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 الملخص
 

تعليم مفردات اللغة العربية لطبلب الصف  .2019.إقبال, المبارك
العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 2019-2018الثانية فونوروغو يف السنة الدراسية 
 كلّية الًتبّية و قسم تعليم اللغة العربّية .البحث العلمي
. اجلامعة اإلسبلمّية احلكومّية فونوروغوالعلوم التعليمية 

 .الدكتور أجوس تري جاىيو ادلاجستَت ادلشرف
 . اللغة العربية, مفردات, تعليم: الكلمة األساسية

يتم ربديث ادلعلمُت يف مدرسة الثانوية احلكمية الثاين فونوروغو 
دائما من حيث وسائل التعلم من أجل ربقيق وربقيق أىداف التعلم , 
وكذلك تعلم اللغة العربية وخاصة يف تعلم ادلفردات مطلوبة الستخدام 
وسائل اإلعبلم التعليمية حبيث التعلم ليست رتيبة وال ذبعل الطبلب 

بادللل يف التقائ العلم يقدمو ادلعلم , لذا فإن وسائل اإلعبلم ادلصورة توفر 
ربفيزًا لؤلفكار وادلشاعر واالىتمام واىتمامات الطبلب , واىتمام 

باحث جيعل أسئلة البحث , الطبلب يف عملية التعليم وادلتعلم والكثَت
ما عوامل الدافعية وادلعارضية على (2: )ما طرق تعليم( 1), كما يلي

لطبلب الصف على تعليم ادلفردات ما أىداف (3): تعليم ادلفردات
 مدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو يف العاشر بقسم العلوم الطبيعية

 . 2019-2018السنة الدراسية في
ادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو منهج نوعي لنوع  

أحباث دراسة احلالة , طريقة البحث النوعي ىي طريقة حبث تعتمد على 
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حيث يكون الباحثون  (كخصم ىي ذبربة)حالة األشياء الطبيعية , 
يف . يعتمد صلاح الباحثُت بشكل كبَت على مجع البيانات .أدوات أساسية

ىذه الدراسة للحصول على ادلواد وادلعلومات واحلقائق وادلعلومات اليت مت 
احلصول عليها , ديكن مجع البيانات من خبلل ادلبلحظة وادلقاببلت 

.  حبيث تكون البيانات مشبعة.والوثائق
م يتعل الطريقة ادلستخدمة يف تنفيذأن , حاصل البحث

الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية يف  ادلفردات
, حىت يتمكن الطبلب حيرصون على استخدام احلكومية الثانية فونوروغو
 وديكن أيًضا زيادة إتقاهنم ادلفرداتم يتعل الصور وسائل االعبلم يف

 .للمفردات
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  الباب األّول
 المقّدمة

 ية البحثفخل أ﴾ ﴿
اللغة العربية ىي لغة مهمة ديكن تعلمها ادلسلمون, 

ألن مصدر لتعاليم اإلسبلم, وىي القرآن واحلديث 
يف البداية , الواقع تأكيد على . إستخدام اللغة العربية

أنشطة تعليمية للغة العربية بأمهية قراءة القرآن ُكتب حبروف 
ولكن مع تطور معرفة اإلسبلم بالكثَت من كتب . عربية

ادلعرفة باللغة العربية , فإن تأّكد متعّلمة اللغة العربية مل يعد 
بقراءة ققط , بل أكثر من ذلك , ىدف تعّلم اللغة العربية 
فقد مت التأكيد على لقراءة و تقهم و يعّمق عريضا القرآن 

 .و احلديث و علوم اإلسبلم
تعّلم اللغة مطلوب حىت يتمكن ادلرء من التواصل 

جبيد وصحيح مع بعضهم البعض وبيئتهم , سواء شفهيا 
الغرض من تعلم اللغة ىو إلتقان اللغة وادلهارة يف . أو كتابة

اللغة العربية , مثل ادلطالعة و احملدثة و اإلنشاء و النحو و 
                                                           

ردياجا . PT: باندوع), barA asahaB narajalebmeP igolodoteM, أجيف ىَتةاوان
 23(, 2011, روسدا كاريا
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 وذلك للحصول على ادلهارات اللغوية اليت تغطي  ,الصرف
مهارات االستماع , : أربعة جوانب من ادلهارة, وىي

 .ومهارات القراءة , ومهارات الكتابة , وإتقان تكلم
اللغة العربية ىي واحدة من ادلوضوعات اليت تتطلب 

على وجو . قدرة ادلعلمُت على إدارة الفصول الدراسية
اخلصوص , قدرة ادلعلمُت على استخدام وسائل اإلعبلم 
اليت ديكن أن زبلق أجواء مرحية وشلتعة حىت ديكنها جذب 

االىتمام بتفعيل الطبلب ألخذ الدروس , إما بشكل 
. مستقل أو يف رلموعات

تعّلم اللغة العربية اليت تستخدم وسائل اإلعبلم يصبح 
وسائل . أكثر إثارة لبلىتمام وديكن أن تسهل عملية التعلم

اإلعبلم اليت ديكن استخدامها كجهد لزيادة دافع الطبلب 
, إثارة السعادة والفرح , إثارة احلماسة , وإحياء الدروس 
اليت ديكن بالتفاعل وادلشاركة النشطة للطبلب لتعلم اللغة 

من وسائل اإلعبلم التعليمية , ديكن . العربية بشكل فعال

                                                           
أسواجا فريس : يوكيا كارتا), barA asahaB narajalebmeP aideM,  زلّمد خليل اهلل

  8(, 2004, إندو
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للمدرسُت خلق جو تعليمي موات ومريح وشلتع حىت 
يتمكنوا من جذب االىتمام وسبكُت الطبلب من ادلشاركة 

 .يف الدراسة بشكل مستقل أو يف رلموعات
وسائل . وسائل التعلم تعد إحدى أنشطة التعلم

 AEFTوفقال . اإلعبلم حرفيا , يعٍت وسيط أو مقدمة
, وسائل اإلعبلم ىي كّل  (رابطة التعليم واالتصال)

 .أشكال اليت تستخدم يف عملية توزيع ادلعلومات
يف الدراسات اللغوية باستخدام النهج اذليكلي , 
يُنظر إىل اللغة على أهنا شيء يتألف من مكونات أو 

عناصر ديكن فصلها وسبييزىا عن مكون واحد إىل مكون 
وتشمل ادلكونات ؛ أصوات اللغة وادلفردات وقواعد . آخر
يف ىذا النهج اذليكلي , تعٍت تعلم اللغة التعلم إتقان . اللغة

 .ديكن تعليم اللغة باستخدام وسائل تعلم اللغة. مكوناهتا

                                                           
 Metode Permainan-permainan Edukatif dalam, ةمحو فتح اجمليب و نائ الر

Belajar bahasa Arab(2011:ديفا قريس: يوكياكارتا ,)63,64 
  65,إيبيد

مطبعة اجلامعة : ماالج)barA asahaB narajalebmeP aideM , عبد الواىب رشيد
  51,(2009اإلسبلمية احلكومية ماالج فريس 
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ادلفردات ىي أحد عناصر اللغة اليت جيب أن يتقنها 
متعلم اللغات األجنبية حىت يتمكنوا من اكتساب ادلهارات 

 .للتواصل مع تلك اللغة
بناء على األشياء ادلذكورة , تعلم ادلفردات مهمة 

إن إتقان ادلفردات يف البيئة التعليمية . للغاية يف إتقان اللغة
ديكن أن يستخدم وسائل اإلعبلم ادلصورة لزيادة فهم 

.   ادلقردات
مدرسة الثانوية احلكمية الثاين فونوروغو ىي فئة من 

ادلؤسسات التعليمية اليت ال ديكن فصلها عن االنضباط 
ادلطلوب من الطبلب وادلعلمُت ,و ِسرعة يف حُت أن 

اللوائح فعالة للغاية , شلا جيعل مدرسة الثانوية احلكمية 
و يف مدرسة . الثاين فونوروغو صار مدرسة جّيد جّدا

معلم عظيم "الثانوية احلكمية الثاين فونوروغو ىناك قول 
".  مدرسة كردية

                                                           
ماالج )barA asahaB narajagneP igolodoteM , أمحد فؤد أفيندي

 96(, 2005,مسخيات
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يتم ربديث ادلعلمُت يف مدرسة الثانوية احلكمية الثاين 
فونوروغو دائما من حيث وسائل التعلم من أجل ربقيق 

وربقيق أىداف التعلم , وكذلك تعلم اللغة العربية وخاصة 
يف تعلم ادلفردات مطلوبة الستخدام وسائل اإلعبلم 

التعليمية حبيث التعلم ليست رتيبة وال ذبعل الطبلب بادللل 
يف التقائ العلم يقدمو ادلعلم , لذا فإن وسائل اإلعبلم 

ادلصورة توفر ربفيزًا لؤلفكار وادلشاعر واالىتمام واىتمامات 
الطبلب , واىتمام الطبلب يف عملية التعليم وادلتعلم 

والكثَت من الفوائد للطبلب يف فهم معٌت ادلفردات وتسهيل 
 .ادلعلمُت يف إعطاء احلافز للطبلب عند حدوث التعلم

ىناك أيًضا آراء للطبلب عندما يكونون يف تعلم 
اللغة العربية , فهم أكثر قدرة على الًتكيز على التعلم 
عندما يستخدم ادلعلم وسائل تعليمية , ألن الطبلب 

يشعرون بادللل أكثر عند عدم استخدام للوسائل اإلعبلم , 
وبالتايل فهم أكثر محاسة ويبدون أكثر فضواًل حول ما 

 .يف حالة استخدام الوسائل. سيعلمو ادلعلم
                                                           

 2018 سبتمرب 22,  ادلقابلة دبعّلم اللغة العربية سبحيدة اجلنة
 2004سبتمرب 22,  فونوروغو ألفي زىر فاضل2 ادلقابلة دبتعّلم مدرسة الثانوية اإلسبلمية 
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تحديد البحث   ب﴾ ﴿
من خلفية ادلشكلة أعبله , سيقوم الباحث باحلد 
من ادلشكلة اليت جيب دراستها, وتشمل عناصر التعليم 

يف ىذه . الطبلب وادلعلمُت وادلواد والطروق وبيئة التعلم
احلالة سَتكز الباحث على طريقة التعلم والعوامل الدافعية 
وادلعارضية ألن الباحث يرى أن أىم شيء يف التعليم ىو 

يف طريقة جيب أن يكون . الطريق اليت يستخدمو ادلعلم
ىناك عوامل الدافعية وادلعارضية , لذلك يبحث الباحث 

 .أيضا ذلك
 

أسئلة البحث   ج﴾ ﴿
 ادلذكورة أعبله, والكاتب صياغة اخللفيةبناء على 

: األسئلة على التايل
لطبلب الصف العاشر بقسم ما طرق تعليم ادلفردات  .1

مدرسة الثانوية احلكومية الثانية  يف العلوم الطبيعية
؟ فونوروغو
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عوامل الدافعية وادلعارضية على تعليم ادلفردات الما  .2
 يف لطبلب الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية

 ؟مدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
لطبلب الصف العاشر تعليم ادلفردات ما أىداف  .3

مدرسة الثانوية احلكومية  يف بقسم العلوم الطبيعية
 ؟الثانية فونوروغو

 
أهداف البحث   د﴾ ﴿

عند النظر يف صياغة األسئلة اليت حددىا 
: الكاتب , فإن الغرض من ىذه الدراسة ىو

لطبلب الصف العاشر دلعرفة طرق تعليم ادلفردات  .1
مدرسة الثانوية احلكومية  يف بقسم العلوم الطبيعية

  الثانية فونوروغو
دلعرفة عوامل الدافعية وادلعارضية على تعليم ادلفردات  .2

 يف لطبلب الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية
 مدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
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لطبلب على تعليم ادلفردات  أىداف دلعرفة عوامل .3
مدرسة الثانوية  يف الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية

 احلكومية الثانية فونوروغو
 

فوائد البحث  ه﴾ ﴿
الفوائد اليت ديكن احلصول عليها من خبلل ىذا البحث, 

: وىي
 الفوائد النظرية .1

لنتائج ىذه الدراسة مفيدة كنز من ادلعرفة 
حول طرق تعليم ادلفردات و عوامل الدافعية 

وادلعارضية على تعليم ادلفردات , ديكن استخدامها 
كمرجع للباحثُت اآلخرين إلجراء حبوث شلاثلة , 

كمدخل ومسامهة من األفكار أو األفكار للمعلمُت 
. العرب للطبلب

الفوائد العملية   . 2
يوفر ىذا البحث أيًضا مزايا للعديد من 

.  األطراف , مثل ادلعلمُت والطبلب والباحثُت
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زيادة ادلعلومات ورؤى حول طرق : للمدرسُت. أ
تعليم ادلفردات و عوامل الدافعية وادلعارضية على 
تعليم ادلفردات لتحسُت ربصيل الطبلب وديكن 

أن تؤدي إىل اىتمام الطبلب بالتعلم , حىت 
تتمكن من تقليل التشبع الذي عادة ما يواجهو 

