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 الملخص

 
استخدام الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية . 2015. سفرالدين، عزيز

السنة عاوي بالمدرسة العالية اإسامية الحكومية  (A)لطاب الصف العاشر 
قسم تدريس اللغة العربية كلية التربية . البحث العلمى 2014/2015الدراسية 

 منير الدكتور الحاج محمدالمشرف اأول . الجامعة اإسامية الحكومية فونوروغو
 .ألباء الحسنى الماجستيرالماجستير و المشرفة الثانية 

 
. الوسائل التعليميةاستخدام الوسائل، و: الكلمة اأساسية 
ؤيدة  تعلق مع استخداـ اصر ا و احد من الع تعددة   الوسائل كالسائط ا

تار الوسائل الصحيح  تاج كفاءة كقدرة مدرس اللغة العرية أف  ا  شكلة، كمن  تلك ا
اسبة  درس جيدا . بالطابك يستخدمها م يدة اتتم إا يعملها ا اف الوسائل ا

ة عي داؼ ا جح  توصل اأ كومية عاكم .ككذلك ا ي درسة العالية اإسامية ا  ا
درس  تغليم اللغة  اؾ كث من الوسائل التعليمية ال استخدها ا بية  مؤسسة ال

. العربية
ي  لفية ركز البحث  اسئلت  ذ ا ما الوسائل ال إستخدمها  1)من 

درس  تعليم اللغة العربية  درسة العالية اإسامية  (A)لطاب الصف العاشر ا با
كومية  ة الدراسية عاكم ا  كيف استخداـ الوسائل التعليمية 2)؟ 2014/2015الس

كومية  (A)لطاب الصف العاشر  تعليم اللغة العربية  درسة العالية اإسامية ا با
ة الدراسية عاكم  ؟ 2014/2015الس

وع ث ميدا يتصف علة البحث ل د مع البيانات يأخد . ذا البحث  كع
كتوبة احظة كالوثيقة ا قابلة كا ليل البيانات . الباحث الطريقة العلمية بطريقة ا د  كع
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ليل كصفي كيفي كعلى طراز ميلس  ي  ليل الييانات  ( Miles)يأخد الباحث طريقة 
وبيماف  تاج,(Huberman)ك فيض البيانات كعرض البيانات كاإست ثل على  . ا

ي درس لطاب الصف العاشر ( 1: ك نتيجة البحث  الوسائل ال استخدمها ا
(A)  ي الشريط ك السماعات كشاشة الكرستاؿ(LCD)  ر ك السبورة كالقلم ك

كتبية كتب فيها الكتب العربية اك اجاات العربية/ا كالوسائل ال استخدمها ( 2. ا
داؼ التعليم ك متطابق على الطاب اسبة على ا درس م درس قادر . ا ككذالك كاف ا

كتبة ك كل  ر ا درسة ك  ر ا درسة مثل  وجودة حوؿ ا على استخداـ الوسائل ا
درسة اما داخل الفصل أك خارج الفصل   .الشيئ حوؿ ا
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 الباب اأول 
 المقدمة

 

 البحثخلفية  .أ﴾ ﴿

ي ليست  اطق هاالسهولة  ةلغاؿتعلم اللغة العربية ال  د . لغ ال ك
شكات  تعلم اللغة العربية اما  تعلقةالطاب ا شكلت ا  ية اكك باللغا

ا شكلة على الطاب كيظن بأها دراسة صع. غ ذ ا عل    فهمها بةك
بها الطاب  اندكنسيا درس اللغة العربية لبحث عن فلذلك، ابد .  كا 

سانب ا الطاب ؤثر ك ا  . التعليم ا

تأثرة على  تعلقة ك ا اصر ا تول على الع كانت عملية التعليم نظاـ 
داؼ درس . اأخرل  أداء أ دؼ ك ا ها الطريقة ك ا اصر م كانت تلك الع

م ي الفعالية ال فيها 1.كالطالب كالوسيلة كالبيئة كغ  كعملية التعليم 
عالتفاعل دؼ ا درس كالطالب أداء ا وج ب ا  .  ا

بية إف التعليم عامل  ن كصّك ال علومات إ الذ صر إيصاؿ ا ك
اصر ثاثة  اؾ ع وف كالعلـو لكّل برنامج تعليم  سائل الف شئ  حوافظ ال

ستول إذارئيسية  ح الرماج كإذا كاف أحدما أك كلها دكف ا  كانت جّيدة 
ي اصر  ذ الع بوط مستول الرنامج،  طلوب أدل ذلك إ  علم : ا ا

اّدة التعلمية  2.كالطالب كا
وارد البشرية مية احتملة أك ا و جهد ت قيق ذات كامل . ك التعليم 

