكارتا( Media Pendidikan  ,فأري سدمان ٥٦



 

 
 

 
 :تثبيط عوامل
 :يلي كما هي املثبطة العوامل

 .التعلم عملية تعوق احلسوبيةوسائل /  أدوات وجود عدم. ١
 .العربية اللغة دروس ساعات/  الوقت قلة. ٢
 .Microsoft Word استخدام يف الطالب معرفة عدم. ٣
 .العربية املفاتيح لوحة نظام استخدام يف للطالب احملدودة املعرفة. ٤
 

لوسائل احلسوبية الداعمة العوامل فإن ، اخلتام يف  خمتربات توافر هي يف تعليم املفردت 
 اإلنرتنت شبكات وتوافر ، املفردات تعلم تدعم اليت الربامج وتوافر ، املدرسة يف احلسابية

دة  ، الطالب معرفة لز

وسائل /  أدوات نقص هو وسائل احلسوبية ستخدام املفردات لتعلم املثبط العامل إن
 الطالب معرفة ونقص ، لوجه وجًها الوقت حمدودية مث ، التعلم عملية تعوق اليت احلسوبية

  . احلسوبية إىل املستندة الوسائط ذه

  



 

 
 

  سادسالباب ال

  ةمتااخل

 نتيجة البحث  .أ﴾ ﴿
 السمعية البصريةدام الوسائل ختعليم المفردات باستعن وفقا بنتيجة البحث استخلص الباحث 

 -٢٠١٧السنة الدراسية المدرسة الثانوية  شمس الدين بمعهد دوري ساوو  الثانى فالصالحاسوبية لطالب 
:كما يلى .٢٠١٨  

ست ميتعل نكا .١  الثاىن الصفدام الوسائل احلاسوبية لطالب خاملفردات 
 تعترب اليت املعايري استوىف قد املدرسة الثانوية  مشس الدين مبعهد دوري ساوو

 املوضوع حمتوى وفهم فهم الطالب على السهل من جتعل أداة اإلعالم وسائل
 من املوضوع بتسليم مقارنة طويلة لفرتة تذكره وميكنهم بسهولة رسالته أو

 .مساعدة بدون لوجه وجهاً  حماضرات خالل
المدرسة الثانوية  شمس  الثانى فدام الوسائل الحاسوبية لطالب الصخالمفردات باست تعلمفوائد  كانت .٢

 والكفاءة الفعالية زيادة على نوقادر واهي الطّالب ، بللطّال  منافعال كثيرة  الدين بمعهد دوري ساوو
 تشغيل في الطالب إبداع تعزيز على وقادرون ، الطالب حماس زيادة على نووقادر ، التعلم في

 .الحسوبية أجهزة
 ، المدرسة في الحسابية مختبرات توافر هي في تعليم المفردت بالوسائل الحسوبية الداعمة العوامل فإن .٣

 إن و، الطالب معرفة لزيادة اإلنترنت شبكات وتوافر ، المفردات تعلم تدعم التي البرامج وتوافر
 التي وسائل الحسوبية او أدوات نقص هو وسائل الحسوبية باستخدام المفردات لتعلم المثبط العامل
 إلى المستندة الوسائط بهذه الطالب معرفة ونقص ، لوجه وجًها الوقت محدودية ثم ، التعلم عملية تعوق

  . الحسوبية
 

 

 اإلقرتاحات  .ب﴾ ﴿
 :يليا ان تقّدم اإلقرتاحات كم باحثويطيب لل

  للمدرسة .١
 .اللغة العربيةتدريسفى  ستراتيجيةإلام استخدفى اتصلح أن  .أ 



 

 
 

 .ينبغى على المدرسة ان تقدم التوجيهات العامة للمدرسين عن إستراتيجية تدريس اللغة العربية  .ب 

 للمدرس .٢

 نعاسا وال ملال ال الطالب لتكون املفردات تعليم ىف جيتهداملدرس ان   .أ 
 .جيدا املفردات  تعليم وتفهموا

 صحيحا تطبيقا الطريقة او اإلسرتاتيجية يطبق ان املدرس على ينيغى   .ب 
 ملال التدريس ىف يكونوا ال لكى الطالب وذهن  لنظرية ويناسب ووضيحا

 مفروحا بل

 التحريري ىف  الطالب نتائج قيمة أخذ كيفية يصلح ان املدرس على ينبغى  .ج 
  .األصلي الطالب نتائج يعرف لكى
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