. الطبلب أثناء التعلم
تصبح وسائل اإلعبلم التعليمية اليت : للطبلب. ب

ديكن أن ذبذب اىتمام الطبلب ألجل تنفيذ 
التعلم بشكل جيد واحلصول على نتائج تعليمية 

. جيدة
زيادة اخلربة وادلعلومات والبصَتة اليت : للباحثُت. ج

 .ديكن للطبلب تعلم اللغة العربية جيداً 
 
 تنظيم البحث و﴾ ﴿

للكتابة اليت مت تضمينها يف ىذه الورقة العلمية , 
يقوم ادلؤلف بتأليف مناقشة نظامية تتكون من فرعية 

: فرعية وثيقة الصلة واليت ىي وحدة موحدة , وىي
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مقدمة, خيدم ىذا الفصل لتقدمي وصف  : الباب األول
أفكار جلميع البحوث اليت . عام للنمط

تشمل مشاكل يف اخللفية, والًتكيز على 
البحوث, صياغة ادلشكلة, أىداف 

. البحث, فوائد البحوث
ىو دراسة لنظرية نتائج الدراسات  :  الباب الثاين

 .السابقة
هنج ونوع : حبث ربتوي علىمنهج ال  :  الباب الثالث

البحث , وجود الباحث , موقع البحث 
, مصدر البيانات , إجراءات مجع 
البيانات , ربليل البيانات , فحص 

فضبل . صحة البيانات , مراحل البحث
 .عن مناقشة منتظمة

يتكون من عرض , عرض البيانات  :الباب الرّابع 
 تعليمالبيانات العامة واخلاصة لبحث 

مفردات اللغة العربية لطبلب الصف 
العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف 
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ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 
السنة الدراسية  فونوروغو يف

2018-2019 
مفردات اللغة  تعليمربليل البياىات  :  الباب اخلامس

العربية لطبلب الصف العاشر بقسم 
العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 

السنة  احلكومية الثانية فونوروغو يف
 2019-2018الدراسية 

فيو اخلبلصة من ىذا البحث , اإلختتام :الباب السادس 
 و اإلقًتاحات لئلصبلح بعده
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 الباب الثاني
. اإلطار النظري  و البحوث السابقة

 
 البحث السابقة أ﴾ ﴿

بعد أن قام ادلؤلفون بإجراء حبث عن دراسات 
سابقة حول ادلناقشات حول تعلم مقردات باستخدام 
وسائل اإلعبلم ادلصورة , وجد الباحثون عدة دراسات 

:  متشاهبة تقريبا
أطروحة من جاتور نوكراىيٍت , قسم اللغة األجنبية  .1

واألدب , كلية اللغة والفن , جامعة والية سيمارانج 
, مع عنوان وصف استخدام وسائل الصور  (2010)

كجهد لزيادة إتقان ادلفردات العربية يف طبلب الصف 
اإلديان مدرسة إلبتدئية باناران  (مخسة)اخلامس 

 العام الدراسي 2008/2009كونوعفايت سيماراج 
ستدعم وسائل اإلعبلم صورة كبَتة الطبلب 

يف عملية التعلم , ألن وسائل اإلعبلم ادلصورة ستعطي 
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الطبلب حرية التعبَت والتعبَت عن كل اإلبداع وادلوىبة 
.  فيو

( 1): تتمثل أىداف ىذه الدراسة فيما يلي
وصف تطبيق تعلم ادلفردات باستخدام الوسائل 

مدرسة  (مخسة) Vادلصورة لتبلميذ تعلم ادلفردات 
لتحديد  (2), إلبتدئية باناران كونوعفايت سيماراج 

مدرسة الزيادة يف ادلفردات لطبلب الصف اخلامس يف 
دلعرفة مزايا  (3), إلبتدئية باناران كونوعفايت سيماراج 

وعيوب التعليم ادلهٍت مع وسائل اإلعبلم ادلصورة على 
مدرسة إلبتدئية باناران طبلب الصف اخلامس 

 كونوعفايت سيماراج
طريقة البحث ادلستخدمة ىي أحباث العمل 

كانت األدوات . الصفية ادلصممة يف دورتُت
. ادلستخدمة عبارة عن أدوات اختبار وغَت اختبار

تستخدم تقنية مجع البيانات االختبارات وعدم إجراء 
تقنيات ربليل البيانات يف شكل ربليل . االختبارات

.  وصفي نوعي ونسبة ربليل وصفية
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تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل زيادة من الدورة 
من البيانات االختبارية, ديكن . األوىل إىل الدورة الثانية

مبلحظة أن الزيادة يف متوسط درجات الفصل من 
 ويف الدورة 77.75 طالباً يف الدورة األوىل ىي 26

ديكن مبلحظة أن ىناك زيادة . 82.62الثانية تبلغ 
يف نتائج التعلم من ادلوضوعات البحثية من كل 

: من 31.92النسبة ادلئوية للزيادة ىي . اجتماع
وكانت ىناك . االجتماع األول إىل االجتماع الثاين

: من االجتماع الثاين إىل 1.03زيادة بنسبة 
: 1.7االجتماع الثالث , باإلضافة إىل زيادة بنسبة 

استناداً إىل . من االجتماع الثالث إىل االجتماع الرابع
البحث الذي أجري , أظهرت النتائج أن الزيادة يف 

إتقان ادلفردات العربية من خبلل وسائل اإلعبلم 
مدرسة إلبتدئية باناران للصور لطبلب الصف اخلامس 

كما .  :56 , 11 كانت كونوعفايت سيماراج
أظهرت نتائج ربليل غَت البيانات تغيَتا يف سلوك 
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طلبة الصف اخلامس يف جامعة اإلديان بنَتان 
 .جونوصلبايت سيمارانج

 معادلة ( أ
ادلعادلة من ىذا البحث واألحباث 

الباحثان معا دلعرفة أن صور : السابقة , ومها
. وسائل اإلعبلم متحجرة يف تعلم ادلقردات

االختبلفات    (ب
يف حُت أن االختبلف يف ىذه 

صور اإلعبلمية تساعد ادلفردات : الدراسات مها
يف التعلم والبحث يف شكل نوعي, يف حُت أن 

الدراسات السابقة ركزت على كيفية فوائد 
الصور اإلعبلمية لزيادة مهارة ادلفردات والتمكن 

من األحباث باستخدام البحث اإلجرائي 
 .الفصول الدراسية

أطروحة فَتدا كوستاريكا , قسم تعليم اللغة العربية ,  .2
كلية الًتبية وتدريب ادلعلمُت يف ادلعهد اإلسبلمي 

 , مع عنوان األطروحة حول 2016للدولة يف بوروكَتتو 
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استخدام وسائل اإلعبلم ادلصورة يف تعلم اللغة العربية 
إلتقان ادلفردات يف الدولة مدرسة اإلبتدئية النموذجي 

. 2015/2016سبلراع كيدول ليباكسيؤو تيكال 
تبحث ىذه الرسالة يف استخدام الوسائل 

ادلصورة يف تعلم اللغة العربية إلتقان ادلوفورات يف مدرسة 
. اإلبتدئية النموذجي سبلراع كيدول ليباكسيؤو تيكال

إن الغرض من استخدام الوسائل ادلصورة يف تعلم اللغة 
العربية إلتقان ىذه ادلفردات ىو تسهيل تعلم الطبلب 

. كيفية إتقان ادلفردات بفعالية
يهدف البحث الذي مت إجراؤه يف والية 

ميتشيجان من منوذج سلبلنغ كيدول إىل وصف كيفية 
استخدام وسائل اإلعبلم ادلصورة يف تعلم اللغة العربية 

إلتقان ادلوفورات يف مدرسة اإلبتدئية النموذجي سبلراع 
ىذا النوع من البحوث ىو . كيدول ليباكسيؤو تيكال

البحث ادليداين أو البحث ادليداين حيث يذىب 
الباحثون مباشرة إىل ادليدان للحصول على البيانات 

.  وادلعلومات ادلتعلقة بالبحوث اليت أجريت
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يتم . تستخدم ىذه الدراسة طريقة دراسة احلالة
تقدمي ىذا البحث يف شكل وصفي هبدف وصف 

يف حُت أن النهج . العملية اليت ربدث يف ىذا اجملال
: تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة. ادلتبع ىو هنج نوعي

بينما تستخدم تقنية ربليل . ادلراقبة وادلقاببلت والوثائق
: البيانات منوذج مايلز وىوبرمان , والذي يتكون من

.  احلد من البيانات وعرض البيانات والتحقق
وأظهرت النتائج أن تطبيق استخدام الوسائل 
ادلصورة يف تعلم اللغة العربية إلتقان ادلوفورات مدرسة 
اإلبتدئية النموذجي سبلراع كيدول ليباكسيؤو تيكال 

أواًل من . كان فعاال جدا لتسهيل إتقان ادلفردات العربية
مرحلة التخطيط , يقوم ادلعلم بوضع خطة الدرس وفًقا 

ديكن للتطبيق الثاين الستخدام وسائل . ألىداف التعلم
الصور ربسُت الوقت وتسهيل فهم الطبلب للمفردات 

واخلطوة الثالثة ىي اخلطوات ادلستخدمة يف . وحفظها
استخدام وسائل الصور يف شكل استكشاف وتفصيل 

تشمل العيوب األربع ومزايا استخدام وسائل . وتأكيد
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الصور حجًما زلدوًدا للغرف الكبَتة , يف حُت أن ادلزايا 
القيود اليت تستخدم وسائل الصور ىذه . عملية وأصلية

ىي صور ال تناسب الفصول اليت جيب تدريسها , وال 
. تتطابق كتابات ادلقردات مع معٌت الصورة

 معادلة ( أ
ادلعادلة من الدراسة احلالية والبحث 

الباحثان كبلمها يدرسان صورة : السابق, ومها
. اإلعبلم يف تعلم ادلوفدات

االختبلفات    (ب
يف حُت أن االختبلف يف ىذه 

 استخدام الصورة ادلفرداتتعلم : الدراسات مها
وسائل اإلعبلم يف مجيع أضلاء لتسهيل الطبلب 

يف إتقان ادلقردات والًتكيز على العوائق يف تعّلم  
مفردات عن رلال استخدام الصور وسائل 

اإلعبلم, يف حُت أن الباحثُت احلايل يركزون على 
الصور اإلعبلمية لتعزيز ادلدارس الطبلب على 

 تعّلم ادلفردات
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 اإلطار النظري ب﴾ ﴿
 مفهوم التعلم  (1

التعلم ادلصطلحات األساسية يف أي مسعى 
كعملية , . تربوي حىت ال يكون ىناك تعليم حقيقي

حيصل التعلم دائًما على مكان واسع يف سلتلف 
التغيَتات . زبصصات العلم ادلتعلقة باجلهود التعليمية

والقدرات على التغيَت ىي حدود ومعاين مضمنة يف 
بسبب القدرة على التغيَت , سبكن تطور . التعلم

والورع ىو أن . البشرية بأسرع من ادلخلوقات األخرى
القدرة على التطور من خبلل التعلم ىي أيضا ديكن 

لئلنسان أن يستغل حبرية وخيتار ويقرر القرارات ادلهمة 
 .للحياة

يأيت " تعليم"التعلم الذي يتم تعريفو بكلمة 
واليت تعٍت التعليمات " تعليم"من الكلمة األساسية 

" يب"ادلعطاة للناس لكي يعرفوا , إىل جانب البادئة 

                                                           
  barA asahaB narajalebmeP aideM15,,  عبد الواىب رشيد
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شلا يعٍت عملية أو عمل أو " تعلم"تصبح " أ"والبلحقة 
.  تعليم أو تعليم حىت الطبلب يريدون التعلم

بعبارة أخرى , أنشطة التعلم ىي األنشطة 
اليت توجد فيها عملية التدريس, أو التوجيو , أو 

التدريب, أو مثال األعضاء, أو تنظيم وتسهيل األمور 
ادلختلفة للطبلب حىت يتمكنوا من تعلم ذلك لتحقيق 

.  أىداف التعلم
التعلم ىو عملية التفاعل بُت الطبلب مع 

التعلم ىو . ادلعلمُت ودبصدر التعلم يف بيئة التعلم
ادلساعدة ادلقدمة من قبل ادلعلمُت حبيث ديكن أن 

ربدث عملية اكتساب ادلعرفة وادلعرفة , وإتقان ادلهارة 
        .والطابع

تعريف ادلفردات   (2
ادلفردات أحد عناصر اللغة اليت جيب أن 

يتقنها متعلم اللغات األجنبية حىت يتمكن من 
.  اكتساب ادلهارات للتواصل مع تلك اللغة

                                                           
  barA asahaB narajalebmeP aideM,3,  زلّمد خليل اهلل
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معٌت و وظيفة ادلفردات   (3
ادلفردات ككنز الكلمة أو معجم سيكون ذلا 

ديكن تقسيم معٌت . وظيفة عندما يكون ذلا معٌت
ادلعٌت . (إضاىف)ومعٌت التلميحي (أصلى)الضمٍت 
يتكون من ادلعٌت اجلوىري وادلعٌت  (أصلى)الضمٍت 

على سبيل . اجملازي , ادلعٌت األصلي وادلعٌت للمصطلح
يف اللغة العربية, ادلعٌت األساسي (األم)ادلثال, كلمة أم

, وعند معٌت اجملازي "األم اليت أصلبت الطفل"ذلا ىو 
أّم )ادلستخدمة يف أّم الكتاب(األم)للكلمة أم