از من خاؿ البيئة أك  بية ااسامية ال عملية اإ ي اأغراض العامة لل
                                                           

: جاكرتا) Metode Pengajaran Agama dan Bahasa Arabتاير يوسوؼ ك شيف اأنوار،  1
دكا فرسادا،   .  02، (1997كراف

مد القامي، 2 ية اأكؿ لتعليم اللغة العربية مد اماعل صي ك على  دكة العا  السجل العلمى ال
اطق ها ال  .8، (1978جامعة الرياض، : الرياض)لغ
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علم 3.اجتمع بصفة رمية ،  الرمي كغ الرمي و التفاعل ب ا  اّف التعليم 
تعلم و . كا س نوعية  عرفة ، كتغي ك كالذل يهدؼ أساسا إ توف ا

ضج لدل اأطفاؿ ي عملية من اأنشطة ال هدؼ إ إقامة ال  4.اأفضل ك
تاز أّن يقـو بأجل مهمة  علم للغة العربية مدرس من نوع  درس أك ا ا

همة ال يقـو ها فهي تعليم اللغة القومية ال تركز عليها  كأخطر رسالة أما ا
و ذك رسالة أن من خاؿ تعليمية لغة اامة أساس  كحودنا القومية كالركحي ك

، كمعتز  قق توحيها ساميا يرمى إ إعداد جيل مع بلغت كلغة القرآف 
ذ اللغة من حضار كتراث بشد إ جذكر  ا تقدم  ، كمعتز  قدسات

 5.القومية شدا
ه لدي صورة جيدة  اجتمع بأن مستحق أف  علم ا درس كا ا

علم كيف مواقف .  باحيطيكوف قدكة كاسوة للمجتمع  ظر اجتمع ا كسوؼ ي
عرفة كزيادة  مية ا اؾ فعا مثاليا أـ ا ، ككيفية ت كأفعال اليومية اذا كاف 

علم، كتوف التوجي كالتشجيع للطابخدمة اصر .  ا و كاحد من ع علم  ا
س نوعية التعليم و أحد العوامل ال ل دكر . التعليم ل دكر   علم  ك ا

اتيجي  6.اس
درسة كالشكل  كعملية التعلم كنتيجة تعلم الطاب ليست معلومة من ا

هج فقد كلك اء كا درس الذل يدرس كيرشد  كالب كانت معلومة من كفاءة ا

                                                           

ادتيا مديا، : يوكياكرتا) Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan Islamابو امد،  3
1992) ،63. 

4  ، يكا : جاكرتا)   Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatifشيفل البحرل مارا ري
 .22، (2002جفتا، 

امد عبد اه،  5 اطق بالعربيةعبد ا رة) أسس إعداد الكتب التعليمية لغ ال در : القا
 .46، (1991ااعتصامر، 

يكا جفتا، : جاكرتا) Profesi Keguruan سوجفتا ك رفليس كاساسى، 6  .43-42، (2002ري
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ؤثرة . الطاب درسية ا عل البيئة ا درس الذل ل كفاءة يستطيع اف  كا
ستول اأعلى متعة ك يقـو بالفصل ح يكوف الطاب  ا . كا

ذا الزماف ك نظاـ التعليم الوسائلكتكوف   الدراسية أمر مشهور سفى 
ح  اؾ الوسائل الدراسية    صة  تعلق مع عملية التعليم آف  كا

ا . تعلمهم و جهة اأك  احواؿ التعليم ال يتطور ح التعليم  قيفة  با
درسة اك خارجها علم  ا درس اك ا ح. ا ح الطاب  ة تطوير اكؿكيتعلق 

وعية   (اانتاج)نوعية  التعليم   (عملية)ك تعليم ال
ؤيدة  استخداـ اصر ا و احد من الع تعددة    الوسائل كالسائط ا

تاج كفاءة كقدرة مدرس اللغة العرية أف  ا  شكلة، كمن  تعلق مع تلك ا
اسبة  يدة . بالطابتار الوسائل الصحيح كيستخدمها م اف الوسائل ا

ة عي داؼ ا جح  توصل اأ درس جيدا ككذلك ا ي . اتتم إا يعملها ا
يم توصيلمكاف الوسائل التعليمية مهم   فا عارؼ الواضحة من ا  ا

درس على الطاب عل عملية التعليم . ال يوضحها ا الوسائل تستطيع اف 
ع . كالتعلم توضيحي داؼ كالكتاب الدراسية كيص ادة كاأ اسبة با و م ك