ادلعٌت األصلي , على سبيل ادلثال , ىو .(الكتاب
الشخص الذي "اليت تعٍت  (اذلاتف)كلمة اذلاتف 

". اذلاتف", بينما يعٍت مصطلح " يهمس
  طرق تعليم ادلفردات (4

ىذه ىي ادلرحلة األوىل , . االستماع إىل الكلمة ( أ
وىي إعطاء الطبلب الفرصة لبلستماع إىل 
الكلمات اليت يتحدث هبا ادلعلم أو وسائل 

اإلعبلم األخرى , سواء من تلقاء أنفسهم أو يف 
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إذا مت إتقان عنصر الصوت للكلمة من . اجلملة
قبل الطبلب , فسيتمكن الطالب التايل من 

 .االستماع بشكل صحيح
يف ىذه ادلرحلة , يعطي ادلعلم الفرصة . قل الكلمة ( ب

إن قول . للطبلب ليقولوا الكلمات اليت مسعوىا
كلمة جديدة سيساعد الطبلب على تذكر 

. الكلمة لفًتة أطول
يف ىذه ادلرحلة , . احلصول على معٌت الكلمة (ج

جيب على ادلعلم ذبنب الًتمجة يف إعطاء معٌت 
للكلمة للطبلب , ألنو إذا مت القيام بذلك فلن 

يكون ىناك تواصل مباشر يف اللغة اليت يتم 
دراستها , بينما سيتم نسيان معٌت الكلمة بسرعة 

ىناك العديد من التقنيات اليت . من قبل الطبلب
ديكن استخدامها من قبل ادلعلم لتجنب الًتمجة 
من أجل احلصول على معٌت الكلمة , أي عن 
طريق إعطاء سياق اجلملة , تعريف بسيط , 
استخدام الصور , ادلرادفات , ادلتضادات , 
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إظهار األشياء األصلية أو ادلقلدة , إظهار 
حركات اجلسم والًتمجة كبديل أخَت إذا كان من 

 .الصعب حًقا على الطبلب فهمو
بعد ادلرور دبراحل السماع وقول وفهم . اقرأ الكلمة (د

معٌت الكلمات اجلديدة , يكتبها ادلعلم على 
مث يتم إعطاء الطبلب الفرصة لقراءة . السبورة

. الكلمة بصوت عالٍل 
سيساعد إتقان مفردات . اكتب الكلمات (ه

الطبلب إىل حد كبَت عندما يطلب منهم كتابة 
مساع , قول , فهم , )الكلمات اليت تعلموىا للتو 

مع األخذ بعُت االعتبار خصائص  (قراءة
. الكلمات ال تزال حية يف ذكريات الطبلب

ادلرحلة األخَتة من تعلم ادلفردات . اجعل اجلمل (و
ىي استخدام الكلمات اجلديدة يف مجلة كاملة , 

جيب أن يكون ادلعلم مبدعاً يف . شفهياً وكتابياً 
إعطاء أمثلة للجمل ادلتنوعة ويطلب من الطبلب 

عند ذبميع اجلمل , جيب استخدام . تقليدىم
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كلمات منتجة وفعلية حىت يتمكن الطبلب من 
 .فهمها واستخدامها بأنفسهم

 أىداف تعليم ادلفردات (5
. ةادلفردات اجلديدة لطبلبفرّ ليع .أ 
 ادلفردات جبّيدة الطبلب لينطق تدريب .ب 
. معٌت ادلفردات جبّيدةليفهم  .ج 
  يف التكّلمدلفرداتلفوائد ا .د 

 تعريف وسائل (6
تعلماإلعبلم ىو واحد من وسائل ربسُت 

وسائل اإلعبلم حرفيا , يعٍت وسيط أو . أنشطة التعلم
,  (رابطة التعليم واالتصال) TFEAوفقال . مقدمة

وسائل اإلعبلم ىي مجيع أشكال اليت تستخدم يف 
 .عملية توزيع ادلعلومات

                                                           
 Metodologi Pengajaran bahasa Arab,,101,99أمحد فؤد أفيندي

, Mengukur kenanpuan bahasa untuk studi Islam ,عبد احلميد 
 33, (UIN ,2010: ماالنج)
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الوسائل ىي أداة قناة لنقل رسالة أو معلومات 
رسالة أو معلومات يف التعلم . من مصدر إىل ادلستلم

بينما يكون مستلم الرسالة أو ادلعلومات . ىو ادلعلم
الرسالة ادلرسلة ىي يف شكل عدد من . ىو الطالب

 . ادلهارات اليت حيتاجها الطبلب إلتقاهنا
تلعب الوسائل التعليمية دورًا مهًما كأداة 

تتميز كل عملية تعليمية . إلنشاء عملية تعلم فعالة
بوجود عدة عناصر , دبا يف ذلك الغرض من ادلواد 

ال ديكن ربرير . والطرق ووسائل اإلعبلم والتقييم
عناصر الوسائل من عناصر أخرى تعمل كأداة أو 

 .اقًتاح لتوصيل ادلواد التعليمية إىل وجهتها
إحلاح وسائل اإلعبلم   (7

أنشطة التعليم والتعلم ستكون فعالة وفعالة إذا 
 باستخدام وسائل اإلعبلم مصحوبةكانت األنشطة 

وجد عارف صديقان وآخرون أن . كأداة للتعلم
مفهوم اإلعبلم ىو أي شيء ديكن استخدامو لتوجيو 

                                                           
 metode permainan-permainan edukatif dalam, فتح اجمليب و نائ الرشيدة

belajar bahasa Arab,67 
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الرسائل من ادلرسلُت إىل ادلتلقُت حبيث ديكنهم ربفيز 
أفكار الطبلب ومشاعرىم وسلاوفهم ومصاحلهم 

 . واىتمام الطبلب يف عملية التعليم والتعلم
وقد أظهرت نتائج البحث أن وسائل اإلعبلم 

أظهرت تفوقها يف مساعدة ادلعلمُت على تقدمي 
رسائل تعلم وأن تكون أسرع وأسهل يف استيعاب 
. الطبلب وديكن أن تزيد من اىتمام الطبلب بالتعلم

وذلك ألن تعلم استخدام وسائل اإلعبلم سيجذب 
الطبلب ادلزيد من االىتمام حىت يتمكنوا من تعزيز 

وديكن أيًضا استخدام طرق . االىتمام هبؤالء الطبلب
متنوعة , وليس رلرد التواصل من خبلل الكلمات , 
وديكن للطبلب القيام دبزيد من األنشطة مثل ادلراقبة 

 . أو العمل أو التظاىر وغَتىا
 التعليمية اليت ديكن استخدامها يف لإن الوسائ

عمليات التعليم والتعلم كثَتة , وكذلك تعلم اللغة 
العربية ديكن أن تستخدم أيضا وسائل تعليمية لتيسَت 

الوسائل ادلستخدمة يف . ادلعلمُت والطبلب يف التعلم
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أجهزة : تعلم اللغة العربية , من بُت أمور أخرى
الكمبيوتر وتسجيل األقراص ادلدرلة والصور 

تتمتع . وما إىل ذلك (خرائط ادلفاىيم)والرسومات 
ىذه الوسائل خبصائصها اخلاصة , حبيث ديكنها 

تسهيل تعلم ادلواد العربية يف ادلدارس , وخاصة يف 
  .ادلؤسسات الرمسية

فوائد وسائل اإلعبلم التعليمية  (8
ديكن لوسائل اإلعبلم أن تعزز تعلم الطبلب 
يف التدريس , وىذا بدوره من ادلتوقع أن يعزز نتائج 

 من األسباب اليت ذبعل العديدىناك . التعلم احملققة
وسائل اإلعبلم التعليمية قادرة على تعزيز تعلم 

السبب األول ىو رضاه عن فوائد تدريس . الطبلب
اإلعبلم يف عمليات تعلم الطبلب , من بُت أمور 

:   أخرى
سوف جيذب التدريس انتباه الطبلب حىت  ( أ

 يتمكن من ربفيز الطبلب ,

                                                           
 barA asahaB narajalebmeP aideM,26,25,  زلّمد خليل اللهو
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وسيتم تعريف ادلواد التعليمية بشكل أكثر  ( ب
وضوحا حىت يتمكن الطبلب من فهم الغرض 

 منبشكل أفضل
أكثر تنوًعا , ليس رلرد اتصال شفوي . التدريس (ج

حىت ال ,من خبلل سرد الكلمات من قبل ادلعلم 
يشعر الطبلب بادللل وال ينفد ادلعلم من الطاقة , 

خاصة إذا قام ادلعلم بتدريس كل درس يقوم 
الطبلب دبزيد من أنشطة التعلم , ليس فقط  (د

لبلستماع إىل وصف ادلعلم , بل أيضا أنشطة 
 .أخرى مثل ادلراقبة والقيام والتظاىر وغَتىا

صرح يوسف ىادي ميارسو وآخرون بأن 
وسائل اإلعبلم ذلا قيم عملية يف شكل قدرات , من 

بُت أمور أخرى ؛ عمل مفاىيم ذبريدية ملموسة , 
وجلب األشياء اليت يصعب احلصول عليها يف بيئات 

تعلم الطبلب , وعرض الكائنات كبَتة جًدا , وعرض 

                                                           
 )narajaganeP aideM uraB raniS :gnudnaB,  نانا سوجان و أمحد رفاع

 ,odnisneglA2015 ,)2 
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الكائنات اليت ال ديكن مبلحظتها بالعُت اجملردة, 
ومراقبة احلركات اليت تتسم بالسرعة الزائدة , والسماح 
بتنوع ادلبلحظات والتصورات لتجارب تعلم الطبلب, 
وتوليد دافع التعلم, ويعرض معلومات التعلم باستمرار 

 .وديكن تكرارىا أو زبزينها حسب االحتياجات
يف الوقت نفسو جادل أبو بكر زلمد بأن 
. استخدام وسائل اإلعبلم كان من بُت أمور أخرى

على الصعوبات ويوضح ادلوضوعات القادر يتغلب 
الصعبة, ويسهل فهمو , وجيعل الدروس أكثر حيوية 

وإثارة لبلىتمام , ويشجع األطفال على العمل 
وربريك غريزة احلب للدراسة وخلق إرادة قوية لتعلم 

شيء ما , وادلساعدة يف تكوين العادات , وتوليد قوة 
تشحذ احلواس , تنهار , تنعم  (الذاكرة )االنتباه 

 .ادلشاعر وتتعلم بسرعة
 

                                                           

, كاالم مولييا: جاكارتا), profesi dan etika keguruan, راما يوليس 
2013)258 
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 أىداف وسائل اإلعبلم التعليمية (9
:   التعلم فيما يليلأىداف أىداف استخدام وسائ

حىت ديكن لعملية التدريس والتعلم ادلستمرة أن  ( أ
 تعمل بشكل مناسب وكفء

ادلعلم يف تقدمي ادلعلومات / لتسهيل ادلعلم  (ب
ادلادية للطبلب  

لتسهيل الطبلب على استيعاب أو استبلم ادلواد   (د
ادلقدمة من قبل ادلعلم 

لتشجيع رغبة الطبلب يف معرفة ادلزيد ومعمق   (ه
حول ادلادة أو الرسالة اليت ينقلها ادلعلم 

لتجنب سوء الفهم أو سوء الفهم بُت الطبلب  (و
مع بعضهم البعض حول ادلواد اليت ينقلها 

 .ادلعلم
 

 

                                                           
 Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam,  فتح اجمليب و نائ الرشيدة

Belajar bahasa Arab,67 



31 

 
 

مبادئ استخدام وسائل   (10
التعلم ىي أدوات تعليمية تستخدم كوسائل 

يف عملية التعلم لتعزيز الفعالية والكفاءة يف ربقيق 
أىداف التعلم , يف حُت أن مبادئ استخدام 

:  الوسائل
مناسبة, وىذا يعٍت أن وسائل التعلم ادلستخدمة  (أ 

. تتوافق مع الكفاءات األساسية
مفيدة, دبعٌت أن وسائل التعلم ادلستخدمة قادرة  (ب 

على زيادة ربفيز الطبلب 
 وسائل التعلم ادلستخدمة ,حيث زبتلف (ج 

 .لتشجيع مواقف الطبلب النشطة يف التعلم
 استخدام وسائل اإلعبلم حطوات (11

حبيث ديكن استخدام وسائل التعلم بفعالية 
وكفاءة يف ربقيق أىداف التعلم , ىناك ثبلثة 

اخلطوات الرئيسية اليت جيب اتباعها يف استخدامها , 
: وىي

                                                           

 profesi dan etika keguruan ,258, راما يوليس  
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التحضَت قبل استخدام الوسائل  .أ 
حىت ديكن استخدام الوسائل بشكل جيد ,  (1

من الضروري إجراء ربضَتات جيدة أيًضا , 
أوالً وقبل كل التعليمات اليت مت توفَتىا , 

. جيب دراستها , مث اتباع التعليمات
إذا كان يوصى بالتعليمات لقراءة الكتب أو  (2

ادلواد التعليمية األخرى اليت تتوافق مع 
. األىداف ادلراد ربقيقها , فيجب القيام هبا

ىذا سوف يسهل التعلم باستخدام وسائل 
باإلضافة إىل أن ادلعدات البلزمة . اإلعبلم

الستخدام الوسائل ربتاج أيًضا إىل 
. االستعداد مسبًقا

إذا مت استخدام الوسائل يف رلموعات ,  (3
فيجب مناقشة األىداف ادلراد ربقيقها أوالً 

ىذا مهم حىت يتم . مع مجيع أعضاء اجملموعة
توجيو االنتباه واألفكار ضلو نفس الشيء , 
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جيب أن تكون أجهزة الوسائل يف وضع جيد  (4
حبيث ديكن مساع الربنامج أو مساعو جيًدا, 

خاصًة إذا مت استخدام الوسائل يف رلموعات 
قدر اإلمكان, ديكن جلميع أعضاء اجملموعة 
احلصول على فرص متساوية لبلستماع و أو 

. انظر الربنامج
األنشطة أثناء استخدام الوسائل   .ب 

ما يلزم احلفاظ عليو أثناء استخدام 
جيب القضاء على . الوسائل ىو جو اذلدوء

االضطرابات اليت ديكن أن تتداخل مع االىتمام 
إذا كان ذلك شلكًنا , ال ينبغي أن . والًتكيز

تكون الغرفة مظلمة على اإلطبلق , لذلك ال 
يزال بإمكاننا الكتابة إذا واجهنا أشياء مهمة 

أو اكتب أسئلة إذا كانت ىناك . جيب تذكرىا
 .أجزاء غَت واضحة أو يصعب فهمها

من ادلمكن أن نطلب خبلل عرض 
الوسائل القيام بشيء ما , مثل اإلشارة إىل 
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الصور ورسم اخلطوط وترتيب األشياء واإلجابة 
جيب تشغيل . على األسئلة وما إىل ذلك

 . األوامر هبدوء, ال تزعج األصدقاء اآلخرين
نظرًا ألنو من ادلمكن أيًضا أثناء 

استخدام الوسائل, فإننا سنشرك الطبلب, 
خاصة يف تعلم اللغة العربية يف إشراك الطبلب, 

ويتم ذلك سباًما بواسطة ادلعلم , يف كل من 
االفتتاح, جيب أن يتضمن شرح وإغبلق ادلعلم 

وتذكر أن استخدام الوسائل جيب أال . الوسائل
يكون طويبًل جًدا لعرضو أمام الطبلب, شلا 

 .سيجعل الطبلب يشعرون بادللل
األنشطة بعد استخدام الوسائل   .ج 

 الوسائل , جيب على استخدامبعد 
ادلعلم تقييم صلاح الوسائل اليت مت استخدامها 

وربديد خطوات إنشاء الوسائل , حبيث ديكن 
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 .استخدامها لعملية التعليم والتعلم التالية
تنص   (41-39عبد الوىاب روزيدي )

  الوسائلمعايَت استخدام (12
 طرق 5على أن ىناك  (1989), ديكيع

على األقل لتوضيح الوسائل التعليمية للحاجة إىل 
مستوى من  : وصف اسًتاتيجيات التسليم , وىي

. دقة التمثيل .1
ادلستوى التفاعلي الذي ديكن أن حيدث بسبب  .2
.  مستوى القدرات اخلاصة لديو .3
. مستوى التحفيز الذي ديكن توليده .4
. مستوى الرسوم ادلطلوبة .5

ديكن وضع الوسائل : مستوى دقة التمثيل
الكائنات ادللموسة, : على خط متواصل, مثل

ووسائل االستماع, مثل األفبلم الصوتية, وعروض 
الوسائل مثل الصور أو الرسوم البيانية, ووسائل 

ومع ذلك, . االستماع مثل التسجيبلت الصوتية
                                                           

 barA asahaB narajalebmeP aideM ,39-41 ,يداشعبد الوىاب ر 
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على سبيل . ديكن أن زبتلف ىذه السلسلة للتعلم
ادلثال , للتدريس حول موكب أداء الصبلة سيكون 
لو رلموعة متنوعة من االستمرارية اليت زبتلف وفًقا 

 .دلستوى دقة التمثيل
ديكن أيًضا نشر مستوى التفاعل الذي 

ديكن توليده بواسطة الوسائل على سلسلة متصلة , 
لكن النقاط يف ىذا التواصل متصلة بأنواع الوسائل 

على أجهزة الكمبيوتر وادلتعلمُت وادلصنفات والكتب 
 .التسجيبلت والبث اإلذاعي والتلفزيوين/ 

تتمتع ىذه الوسائل أيًضا بالقدرة على تقدمي 
على . العديد من الوسائل اليت مت ذكرىا مسبًقا

سبيل ادلثال, ديكن للمتعلمُت تقدمي مجيع الوسائل 
ديكن للمصنف . واألشياء ادللموسة للرموز الشفهية

من . الرسوم البيانية, والرموز ادلكتوبة. تقدمي الصور
ادلمكن أيًضا استخدام الوسائل رلتمعة, مثل 

ادلصنفات ذات األفبلم أو األشياء ادللموسة عند 
العمل يف ادلخترب أو ادلصنف ديكن درلها مع كتاب 
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وكذلك الرموز ادلكتوبة على . مدرسي أو بث إذاعي
ديكن أيًضا إجراء . األفبلم أو األشياء ادللموسة

 .رلموعات أخرى ألغراض التعلم
ديكن أيًضا استخدام مستوى القدرات 

اخلاصة اليت سبتلكها وسائل اإلعبلم لوصف 
ديكن تعريف كل وسائل من . اسًتاتيجيات التسليم

سلتلف الوسائل اليت سبت مناقشتها أعبله, سواء من 
خبلل استمرارية مستوى الدقة وادلستوى التفاعلي, 

الطابع ادلقصود ىو القدرة على . بأحرف خاصة هبا
. تقدمي شيء ال تستطيع الوسائل األخرى تقدديو

ىذه الوسائل اليت لديها قدرات خاصة ذلا تأثَت كبَت 
 .يف ربديد اسًتاتيجية التسليم

غالًبا ما سبتلك وسائل خاصة قدراهتا 
على سبيل ادلثال, تسجيل الوسائل, غَت . منخفضة

ىذه الوسائل ذات دقة . مرتبط بالوقت وادلساحة
منخفضة, لكنها تتمتع بقدرة خاصة على تقدمي 

. شيء قد مر وال ديكن تكراره
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مستوى التأثَت التحفيزي الذي سبلكو الوسائل 
ومع . مهم أيًضا لغرض وصف اسًتاتيجية التخزين

ذلك , ذبدر اإلشارة إىل أن ىذه التأثَتات التحفيزية 
غالًبا ما زبتلف اختبلفًا كبَتًا باختبلف الفروق بُت 

على سبيل ادلثال, ديكن للمتعلم كوسيلة . ادلتعلمُت
ومع ذلك, . تعليمية , أن يكون دبثابة حافز للمتعلم

يف الوقت نفسو, ديكن للمتعلم أن يدمر بالفعل دافع 
 .التعلم اآلخر

ديكن لوسائل التعلم أن تقدم مؤثرات ربفيزية 
. ترتبط االختبلفات أكثر خبصائص ادلتعلم. سلتلفة

كلما كانت خصائص ادلتعلم أقرب إىل وسائل 
 .اإلعبلم , كلما كانت وسائل اإلعبلم أكثر ربفيزية
إىل جانب تفاعلها مع خصائص ادلتعلم, 
ديكن أن تتفاعل الوسائل أيًضا مع نوع احملتوى يف 

يتم التعامل . رلال الدراسة يف ربديد تأثَتىا التحفيزي
مع نوع احملتوى ادلفاىيمي بشكل أكثر مبلءمة مع 
الوسائل أو ادلخططات أو الصور ادللموسة, بينما 
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بالنسبة لؤلنواع اإلجرائية , ستؤدي األفبلم الصوتية 
اليت توضح اإلجراءات اليت تتم دراستها إىل تأثَتات 

 .ربفيزية عالية
مستوى التكاليف البلزمة لتقدمي وسائل 

بدًءا . اإلعبلم مهم أيضا لوصف اسًتاتيجية التسليم
من التصميم وحىت التصنيع , إذا مت تصنيع الوسائل 

على عكس . بنفسها , فستوفر بالتأكيد التكاليف
احلالة عند استخدام الوسائل اجلاىزة لبلستخدام عند 

مقارنتها باحتياجات اسًتاتيجية التسليم ادلراد 
استخدامها , ديكن تقدير القيمة واسًتاتيجية التسليم 

  .من النوع والوحدة ادلستخدمة
  التعليموسائل (13

. ىناك أيًضا صور وسائل تسميها صورًا ثابتة
صور الوسائل ىي وسائل مرئية يف شكل صور مت 

إنتاجها من خبلل عملية التصوير , وىذا النوع من 
 .الوسائل ىو صورة

                                                           

 profesi dan etika keguruan ,261, راما يوليس 



40 
 

 
 

تتضمن صورة الكلمة مجيع أنواع اللوحات 
والرسومات التوضيحية ادلستخدمة يف عرض عملية 

عادة, ال تتطلب اللوحات أو الرسوم . تعلم اللغة
التوضيحية ادلستخدمة يف الكتب ادلدرسية الكتابة 

السبب ىو أن الصور اجلميلة ليست . اجلميلة
بالضرورة ضمانة أو ليست بالضرورة مساعدة كبَتة 

ىذا ىو السبب يف أننا يف كثَت من . يف فهم نص ما
األحيان صلد الرسوم التوضيحية لكتب تعليم اللغة يف 

 . شكل صور تتكون من خطوط دورية
بشكل عام , ىناك حاجة إىل لوحات مجيلة 

. وأعمال مصورة للدروس اليت تتناول القضايا الثقافية
الطريقة ادلعتادة للحصول على صور مجيلة ىي قص 

 .الصور يف اجملبلت والصحف والكتب
جيب أن تكون الصور ادلطلوبة أمام الفصل 

كبَتة بدرجة كافية وواضحة دبا يكفي لَتاىا كل 
حيتاج استخدام الشريط إىل انتباه . طالب بسهولة

. ادلعلم واخلطوة األوىل اليت جيب ازباذىا ىي اإلعداد
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ال يضمن وجود الصور ادلعلقة يف غرفة الدراسة فصل 
لتجنب ىذا وبدالً من . انتباه الطبلب عن الصور

دعوة الطبلب للمشاركة بنشاط, جيب على ادلعلم 
وينبغي أن يتلقى ىذا . أوالً شرح ما حيتاج إىل عناية

الوضع اىتماما جديا من كل معلم للقوى كل طالب 
من ادلراقبة ليست ىي نفسها, وليس كل من الصور 

 .يقدم لشرح الوضع احلقيقي
ويعرف وسائل اإلعبلمالرسومات وسائل 
اإلعبلم اليت ذبمع بُت احلقائق واألفكار بشكل 

واضح وقوي من خبلل الكشف عن رلموعة من 
تعد الوسائل الرسومية . الكلمات الكلمات والصور

كافية جًدا لنقل ادلعلومات يف شكل ملخصات مت 
احلصول عليها ؛ عرض عبلقة ادلعلومات الكمية, 
كما يف الرسم البياين؛ صور للعبلقات مثل الرسوم 

البيانية والرسوم البيانية والرسوم البيانية , وعرض أنواع 
شلاثلة من التجريدات مثل الرسوم الكاريكاتورية 

                                                           

 barA asahaB narajalebmeP aideM,77, زلّمد خليل اهلل 
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تشمل أنواع الوسائل . والرسوم البيانية واخلرائط
الرسومية اليت ديكن استخدامها يف التدريس 

ادلخططات والرسوم البيانية والرسومات وادللصقات 
 لديو بعض التفرد  اجلنسكل. والرسوم الكاريكاتورية

 . يف تطبيق التعليمية
يعد التصوير الفوتوغرايف للصور أحد أكثر 

. الوسائل التعليمية شهرة يف كل نشاط تعليمي
ويرجع ذلك إىل بساطتو , دون احلاجة إىل ادلعدات, 

 .وال حيتاج إىل إسقاطو دلراقبة ذلك
ديكن استخدام الصور الفوتوغرافية سواء 

ألغراض التدريس الفردي أو للمجموعات الصغَتة 
بينما . وللمجموعات الكبَتة دبساعدة أجهزة العرض

من أجل احلصول على تأثَت ثبلثي األبعاد , يوجد 
  . مم16زوج من األفبلم حبجم 

                                                           

 arajaganeP aideM ,68 ,71, نانا سوجان و أمحد رفاع  
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وفقا لرودي سوسيبلنا وآخرون , ىناك 
العديد من مزايا وسائل اإلعبلم الصورة يف التعلم , 

 وىي ؛ 
ادلزيد من الصور ادللموسة للوسائل  .1
ديكن أن تعرض مقارنات دقيقة للكائنات  .2

الفعلية 
  بأسعار سهلة وغَت مكلفة .3
سهلة االستخدام يف أنشطة التعليم والتعلم ,  .4

ألهنا عملية دون احلاجة إىل معدات 
السعر أرخص نسبًيا من أنواع وسائل التدريس  .5

اآلخرين , وكيفية احلصول عليها سهلة للغاية 
. دون احلاجة إىل إنفاق الكثَت من ادلال