متعة ادة الدراسية ا ادة الدراسية . ا صة  تعليم اللغة العربية ال كانتا كا
د الطاب كالصعوبة  تعلمها ضجرة ع كلذلك بوجود الوسائل سيجل . ا

تعة  التعلم ك الدرس، كاثبات معارؼ الطاب كإحياء ااحواؿ  الطاب 
تاج التحرؾ  استخداـ الوسائل الدراسية درس ل دكر مهم . الدرسية اف  كا

ذ الوسائل التعليمية   7. تتبيق 

كومية عاكم أف  درسة اإسامية ا مدرس اللغة اختار الباحث ا
كإستخداـ .  الوسائل التعليمية  تعليم اللغة العربيةمنالعربية يستخدـ كث 

درس تاج كفاءة ا لذلك يريد الباحث أف يبحث ك يأخد . تلك الوسائل 

                                                           

 .21، (1996رماجا رسد كريا، : باندكج) Menjadi Guru Proffesionalمد عزر اماف،  7
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و  اللغة ية في تعليمتعليمالوسائل استخدام ال :  "موضوع البحث العلمي ك
بالمدرسة العالية اإسامية الحكومية  (A)العربية لطاب الصف العاشر 

" 2014/2015السنة الدراسية عاوي 
 

  البحثاسئلة  .ب﴾ ﴿

دد الباحث مشكلة البحث إ حسبل ؿع لفّية فأراد أف   تلك ا
ي  : مشكلت 

درس  تعليم اللغة العربية ما اؿ .1 لطاب الصف كسائل ال إستخدمها ا
كومية  (A)العاشر  درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية عاكم با الس
 ؟2014/2015

لطاب الصف  اللغة العربية  استخداـ الوسائل التعليمية  تعليمكيف .2
كومية  (A)العاشر  درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية عاكم با الس
 ؟2014/2015

 

 أهداف البحث  .ج﴾ ﴿

داؼكاما  ياأ ذا البحث   :  من 

درس  تعليم اللغة العربية عرفة .1 لطاب الصف  الوسائل ال إستخدمها ا
كومية  (A)العاشر  درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية عاكم با الس
2014/2015 

لطاب الصف  اللغة العربية استخداـ الوسائل التعليمية  تعليم عرفة .2
كومية  (A)العاشر  درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية عاكم با الس
2014/2015 
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 فوائد البحث .د﴾ ﴿

قسم ذ فوائد البحث البحث إ نوع مات   : 

 فائدة نظرية .1

ي لتوسع الثقافة العلمية كالثقافة أما ذا البحث العلمي   نتيجة 
درسة كومية العربية عامة كتطبيقها  ا  عاكم العالية اإسامية ا

 فائدة عملية .2

 الفوائد للمدرسة .أ 

درسة حد اف يزدأيرجى هذا البحث العلمي   كأ التعليم  ا
ؤسسة اأخرل خاصة   . تعليم اللغة العربية تبطيق كسائلا

 الفوائد للمدرس .ب 

 امية تطبيق الوسائل التعليمية   معلوما عنالبحث ذايرجى 
 . العربيةاللغةتعليم اللغة العربية كاستخدامها  تعليم 

 الفوائد للباحث .ج 

عارؼ لزيادة اسبة ا ديدة  تعليم اللغة العربية ا  العلمية ا
ستقبل ة التعليمية  ا ه . با

 

 البحوث السابقة .ه﴾ ﴿

ذا اجاؿ ذا البحث من البحث الوحيد   قد سبق بعض . كليس 
ييبحثالبحوث الذل  ذا اجاؿ ك    : 

وضوع سرلاسم  ت ا ثت  درس  اختيار " رماكاتى  كفاءة ا
درسة اإبتدائية لقماف حاكيم  كتبطيق كسائل تعليم اللغة العربية لطاب با

درس  اختيار كتطبيق الوسائل التعليمية  تعليم اللغة . يوكياكرتا في طريقة ا
ي درس  اختيار الوسائل كتطبيقها    العربية  كصرحت الباحثة أف طريقة ا
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تعلم  استساـ  درس على كفاءة ا اسب ا استخداـ الوسائل التعليمة يت
ا فيد الوسائل التعليمية . الدرس بوسيلة الوسائل السهولة  استقبا ككذلك ت

ثت  درسة اإبتدائية لقماف حاكيم يوكياكرتا كاأخر   تعليم اللغة العربية با
لها ،  ا كتطبيقها كطريقة  درس  اختيار شكات ال يوج ا الباحثة با
تعلم  درس اللغة الغة  ها اختاؼ كفاءة ا درس م شكلة ال يوج ا كا