ديكن استخدام الصور الفوتوغرافية بعدة طرق ,  .6
دلستويات سلتلفة من التدريس والتخصصات 

.  بدءا من رياض األطفال إىل الكلية. ادلختلفة

                                                           

  barA asahaB narajalebmeP aideM,77, زلّمد خليل اهلل  
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ديكن للصور الفوتوغرافية أن تًتجم ادلفاىيم أو  .7
وفًقا . األفكار اجملردة إىل مفاىيم أكثر واقعية

إلدغار ديلي, ديكن للصور الفوتوغرافية تغيَت 
مراحل التدريس, من رمز الكلمة إىل ادلراحل 

 .األكثر ربديًدا , أي الرمز البصري
إىل جانب وجود مزايا وسائل اإلعبلم الصورة 

.  أيضا نقاط الضعف
يكون احلجم زلدوًدا حبيث يكون أقل فاعلية يف  .1

عملية التعلم اجلماعي الكبَت , 
فادلقارنات األقل دقة من الكائن ستتسبب يف  .2

 .حدوث خطأ يف اإلدراك
بعض الصور كافية دبا فيو الكفاية ولكنها ليست  .3

كبَتة دبا يكفي إذا مت استخدامها لغرض تعليم 
رلموعات كبَتة, إال عند عرضها من خبلل 

. جهاز عرض

                                                           

 arajaganeP aideM ,71, نانا سوجان و أمحد رفاع  
  barA asahaB narajalebmeP aideM,78, زلّمد خليل اهلل 
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الصورة الفوتوغرافية ذات بعدين , لذلك من  .4
ما . الصعب وصف الشكل الفعلي بثبلثة أبعاد

مل يتم تزويدىا دبجموعة من الصور لنفس الكائن 
أو ادلشهد الذي مت التقاطو , يتم القيام بو من 

. رلموعة متنوعة من زوايا التصوير ادلختلفة
صور دلدى مجاذلا , ال تزال ال تظهر حركة مثل  .5

 .صورة احلياة
 

                                                           

 arajaganeP aideM ,72, نانا سوجان و أمحد رفاع 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
: المنهج ونوع البحث أ﴾ ﴿

ادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو منهج نوعي 
لنوع أحباث دراسة احلالة , طريقة البحث النوعي ىي 

كخصم )طريقة حبث تعتمد على حالة األشياء الطبيعية, 
 .حيث يكون الباحثون أدوات أساسية (ىي ذبربة

يهدف النهج الفلسفي . البحث النوعي ىو فٍت
وتطبيق األساليب يف إطار البحث النوعي إىل إنتاج 

الباحثون . العلوم, مثل علم االجتماع واألنثروبولوجيا
النوعيون بتكوين معان وأوصاف أخرى مت وصفها سابقا 

 .على أهنا خصائص البحث النوعي
البحث النوعي ىو البحث الذي ينتج نتائج ال 

ديكن ربقيقها باستخدام اإلجراءات اإلحصائية أو 
                                                           

: لباندوع )Metode Penelitian Kualitatif, kuamtitatif dan R&Dنو سوكييو
  9(,2010, الفابيتا

, 35(, 2013,  فوستاكا سيتييا:باندوع) Menjadi Peneliti Kualitatif,  سوداروان دانيم
65 .
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ديكن للبحوث النوعية إظهار حياة . بالطرق الكمية
الناس, والتاريخ, والسلوك, والوظائف التنظيمية, 

 .واحلركات االجتماعية, وعبلقات القرابة
حيدد بوغدان وتايلور ادلنهجية النوعية كإجراء 

ينتج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفوية 
من الناس والسلوكيات اليت ديكن مبلحظتها وفًقا ذلم , 
ويتم توجيو ىذا النهج يف اخللفية واألفراد بشكل كلي 

لذلك يف ىذه احلالة ال جيوز عزل األفراد أو . (سليم)
ادلنظمات إىل متغَتات أو فرضيات , ولكن جيب أن 

ىناك عدة أنواع من البحث . ننظر إليها كجزء من الكل
البحوث  (2البحوث الكبَتة ,  (1: النوعي , دبا يف ذلك

الدراسات  (4البحوث الظواىرية ,  (3اإلثنوغرافية , 
يف ىذه الدراسة . دراسات احلالة (5التارخيية , و 

باستخدام أحباث دراسة احلالة , تعترب دراسات احلالة 
عبارة عن استعبلم ذبرييب واحد يبحث يف الظواىر ضمن 

سياق احلياة الواقعية , إذا مل تظهر أمساء احلدود بُت 
                                                           

: يوكياكارتا) isiver iside fitatilauK naitileneP edoteM, فاؤزن ادلنصور ودونائدي 
 25(, 2012, وسائل الرزي 
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الظواىر والسياقات بشكل صريح وحيث يتم استخدام 
 .مصادر متعددة لؤلدلة

 
حضور الباحث  ب﴾ ﴿

الباحثُت ال ديكن فصل السمات ادلميزة للبحث 
النوعي عن ادلبلحظات التشاركية , ألن دور الباحث 

 ذلذا السبب , يف ىذه الدراسة , .حيدد السيناريو العام
ال يعمل الباحثون كأدوات أساسية , غَت مشاركُت جلمع 

 .البيانات , بينما تدعم األدوات األخرى
 

موقع البحث  ج﴾ ﴿
البحث مت إجراء ىذا البحث يف الصف مدرسة 

يف الصف , إذا .  فونوروغو2الثانوية اإلسبلمية احلكومية 
مل يستخدم التعلم يف اخلارج وسائل تعليمية , خاصة يف 
وسائل اإلعبلم اجليبلن , فإن ظروف الفصل تصبح أقل 

                                                           
 18, .إيبيد
 3 ,.إيبيد
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يف تفاعل ادلعلمُت والطبلب , حيث يكون الطبلب أقل 
ربفيزًا يف تعلم ادلهارات , وعدم ربقيق أىداف التعلم , 

 .وتصبح ظروف الصف أقل مبلءمة
 

مصادر البيانات  د﴾ ﴿
 (اإلنسان)تنقسمإىل قسمُت , مها االبتدائي 

البشر ), ومصادر البيانات األولية  (غَت البشري)والثانوي 
, ويف  (تتكون من مديري ادلدارس وادلعلمُت واجملتمعات

غَت بشرية )نفس الوقت , تكون مصادر البيانات ثانوية 
. (تتكون من وثائق وكتب االقتضاء

مصدر البيانات ىو موضوع البيانات اليت مت 
إذا استخدم الباحثون تقنيات ادلقابلة يف . احلصول عليها

مجع البيانات , فإن مصدر البيانات يسمى ادلخرب 
جييب عن أسئلة من / الشخص الذي يستجيب )

إذا استخدم الباحثون تقنيات التوثيق , فإن . (الباحث
اليت يتم احلصول عليها ىي مصدر  (البيانات)السجبلت 

. للبيانات



50 
 

 
 

أما بالنسبة إىل سوىارسيمي أريكونطو , فإن 
مصادر البيانات ىي ادلوضوعات اليت يتم احلصول فيها 

:  البيانات يف ىذه الدراسة ىي.على البيانات
مصدر البيانات األولية ىي البيانات اليت يتم احلصول  (أ

عليها مباشرة من نتائج ادلقاببلت إىل ادلخربين الذين 
سبت دعوهتم من قبل ادلواد البحثية , وربديدا طبلب 
العاشرة علم العاملم ومعلمي ادلواد العربية يف مدرسة 

. الثانوية اإلسبلمية احلكومية الثاين فونوروغو
مصادر البيانات الثانوية ىي بيانات مصدرىا كتب  (ب

ادلكتبة وترتبط بالقضايا اليت سبت مناقشتها أو اليت ذلا 
 .صلة دبوضوع ادلناقشة

 
 البيانات أساليب جمع ه﴾ ﴿

مجعيعترب مجعأمرًا مهًما يف البحث ألن ىذه 
. الطريقة ىي اسًتاتيجية للحصول على البيانات ادلطلوبة

                                                           
 ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP, سوىارسيمي أريكونطو

 129(, 2002,ريىيكا جيفتا: جاكارتا)
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يف . يعتمد صلاح الباحثُت بشكل كبَت على مجع البيانات
ىذه الدراسة للحصول على ادلواد وادلعلومات واحلقائق 

وادلعلومات اليت مت احلصول عليها , ديكن مجع البيانات 
 .من خبلل ادلبلحظة وادلقاببلت والوثائق

 ةادلقابل  (أ
ادلقاببلت ىي زلادثات ذات نوايا زلددة , 
حيث يتم إجراء احملادثات من قبل طرفُت , ومها 

اللوايت يطرحن أسئلة واألشخاص  (ةادلقابل) لةادلقاب
الذين يقدمون  (ادلقابلة)الذين أجريت معهم ادلقابالت 

إن الغرض من إجراء . سئلة االإجابات على تلك
القيام : ادلقاببلت , كما أكد لينكولن وغوبا , يتضمن

باألشخاص , واألحداث , واألنشطة , وادلنظمات , 
وادلشاعر , والدوافع , وادلطالب , والعناية , وما إىل 
ذلك , واالستدارة , وإعادة بناء مثل ىذه اجلوالت 

يتنبأ ادلستثمرون . كما شهدىا ادلاضي , واإلسقاط
بادلاضي كما توقع يف ادلستقبل كما ىو متوقع يف 

ادلستقبل , ويتحقق ويغَت ويوسع ادلعلومات اليت مت 
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احلصول عليها من اآلخرين , سواء البشرية أو غَت 
, ويتحقق من التغيَتات , وتوسيع  (التثليث)البشرية 

 .البناء الذي طوره الباحثون كأعضاء فحص
يف أسلوب مجع البيانات يف قسم ادلقابلة , 

يستخدم الباحث مقاببلت غَت منظمة , وادلقاببلت 
غَت ادلنظمة ىي مقاببلت رلانية حيث ال يستخدم 

الباحث ادلبادئ التوجيهية للمقابلة اليت مت ترتيبها 
دليل ادلقابلة . بشكل منتظم وكامل جلمع البيانات

ادلستخدمة ىو فقط يف شكل اخلطوط العريضة من 
ادلقاببلت ليست منظمة . ادلشاكل اليت يتعُت طرحها

أو مفتوحة , وغالبا ما تستخدم يف البحث األول أو 
حىت دلزيد من البحث ادلتعمق حول ادلوضوع قيد 

 . الدراسة
وأولئك الذين  ادلقاببلت وجها لوجو تكون

يستخدمون ادلكادلات اذلاتفية, دائًما ما تكون جهة 

                                                           
ردياجا : باندوع) fitatilaulK naitileneP igolodoteM, ليكصي ج ميلييوع

 135(, 2002, روشدشكاريا
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اتصال شخصية , إذا كان الشخص ادلستجيب 
للمقابلة قد مت ربديده من قبل الشخص , فمن 

األفضل قبل ادلقابلة أن يسأل ادلذيع عن الوقت أوالً 
هبذه الطريقة , ستكون . ومىت وأين ذبري ادلقابلة

ادلقابلة أفضل, حبيث تكون البيانات اليت مت احلصول 
 .عليها أكثر اكتماالً وصاحلة

مت استخدام ادلقاببلت يف ىذه الدراسة 
الستكشاف البيانات ادلتعلقة بتعليم ادلوفادات 

باستخدام وسائل اإلعبلم اجليبلتينية لتحسُت فهم 
للعثور على مصادر البيانات , أجرى . ادلفردات

الباحثون مقاببلت مع طبلب العاشرة علم العالممي  
ومربُت للموضوعات العربية يف الصف مدرسة الثانوية 

.  اإلسبلمية احلكومية الثاين فونوروغو
التوثيق   (ب

الوثائق يف ىذه الدراسة الستكشاف البيانات 
ادلتعلقة بتعليم ادلوفادات باستخدام وسائل اإلعبلم 

                                                           
, الفابيتا: باندوع) nakididneP naitileneP igolodoteM, نو سوكييو

2017 ,)320 
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اجليبلنية اليت يقوم هبا معلمو اللغة العربية يف ربسُت 
يف البحث النوعي , ديكنك أيًضا . فهم ادلفراتات

استخدام مستندات متعددة يف اإلجابة عن األسئلة 
االذباىية, وإذا أمكن , ديكن ذلذه ادلستندات زيادة 

. الفهم أو ادلعلومات للبحث
ادلراقبة   (ج

عادة ما تستخدم البحوث اليت ذُبرى عن طريق 
مراقبة األجسام , سواء بشكل مباشر أو غَت مباشر , 

ادلبلحظة ىي تقنية ادلراقبة . تقنية تسمى ادلبلحظة
 .والتسجيل ادلنتظم للظواىر اليت مت التحقيق فيها

ادلراقبة ىي طريقة أو طرق لتحليل وتسجيل السلوك 
شاىد أو راقب األفراد أو اجملموعات . بشكل منهجي

ُتستخدم ىذه الطريقة لرؤية ومبلحظة . مباشرة

                                                           
, فوستاكا سيتييا: باندوع), Metode Peneliti Pendidikan,  زلمود

2011 ,)168 



55 

 
 

الظروف يف احلقل مباشرًة حىت حيصل الباحثون على 
 .صورة أوسع للمشكلة قيد الدراسة

يف قسم ادلراقبة تقنيات مجع البيانات يستخدم 
الباحثون ادلراقبة غَت ادلنظمة , ويتم إجراء ادلبلحظات 
يف البحث النوعي غَت منظم , ألن تركيز البحث ليس 

سوف يتطور تركيز ادلبلحظة خبلل . واضًحا بعد
إذا كانت مشكلة البحث واضحة كما . عملية ادلراقبة

يف البحث الكمي , ديكن إجراء ادلبلحظات بطريقة 
 . منظمة باستخدام إرشادات ادلراقبة

ادلبلحظة غَت ادلهيكلة ىي مبلحظة ال يتم 
يتم . إعدادىا بشكل منهجي حول ما سيتم مبلحظتو
ذلك ألن الباحثُت ال يعرفون على وجو اليقُت ما 

يف إجراء ادلبلحظات مل يستخدم . سيتم مبلحظتو
الباحثون أدوات قياسية , ولكن فقط يف شكل 

 . عبلمات مراقبة

                                                           
: جاكارتا) fitatilauK naitileneP imahameM,  باصراوي و سواندي

 93.94( ,2018,رينيكا جيفتا
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يف معرض للمنتجات الصناعية من سلتلف 
البلدان على سبيل ادلثال , ال يعرف الباحثون حىت 

لذلك ديكن . اآلن على وجو اليقُت ما سيتم مبلحظتو
للباحثُت إجراء مبلحظات رلانية , وتسجيل ما ىو 
مثَت لبلىتمام , وإجراء التحليل ومن مث التوصل إىل 

أو ردبا يقوم الباحث بإجراء أحباث على . استنتاجات
مؤسسات تعليمية أجنبية غَت معروفة لو , لذا سيقوم 

 .الباحث بعمل مبلحظات غَت منظمة
يف ىذه الدراسة, مت استخدام تقنيات التوثيق 

الستكشاف البيانات حول تعلم ادلوفارات باستخدام 
وسائل اإلعبلم اجليبلنية اليت يقوم هبا معلمو اللغة 

 .العربية يف فهم متزايد للمفورات
 
 

 

                                                           
 nakididneP naitileneP igolodoteM,313,  سوكييونو
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 تحليل البيانات أسلوب و﴾ ﴿
وفقاً لباغدان و بيكلُت اليت استشهد هبا ليكصي ج 

مولييوع يف كتابو , يقول أن ربليل البيانات ىو طريقة 
تتم عن طريق العمل مع البيانات وتنظيم البيانات وفرزىا 

إىل وحدات ديكن التحكم فيها والبحث عن األمناط 
والبحث عنها وإجياد ما ىو مهم وما يتم تعلمو وتقرر ما 

 .ديكن أن يقال لآلخرين
استخدم ربليل البيانات يف ىذه الدراسة ربليل 

. البيانات النوعية بعد ادلفاىيم اليت قدمها مايلز وىوبرمان
وجادلوا بأن األنشطة يف ربليل البيانات النوعية مت 

تنفيذىا بشكل تفاعلي واستمرت بشكل مستمر حىت 
 .االنتهاء , حبيث تكون البيانات مشبعة

 
 
 
 

                                                           
  Metodelogi Penelitian khualitattif ,248, ميلييوع
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 :خطوات التحليل ىي كما يلي
  

 
 
 
 
 
 

 

 منادج ادلتفاعل1:1الصورة 
 

راجعة صحة النتائج  م ز﴾ ﴿
التحقق من صحة ىذه البيانات من أجل إثبات 

حقيقة النتائج اليت توصلت إليها نتائج البحث مع الواقع 
وفيما يتعلق بفحص صحة البيانات , . يف ىذا اجملال

حيث ربل . استخدم الباحثون ىنا اسًتجاع الكرابيبيلييت

                                                           
 329(, 2006, القابيتا: باندوع) Metodelogi Penelitian Pendidikan, سوكييونو

 تناعرض اليب كمل البينات

  البياناتزبفيض
استنتاج  

 البيانات
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زلل مفهوم الصبلحية الداخلية غَت  (درجة الثقة)ادلصداقية 
النوعية اليت تعمل على إجراء ربقيق بطريقة سبكن من 

ربقيق مستوى الثقة يف نتائجها , وإظهار درجة الثقة يف 
نتائج األدلة من قبل الباحثُت حول الواقع ادلزدوج اجلاري 

 .دراستو
يف حُت أن التثليث ىو أسلوب التحقق من صبلحية 

دبعٌت آخر , ديكن إجراء . البيانات اليت تستخدم شيًئا آخر
خارج . التدقيق من خبلل ادلقاببلت مع كائنات البحث

ال يستخدم ىذا .البيانات لفحص أو مقارنة البيانات
التثليث فقط للتحقق من احلقيقة والثقة يف البيانات , 

 . البياناتيكثرولكن أيًضا ل
 

مراحل البحث  ح﴾ ﴿
ىناك أربع مراحل يف البحث يف ىذه الدراسة , 
وتضاف مراحل البحث , وىي مراحل كتابة التقارير 

مرحلة ما قبل اجملال ,  (1: مراحل البحث ىي. البحثية
                                                           

 Metodologi Penelitian ,324, ميليوع
 330. ,إيبيد
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تصميم تصميم البحث , واختيار حقل : واليت تشمل
البحث , واختيار ادلخربين واستخدامهم, وإعداد معدات 
البحث وما يتعلق بقضايا أخبلقيات البحث األخبلقي , 

خلفية البحث : مرحلة العمل ادليداين , واليت تشمل (2
والتحضَت, ودخول اجملال وادلشاركة يف حُت مجع 

: مرحلة ربليل البيانات, واليت تشمل (3البيانات, 
مرحلة كتابة  (4التحليل أثناء وبعد ربليل البيانات , و 

 .تقرير النتائج
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 الرابع باب ال
 البياناتعرض 

 
  البيانات العامةعرض  أ﴾ ﴿

  مدرسة الثانوية الحكومية الثانية فونوروغو تاريخ .1
 ىي مدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
واحدة من ادلؤسسات التعليمية التابعة لوزارة 

 مدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو. الدين
ادلدرسي  مع تسمية اإلحصاء

 احلكومية مع وضع ادلدرسة 131135020002
كما ىو فونوروجغ  NAGPىي نقل وظيفة من 

 1990ندونيسي رقم  اإلمذكور يف قرار وزير الدين
 . 1992 لعام 42ورقم 

 يقع مدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
 شارعيف ادلناطق احلضرية على وجو التحديد يف 

ونوروغو , ربتل مساحة ف 381سوكارنو حتا 
مدرسة الثانوية احلكومية الثانية يقع . 2 م 9788
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, وىو يقع سيلو أجي ات يف جنوب زلطفونوروغو
معهد طارق اذلدى يف ادلدارس اإلسبلمية يف ذلك 

معهد إرّباة , معهد نور احلكمة كينيتُت, جيكوك
معهد ربفيظ  ,دوري ساوو معهد, األّمة جاراكان

أئن بعض التبلميذ يستّق  , القرأن فاتيحان ويتان
من فونوروغو أم ال صار التبلميذ الطالبُت على 

يسمح ىذا ادلوقع االسًتاتيجي . ادلعهد ادلذكور 
 بأن مدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو

 .  ولديها آفاق أفضلالنامية تواصل  درسةاملتصبح 
مدرسة الثانوية احلكومية  موقف األّول 

حىت اآلن كانت ىناك العديد من  الثانية فونوروغو
:  , دبا يف ذلكرئس ادلؤسسةالتغيَتات يف 

  1996- 1990 ادلاجستَت. قريب ب. أ.ز  .1
 2000-1996 مسلم احلاج ادلاجستَت  .2
 2006-2000   حسن الفقيو  .3
  2007-2006 الفقيةإمام فقيو إدريس  .4
 2011-2007   العاملعبد اهلل   .5
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 2015-2011الدكاتر سوىامو احلاج   .6
  األن-2015نستعُت العامل    .7

 إىل فكأن يف مؤسسات التغيَتاتتاريخ 
 مدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو

مدرسة الثانوية  عن تاريخ إنشاء احلديث
ال ديكن فصلها عن  احلكومية الثانية فونوروغو

مدرسة . فكأن فونوروغوالتاريخ الطويل لرحلة 
 برقم إحصاءات الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو

  مع نقل احلكومية131135020002ادلدارس 
 ورقم 1990كما جاء يف مرسوم وزير الدين رقم 

بدأ  . 1992 لعام 42
مدرسة الثانوية الحكومية الثانية مالمح  .2

 فونوروغو
مدرسة الثانوية احلكومية  : اسم ادلدرسة .أ 

  الثانية فونوروغو
 رقم ىوية ادلدرسة  .ب 

)MIN( : 20584466 



64 
 

 
 

 رقم اإلحصاء .ج 
()MSN  :131135020002 

 سوكارنو ىاتا رقم .شارع  : مدرسةالعنوان  .د 
381 

 فونوروغ :  النواحي .ه 
 فونوروغو:  ادلناطق  .و 
 63412: الرمز الربيدي  .ز 
 481168( – 0352: )الفاكس  .ح 
 nam2moc.liamg@ogoronop: الربيد اإللكًتوين  .ط 
 الدولة: حالة ادلدرسة   .ي 
 رقم سند التأسيس .ك 

 42قرار وزير الدين رقم  :  ادلؤسسة  / 
 – 01 - 27تاريخ 
1992 

 مساحة أرض  .ل 
 م 9,788: ادلدرسة  

 مساحة الكتاتيب .م 

mailto:man2ponorogo@gmail.com
mailto:man2ponorogo@gmail.com


65 

 
 

  مًت مربع2444:   ادلباين
 *احلكومة : حالة األرض   .ن 
  حالة االعتماد   .س 

 2016/ اجليدمعتمد : السنة  / 
 

مدرسة الثانوية الحكومية الثانية  من الرؤي .3
 فونوروغو

الدينية , متفوقة , وثقافة ونزاىة : ىي
 

مدرسة الثانوية الحكومية  في األساسيةعناصر  .4
  فونوروغوالثانية

  نستعُت العامل: رئس ادلدرسة  
 اغوس إيكو ىاندويو: رئيس اإلدارة 

 العاملتوفيق أفندي :   هنجواكا امل
 العامليامَتان :  واكا الطالب 

  العاملأصفهاين: ادلرافق  واكا 
 ىاستوتيك بيِّنة الراشدة العامل: الدعاية  واكا 
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 احوال األساتد.  5
 :  أنظز على ىذه جداول

 الجملة معايير المؤشرات رقم
تصويات تعليم  1

ادلعلم و مهّة 
 الًتبية

 16  درسة الثانوية 
D I - 
D II - 
DIII 2 
S I 65 
S II 24 
S III - 
 107 اجلملة

 62 خلص الشهادات 2
 1 دلّا

 63 اجلملة
 56 ادلدكر الجنس 3

 51 ادلؤنث
 107 اجلملة
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 الجملة معايير المؤشرات رقم
 PNS 69 درجة المغامل 4

GTT 22 
GTY - 
PTT 16 
 107 اجلملة

 14  سنة30ناقص من  عمور 5
 28  سنة31-40
 41 سنة41-50
 24  سنة51-60

 107 اجلملة
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 احوال الطالب . 6
 :أنظز على ىذه جداول 
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 وسائل الراحة للطلبة والمعلمين. 7
 :أنظز على ىذه جداول
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 الخاصةبيانات عرض ال ب﴾ ﴿
مفردات اللغة العربية لطالب الصف م ي تعلطرق. 1

العاشر بقسم العلوم الطبيعية في المدرسة 
الثانوية الحكومية الثانية فونوروغو في السنة 

 2019-2018الدراسية 
تعليم مفردات اللغة العربية م ي تعلطرق

لطبلب الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف 
, البدّ . ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو

أمهية ليأخد من أىداف , أن يتحّد وسائل التليمية
 :كما قال األستاذة سبحيد, التعليمية

يف التعلم الذي ىو يف أمس 
احلاجة إليها , وىي أساليب التعلم , 

ومع .  من أساليب التعلمكثَتةوىناك أنواع 
ذلك , يف تعلم ادلفردات , جيب أن 

تستخدم حىت أساليب التعلم , يف شكل 
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حركة الرسم واحلفر والطرق ادلباشرة وطرق 
 .اجلسمية

يف ىذه العملية التعليمية للطبلب 
العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف يف الفصل 

 ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
استخدم ادلعلمون ىذه األساليب , وما 

ركزت عليو يركز على الصور اإلعبلمية يف 
 يعطي وسائل الصورتعلم ادلفردات ألن 

انطباًعا جيًدا للطبلب يف ربفيز الطبلب 
على االىتمام بتعلم اللغة العربية وأيًضا 

 .ديكن أن تزيد من إتقان ادلفردات
تعترب وسائل اإلعبلم مهمة جًدا , احلاصل
 تعليمية تعتمد على نظرية تقول لباعتبارىا وسائ

إن إمجايل نسبة ادلعرفة وادلهارات وادلواقف اليت 
 خبلل اإلحساس منديتلكها أكثر وأعلى شخص 

                                                           

  w/22-03/2019/01,ادلقابلة
 o/22-03/2019/01, ادلبلحظة 
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بادلرآة والتجربة يفعل نفسو تلقائًيا , يف حُت أن 
يتم استخدام . الباقي عرب احلواس واحلواس األخرى

 التعلم كقناة لتوصيل ادلواد التعليمية لوسائ
 .للطبلب

ديكن أن تزيد وسائل التعلم من فعالية 
يشعر . التواصل والتفاعل بُت ادلدرسُت والطبلب

أيًضا أن وسائل اإلعبلم التعليمية فعالة جًدا يف 
زيادة ربفيز الطبلب للتعلم , شلا يؤدي أيًضا إىل 

جنبا إىل جنب . زيادة التحصيل العلمي للطبلب
مع تطور العلوم والتكنولوجيا , ديكن أن يتم التعليم 
من خبلل أي وسيلة إعبلمية سواء وسائل اإلعبلم 
, مثل اجملبلت والكتب والصحف , أو أيضا من 

خبلل وسائل اإلعبلم اإللكًتونية مثل الراديو 
 و يف ىده الفصل .والتلفزيون واإلنًتنت وغَتىا

 :كما مبلحضيت, استخدم األستدة
فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية يف 

العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف الفصل 
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 , ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
فإن األشياء االصطناعية والصور ىي 
وسائل فعالة تستخدم يف ادلقام األول 

 .للتعرف على ادلفردات
الصور ىي األشياء اليت تتجلى , واحلاصل

بصريا يف أشكال ثنائية األبعاد وكمسائل خارجية 
تتضمن صورة الكلمة مجيع أشكال . وأفكار

 ادلستخدمة وادلقدمة التوضيحيةاللوحات أو الرسوم 
يف عملية تعلم اللغة العربية , من . يف تعلم اللغة

بُت أمور أخرى , جيب أن يكون موجهاً ضلو تطوير 
ادلفردات حبيث يكون لدى الطبلب رأس مال 

لغوي مناسب حىت تنشأ الشجاعة للتواصل 
ضعف الطبلب بشكل عام ىو . الشفوي والكتايب

العاشر بقسم يف الفصل . عدم وجود ادلفردات
العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 

 لتسهيل الطبلب يف تعلم وفهم ادلفردات فونوروغو
                                                           

 o/22-03/2019/01, ادلبلحظة 
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, ىناك حاجة إىل وسائل لتدريب وتعليم 
.  ادلفردات

, فإن الصور األستاذة سبحيد فقالو
ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية إلتقان 

يتم . ادلفردات ىي صور بسيطة وأصيلة
اجلمع بُت شكل ولون الصورة وفقا جلودة 

الصورة , وىنا ادلعلم حريص جدا يف النظر 
يف الصور اليت سيتم استخدامها قبل تنفيذ 

حبيث . ادلفرداتتعلم اللغة العربية وخاصة 
تكون الصور ادلقدمة للطبلب مجيلة ومثَتة 

الصورة ىي يف  .لبلىتمام وحبسب احلقائق
الواقع شيء عادي , ولكن الفوائد كبَتة , 

ويتم استخدامها بشكل فعال يف حفظ 
ادلفردات العربية وخاصة بالنسبة دلستوى 

ألن الصور ديكن ملموسة شيء . ادلدرسة
 الصور ادلستخدمة لتعلم لوسائ. رلردة

اللغة العربية يف جانب ادلفردات ىي صور 
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مصدرىا الكتب ادلدرسية واجملبلت وأحيانًا 
يستخدم صورًا إضافية , وىي الصور اليت 

يتم التقاطها من اإلنًتنت وتكييفها مع 
 .ادلواد ادلراد تسليمها

النتائج , الصوربالفعل طبيعيةلكنها ذات 
فائدة كبَتة , وىي فعالة يف حفظ ادلفردات العربية 

ألن الصور ديكن . خاصة بالنسبة دلستوى ادلدرسة
 الصور ادلستخدمة لوسائ. رلردةملموسة شيء 

لتعلم اللغة العربية يف جانب ادلفردات ىي صور 
 الكتب ادلدرسية واجملبلت وأحيانًا مصدرىا

يستخدم صورًا إضافية , وىي الصور اليت يتم 
التقاطها من اإلنًتنت وتكييفها مع ادلواد ادلراد 

. تسليمها
 
 

                                                           

  w/22-03/2019/02, مقابلة
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تعليم مفردات ل والمعارضيه فعيةعوامل الداال. 2
اللغة العربية لطالب الصف العاشر بقسم العلوم 

الطبيعية في المدرسة الثانوية الحكومية الثانية 
  2019-2018فونوروغو في السنة الدراسية 

 الدافعية عوامل .أ 
يف ىذه العملية التعليمية 

العاشر بقسم للطبلب يف الفصل 
العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 

, استخدم احلكومية الثانية فونوروغو
ادلعلمون ىذه األساليب , وما ركزت 

 الصورة يف تعلم لعليو يركز على وسائ
 تعطي وسئل الصورةادلفردات ىي أن 

انطباًعا جيًدا للطبلب يف ربفيز 
الطبلب على االىتمام بتعلم اللغة 

العربية وديكن أن يزيد أيًضا من إتقان 
 .ادلفردات

                                                           

 o/22-03/2019/01, ادلبلحضة 
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العاشر  الصورة يف الفصل لوسائ
بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 

 مهمة جًدا  الثانية فونوروغواحلكومية
 يعتمد التعليم على لإلستخدامها كوسائ

نظرية تقول إن رلمل النسبة ادلئوية للمعرفة 
وادلهارات وادلواقف اليت ديتلكها أكثر وأعلى 

شخص من خبلل اإلحساس بالبصر والتجربة 
يفعل نفسو مباشرة , يف حُت أن الباقي من 

يتم استخدام . خبلل احلواس واحلواس األخرى
وسائل التعلم كقناة لتوصيل ادلواد التعليمية 

.  للطبلب
 التعلم لديكن أن تزيد وسائ

من فعالية التواصل والتفاعل بُت 
يشعر أيًضا أن . ادلدرسُت والطبلب

وسائل اإلعبلم التعليمية فعالة جًدا يف 
زيادة ربفيز الطبلب للتعلم , شلا يؤدي 
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أيًضا إىل زيادة التحصيل العلمي 
  .للطبلب

من وصف نتائج مبلحظاتنا , ديكن 
أن ينعكس ذلك , أنو من ادلهم للغاية 

استخدام وسائل التعلم يف تعلم اللغة العربية 
 التعلم لاخلاصة دبفردات التعلم , فإن وسائ

ز الطبلب على الًتكيز على يملهمة للغاية وربف
.  التفاعل مع ادلعلم

  ادلعارضيةعوامل  .ب 
 يف تعلم اللغة العربية ىي ادلعارضية

 لغوية يف شكل قواعد لغوية  ادلعارضيةعوامل
وغَت لغوية يف شكل اختبلفات لغوية 

 من إندونيسيُت الناساجتماعية يكون فيها 
العاشر لذلك حدث ذلك يف الفصل . أصليُت

بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 
, كان الطبلب احلكومية الثانية فونوروغو

                                                           

 w/22-03/2019/02. ادلقابلة
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يفتقرون إىل احلافز لتعلم اللغة العربية, وبالتايل 
 ىو الدوافع الدافعة لتعلم لأصبح تعلم الوسائ

 .الطبلب
فيما يتعلق دبناقشة العوامل ادلثبطة يف 

العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف الفصل 
,  احلكومية الثانية فونوروغوالثانويةادلدرسة 

اللغة العربية األستاذ وىو موضح من معّلم 
 :سبحيد

تعليم يف " يف تلك الفئة 
العاشر بقسم يف الفصل ادلفردات 

 يف ادلدرسة الثانوية الطبيعيةالعلوم 
 , يف احلافز احلكومية الثانية فونوروغو

لتعلم تعليم اللغة العربية مفقود للغاية 
, قد يكون ذلك أيًضا ألهنم ما زالوا 

يفتقرون إىل ادلزيد من التفكَت الناضج 
إن أمهية غرض تعلم اللغة العربية ىي 
استكشاف العلوم اإلسبلمية , كما 
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يلعب الكثَتون دبفردىم مع أقراهنم , 
وألن ادلدرسة الثانوية السابقة أصبحت 

  .سبًبا يف تعلم اللغة العربية
العاشر  لقد قابلنا أيًضا أحد طبلب

بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 
 , وفًقا ذلؤالء  الثانية فونوروغواحلكومية

 :الطبلب يف تعلم اللغة العربية
كانوا أقل ربمًسا يف التعلم إذا 

 التعلم , لمل يستخدم ادلعلم وسائ
وكذلك تعلم الطبلب الًتكيز على 

التعلم , دبعٌت أن ال شيء قد أحدث 
 .ضجيًجا يف الفصل

 
 
 

                                                           

  w/22-03/2019/02, ادلقابلة
02/w/22-03/2019 ,49 ادلقابلة 
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العاشر ف الصمفردات للطالب  ميأهداف التعل. 3
بقسم العلوم الطبيعية في المدرسة الثانوية 

  2018/2019 الحكومية الثانية فونوروغو
 للطبلب تعليم ادلفرداتقبل عرض أىداف 

العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة يف الفصل 
 , وفقا لنا تعلم الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو

اللغة مهم جدا دلعرفة ادلزيد عن علوم الدين 
اإلسبلمي , بالطبع ىناك أىداف تعلم اللغة العربية 

, ليكون قادرًا على معرفة ادلزيد عن القرآن 
واحلديث , ألن اللغة اآلخرة ىي العربية أيًضا , 

 .لدراسة الكتب العربية للدين اإلسبلمي
 لطبلب فرداتم املي من تعلاألىداف

العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الصف 
 :الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
 الذي مت ,يف الفصل ادلدكور

تسليمو من قبل مدرس اللغة العربية يف 
يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  "تلك الفئة 
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 ىو تعليم قائم على الثانية فونوروغو
اإلسبلم , لذلك من ادلتوقع أن يفهم 

الطبلب اللغة العربية جيًدا , حبيث يكون 
الطبلب معتادون على السمع والتبلوة 

باستخدام واعتادوا على اللغة العربية ألن 
اللغة القرآنية واحلديث الشريف يستخدمان 
اللغة العربية اليت ىي مبدأ األمة اإلسبلمية 

, يف نشاط التدريس والتعلم حلفظ مفردات 
الدورة الناطقة باللغة العربية , فهي ىدف 

يف التعلم يتم ربقيقو من خبلل مهارة 
 .ادلفردات العربية. االستماع والتحدث

من الوصف أعبله , ديكن أن ينعكس أن 
العاشر بقسم ادلتعلمُت باللغة العربية يف الفصل 

العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 
 يتم التأكيد عليهم بشدة , ألن ادلؤسسة فونوروغو

تقوم على اإلسبلم , والغرض من تعلم ادلفردات 
                                                           

3/w/22-03/2019 , ادلقابلة 50  



83 

 
 

مهم جًدا يف تعلم اللغة العربية , ولغة العربية ىي 
لذلك يتم تشجيع ىؤالء الطبلب . القرآن واحلديث

على تعلم اللغة العربية لتكون قادرة على مواصلة 
 . استكشاف العلوم اإلسبلمية
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  الخامسبابال
 تحليل البيانات

 
مفردات اللغة العربية لطالب الصف م ي تعلطرق أ﴾ ﴿

العاشر بقسم العلوم الطبيعية في المدرسة الثانوية 
الحكومية الثانية فونوروغو في السنة الدراسية 

2018-2019 
الصف العاشر بقسم تعليم ادلفردات للطبلب يف 

العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 
 ال ىروب من استخدام وسائل اإلعبلم, واليت فونوروغو

تعترب مهمة جدا من أجل ربقيق أىداف التعلم, وىناك 
 بالنسبة للتعلم أما. طريقة التعلم- أنواع عديدة من طرق 

الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف يف  ادلفردات
 , فمن ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو

الضروري جًدا استخدام أساليب التعلم , يف شكل صور 
 .وسائل وتدريبات وأساليب مباشرة وطرق شلارسة

                                                           

  w/22-03/2019/02, مقابلة 
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الصف العاشر بقسم يف م ادلفردات لطبلب يتعل
العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 

 , استخدم ادلعلمون ىذه األساليب , على فونوروغو
الصور اإلعبلمية يف تعلم ادلفردات تستخدم للغاية ألن 

 تعطي انطباًعا جيًدا للطبلب يف ربفيز صورة الوسائل
الطبلب على االىتمام بتعلم اللغة العربية وديكن أن تزيد 

 خليل اهلل عرب عنو ماأيًضا من إتقاهنم للمفردات, ىذا 
بأن أنشطة التعليم والتعلم ستكون فعالة وفعالة إذا كانت 

األنشطة مصحوبة باستخدام وسائل اإلعبلم كأداة 
 مفهوم بأنصرح عارف سادديان , وآخرون , . تعليمية

اإلعبلم ىو كل شيء ديكن استخدامو لتوجيو الرسائل 
من ادلرسلُت إىل ادلستلمُت حىت يتمكنوا من ربفيز أفكار 

الطبلب ومشاعرىم واىتمامهم واىتماماهتم واىتمام 
 . الطبلب يف عملية التعليم والتعلم

 أظهرتأظهرت نتائج البحث أن وسائل اإلعبلم 
 التعلمتفوقها يف مساعدة ادلعلمُت على إيصال رسائل 

وأن تكون أسرع وأسهل اللتقاطها من قبل الطبلب 
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ذلك ألن . وديكن أن تزيد من اىتمام الطبلب بالتعلم
تعلم استخدام الوسائل سيجذب الطبلب مزيًدا من 

 . بالدرساالىتمام حىت يتمكنوا من تعزيز االىتمام 
وديكن أيًضا استخدام أساليب سلتلفة , وليس رلرد 

التواصل من خبلل الكلمات , وديكن للطبلب القيام 
دبزيد من األنشطة مثل ادلبلحظة أو القيام أو التظاىر 

 .وغَتىا
الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف وبالتايل, 

 فصل تعلم, يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
اللغة العربية فييتماشى مع النظرية , أي أن ادلعلم قد 

 ىو شيء مهم ادلفرداتاستخدم وسائل الصور يف تعلم 
الستخدامو كوسيلة تعليمية , وذلك لتحقيق أىداف 

يف  التعلم ىو ىدف مفرداتإتقان . التعلم احلقيقية
الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 

 من خبلل األسلوب ادلتبع يف . احلكومية الثانية فونوروغو
الصف يف شكل وسائل صور , يتم ربفيز الطبلب 

                                                           

. 26-25. , صMedia pembelajaran bahasa  خليل اهلل , 
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العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
.  تعلم اللغة العربيةبروح الثانية فونوروغو

 
تعليم مفردات اللغة ل والمعارضيه فعيةعوامل الداال ب﴾ ﴿

العربية لطالب الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية 
في المدرسة الثانوية الحكومية الثانية فونوروغو في 

 2019-2018السنة الدراسية 
 فعيةالدا عوامل .أ 

ديكن أن تزيد وسائل اإلعبلم التعليمية من 
. فعالية التواصل والتفاعل بُت ادلعلمُت والطبلب

تعترب وسائل اإلعبلم التعليمية أيًضا فعالة جًدا يف 
زيادة احلافز التعليمي للطبلب شلا يؤدي أيًضا إىل 

  زيادة التحصيل العلمي للطبلب
الصف يف يف ىذه العملية التعليمية للطبلب 

العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 
                                                           

 w/22-03/2019/02, مقابلة  
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, استخدم ادلعلمون ىذه احلكومية الثانية فونوروغو
األساليب , وما ركزت عليو ىو الًتكيز على الصور 

اإلعبلمية يف تعلم ادلفردات ألن وسائل الصور تعطي 
انطباًعا جيًدا للطبلب يف ربفيز الطبلب على 

االىتمام بتعلم اللغة العربية و ديكن أن تزيد أيضا من 
 .إتقان ادلفردات

الصف العاشر بقسم العلوم يف تعترب الوسائل 
 الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو

مهمة جًدا كوسيلة تعليمية تستند إىل نظرية تقول إن 
النسبة ادلئوية اإلمجالية للمعرفة وادلهارات وادلواقف 
اليت ديتلكها أعلى األشخاص وأكثرىم من خبلل 

اإلحساس بالبصر والتجربة يفعلون أنفسهم مباشرة , 
يتم . يف حُت أن البقية عرب السمع واحلواس األخرى

استخدام وسائل التعلم كقناة لتوصيل ادلواد التعليمية 
 .للطبلب

                                                           

 o/22-03/2019/01, ادلبلحضة 
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, ديكن لوسائل سودجاناكما قال نانا 
 تعلم الطبلب يف التدريس والذي تعززالتدريس أن 

ىناك . بدوره يتوقع أن يعزز نتائج التعلم احملققة
العديد من األسباب اليت ذبعل وسائل اإلعبلم 

 يتعلقالسبب األول .  تعزز تعلم الطبلبالتعليمية
بفوائد لغة التدريس يف العملية التعليمية للطبلب, 

:   من بُت أمور أخرى
سوف التدريس جذب انتباه الطبلب وذلك  .أ 

 التعليميةلتحفيز 
تدريس ادلوادسوف تكون غامضة للغاية حبيث  .ب 

ديكن تفهم أفضل من قبل الطبلب, والسماح 
للطبلب إلتقان الغرض منالتدريس أفضل 

طرقمن التدريس سوف أكثر تنوًعا , وليس رلرد  .ج 
التواصل اللفظي من خبلل سرد الكلمات من 
قبل ادلعلم , حبيث ال يشعر الطبلب بادللل وال 
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خاصًة إذا كان ادلعلم , ينفد ادلعلم من الطاقة
يعلم يف كل درس يقوم 

الطبلب دبزيد من أنشطة التعلم , ألنو ليس  .د 
فقط االستماع إىل وصف ادلعلم , ولكن 

 مراقبة, والقيام, مثلاألنشطة األخرى أيضا 
 .وتبُت وغَتىا

يف من ىذا الوصف , يف الفصل الدراسي 
 ادلدرسةالصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف 

, من ادلهم جًدا أن الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
يكون استخدام وسائل التعلم يف تعلم اللغة العربية 

أكثر أمهية, خاصة يف تعلم التعلم , ويف الفصل 
الدراسي , يعد وجود وسائل التعلم زلفزًا للغاية 

.  وحيفز الطبلب على الًتكيز على التفاعل مع ادلعلم
 

                                                           

 )narajaganeP aideM uraB raniS :gnudnaB,  نانا سوجان و أمحد رفاع
 ,odnisneglA2015 ,)2 
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 ادلعارضيوعوامل  .ب 
 عوامل يف تعلم اللغة العربية ىي ادلعارضيو

لغوية يف شكل قواعد لغوية وغَت لغوية يف شكل 
اختبلفات لغوية اجتماعية يكون فيها الناس من 

الصف يف لذلك حدث ذلك . إندونيسيُت أصليُت
العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 

 يفتقرون إىل الطبلب, كان احلكومية الثانية فونوروغو
احلافز لتعلم اللغة العربية , وبالتايل أصبح تعلم 

 . الوسائل ىو الدوافع الدافعة لتعلم الطبلب
الصف العاشر بقسم يف  ادلفرداتتعلم  يف

العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 
, يف دافع لتعلم تعليم اللغة العربية غَت فونوروغو

موجودة للغاية , ديكن أن يكون ذلك أيضا ألهنم ال 
يزالون يفتقرون إىل التفكَت أكثر نضجا حول أمهية 

الغرض من تعلم اللغة العربية الستكشاف العلوم 
اإلسبلمية , وكثَت يلعبون وحدىم مع مقعده, وأيضا 
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 صغارلذلك السبب يف تعلم يف ادلدارسألن أول 
 .اللغة العربية

يف تعلم اللغة العربية تكون دوافعك أقل يف 
, كما التعلمالتعلم إذا كان ادلعلم ال يستخدم وسائل 

يركز أصدقاء التعلم أيًضا على التعلم , دبعٌت أن ال 
.  يف الفصلأحد يصدر ضجيًجا 

 
العاشر ف الصم للمفردات للطالب يأهداف تعل ج﴾ ﴿

بقسم العلوم الطبيعية في المدرسة الثانوية الحكومية 
 2018/2019 الثانية فونوروغو

يف  لطبلب ادلفردات ملتع أىداف مناقشةقبل 
الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 

, وفقا لنا تعلم اللغة مهم جدا احلكومية الثانية فونوروغو
دلعرفة ادلزيد عن علوم الدين اإلسبلمي , بالطبع , ىناك 
غرض من تعلم اللغة العربية , أي أن تكون قادرة على 
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معرفة ادلزيد عن القرآن واحلديث, أيضا اللغة اآلخرة ىي 
 .اللغة العربية , لدراسة الكتب العربية للدين اإلسبلمي

الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف يف 
 ىو تعليم قائم ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو

على الشريعة اإلسبلمية , حبيث يُتوقع من الطبلب فهم 
اللغة العربية جيًدا , حبيث اعتاد الطبلب على السمع 
وتبلوة االستخدام واعتادوا على اللغة العربية ألن اللغة 

القرآنية واحلديث الشريف تستخدم اللغة العربية وىو مبدأ 
 التعليم والتعلم حفظ أنشطةتوجيهي اإلسبلم, يف 

ادلفردات العربية طبعا ىذا ىو أىداف التعلم اليت ينبغي 
 االستماع ونطق ادلفردات مهاراتربقيقها من خبلل 

 . العربية
: قاالحلميدكماعبد 

: فردات كما يلاملداف تعليم هوأما أ
. ةادلفردات اجلديدة لطبلبفرّ ليع. أ

 ادلفردات جبّيدة الطبلب لينطق تدريب.ب
                                                           

 w/22-03/2019/02, مقابلة   
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. معٌت ادلفردات جبّيدةليفهم . ج
 . يف التكّلمدلفرداتلفوائد ا. د

من الوصف أعبله ديكن أن ينعكس أن ادلتعلمُت 
الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف يف باللغة العربية 

 يتم التأكيد ,ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
 ادلؤسسة تقوم على اإلسبلم , ألنعليهم بشدة , 

والغرض من تعلم ادلفردات مهم جًدا يف تعلم اللغة العربية 
.  العربية ىي لغة القرآن واحلديثالبهواسانية والذي, 

 لتعلم اللغة العربية حىت يتعرضلضغوطلذلكهؤالء الطبلب 
 . يتمكنوا من استكشاف العلوم اإلسبلمية

 

                                                           

, UIN: ماالنج), Mengukur kenanpuan bahasa untuk studi Islam ,عبد احلميد 

2010) ,33 
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 السادس بابال
 إلختتاما

 
 خالصةال أ﴾ ﴿

يف ادلفرداتم ياستنادا إىل نتائج البحوث على تعل
الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 

: , إىل عدد من االستنتاجاتاحلكومية الثانية فونوروغو
يف ادلفرداتم يإن الطريقة ادلستخدمة يف تنفيذتعل .1

الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة 
, استخدام الصور الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو

 وديكن أيًضا زيادة .ادلفرداتم يتعل وسائل االعبلم يف
. إتقاهنم للمفردات

إن تعلم اللغة العربية يتوافق مع النظرية, أي 
 أن ادلعلم قد استخدم 

تعليم مفردات اللغة العربية ل فعيةوادلعارضيعوامل الدا .2
لطبلب الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف 
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 احلكومية الثانية فونوروغو يف السنة الثانويةادلدرسة 
 2019-2018الدراسية 

وسائل اإلعبلم , ديكن   ىيفعيةعوامل الدا
لوسائل التعلم أن تزيد من فعالية التواصل والتفاعل 

تعترب وسائل اإلعبلم . بُت ادلعلمُت والطبلب
 التعليمي احلافزالتعليمية أيًضا فعالة جًدا يف زيادة 

للطبلب شلا يؤدي أيًضا إىل زيادة التحصيل العلمي 
. للطبلب

العوامل اللغوية مثل قواعد ي  هادلعارضيو ملواع
اللغة واجملتمعات شكل غَت لغوية الفرق اللغوي ىو 

يف لذلك حدث ما حدث . مواطن من اندونيسيا
الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة 

 يفتقرون إىل الذينالثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
 .الدافع لتعلم اللغة العربية

الصف يف  لطبلب  ادلفرداتأىدافالتعلم من  .3
العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة الثانوية 

: , على التايلاحلكومية الثانية فونوروغو
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يف يتم التأكيد بشدة ادلتعلمُت اللغة العربية 
الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف ادلدرسة 

 ادلؤسسة تقوم ألن, الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
 مهم ادلفرداتم يعلى اإلسبلم , والغرض من تعل

 العربية ىي لغة أّن اللغةجدا يف تعلم اللغة العربية , 
لذلكهؤالء الطبلب لتعلم اللغة . القرآن واحلديث

العربية حىت يتمكنوا من استكشاف العلوم 
 .اإلسبلمية

 
اقتراحات  ب﴾ ﴿

بعد إجراء البحوث وإجياد االستنتاجات ادلتعلقة 
الصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية يف يف ادلفرداتم ببتعل

, يقدم الباحث ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية فونوروغو
م بالعديد من االقًتاحات اليت ديكن أن تتحسن يف تعل

. ادلفردات
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اقًتاحات للمدارس  .1
ادلدرسة الثانوية يف ادلأمول أن ربافظ مؤسسات 

 اليت البنية التحتيةعلى ىذه احلكومية الثانية فونوروغو
مت الوفاء هبا , بل مت ربديثها بشكل أكرب, حىت 

 .يكون إنشاء تعلم ادلفردات أفضل
اقًتاحات للمعلمُت  .2

ومن ادلتوقع أن ادلعلمُت ربتفظ ادلهنية يف 
 من خبلل ىذه األساليب, بل ديكن أن التدريس

يتعزز فياستخدام وسائل اإلعبلم, من أجل ربقيق 
 أفضل من سابقتها, وديكن ادلفرداتم يأىداف تعل

 . ادلؤسسات األخرىيف هناية ادلطاففوق
اقًتاحات للطبلب  .3

ادلأمول أن يكون الطبلب أكثر نشاطًا وجدية 
يف تعلم اللغة العربية وأال يكونوا متشائمُت إذا كانوا 
مقيمُت يف ادلدرسة اإلعدادية , حىت يصبحواوأجيال 

. دينية ومفيدين يف رلتمع الناس واألمةمتعلمُت
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