تعلم اص لذلك ا ي اعطاء اارشاد  ا لها   .العربية كطريقة 
ذا  تلف ذلك البحث عن البحث الذل سيبحث الباحث   ك 

درس  تطبيق الوسائل يبحثالبحث العلمي، بأف الباحث   عن كفاءة ا
درس  تبطيق الوسائل التعليمية فقد ك  التعليمية ك يتضمن عن كفاءة ا

درس  تعليم اللغة  سيشرح عن انواع الوسائل التعليمية ال إستخدمها  ا
كومية عاكم درسة اإسامية ا . العربية با

 

 منهج البحث  .و﴾ ﴿

ذا البحث العلمى على سبيل البحث البحثاستخدـ الباحث نوع   
وعى  و اجرآت البحث ال . (Qualitative Research)ال وعى  كالبحث ال

تج البيانات الوصفية  ة  (Descriptive Data)ت كتوبة أك من إلس كاأصوات ا
  8.اأشخاص أكالسلوؾ احسوس

ج  ليكوف ا  البحث ناجحا كمطابقا بإرادة الباحث، استعمل ا
ج ال استعملها فهي ا اقشت البحث العلمي كاما ا :  م

 
 
 

                                                           

يكا جيفتا، : جاكرتا) Metologi Penelitian Pendidikanمارغونو،  8  .37، (2003ري
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 قمدخل البحث كنوع .1

 مدخل البحث  .أ 

وعى الوصفى عن  دخل ال درس  استخدـ الباحث ا كفاءة ا
 اللغة العربية لطاب الصف العاشر ية  تعليمتعليماؿكسائل اؿتطبيق 

(A)  كومية درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية عاكم با الس
2014/2015 

 نوع البحث .ب 

ادل الذل يقوؿ أف البحث  ا  فقد تابع  ذلك سوترس
ي ظر ا مكاف البحث  قسم إ ثاثة بال  : ي

عملى (1  البحث ا
يدا (2  البحث ا

كتي (3  البحث ا

يدا س البحث ا ذا البحث العلمي  ج ذا يدخل   ك

 حضور الباحث .2

ا أف الباحث احد  حضور الباحث يتعلق هذا البحث تعلقا كب
هج  (Human Instrument)كسائل الدراسية الشحصية  مع البيانات، ا

ذا ااختبار التحرير أك  (Scientific Paradigma)العلمي  ستخدـ  ا
 . ااستفتاء أك الوسيلة ااخرل

مع البيانات و الوسيلة . الشخص افضل الوسائل  الشخص 
خر  تصلة مع ا يداف  (Informan)ا كيقدر على فهم انواع التبدات  ا

صوؿ عليها  9.كا
 مكاف البحث .3

                                                           

9
ا ركسدكرام، : باندكع) Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسي مولييونج،   ، (2000ر

19. 
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درسة العالية ااسامية  ذا البحث فهو ا اما مكاف البحث  
كومية عاكم  .ا

 مصادر البيانات .4

صادر ال حصل عليها الباحث من ميداف  ي ا مصادر البيانات 
يداف 10. البحث وصوفات با  أما مصادر البيانات تصدر من البيانات ا
كتبة ظرم من . كا حصل الباحث على البيانات ال تكوف لإطار ال

فيذ البحث كتبة  ت  .ا
ي  ذا البحث  درس  أما البيانات ال يطلبها الباحث  كفاءة ا

تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر    التعليميةكسائلاؿ استخداـ
(A)  كومية درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية عاكم با الس

در :، كيشتمل اأمور أاتية2014/2015 س  تطبيف كفاءة ا
( A)لطاب الصف العاشر  اللغة العربية الوسائل التعليمية  تعليم

كومية  درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية عاكم با الس
درس  تعليم اللغة العربية  ك2014/2015 الوسائل ال إستخدمها  ا

كومية  (A)لطاب الصف العاشر  درسة العالية اإسامية ا عاكم با
ة الدراسية   .2014/2015الس

 أساليب مع البيانات .5

مع البيانات، كما يلى :  إستخداـ الباحث اأساليب 
 
 

قابلة  .أ   (Interview Method)طريقة ا

                                                           

ارمي اريكونوا،   10 كا : جاكرتا) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekسو ري
 .115، (2002جيفتا، 
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ها  مع البيانات ال ترجى م ي الطريقة  قابلة  طريقة ا
خر باشرة ب الباحث كا واصلة ا قسم Donald Ary رأل 11. ا  ت

كيبية قابلة غ ال كيبية كا قابلة ال قابلة إ قسم ما ا إستخدـ . ا
واب الذل يعطى إ  كيبية أف السؤاؿ كا قابلة ال الباحث طريقة ا

قابلة خر قد ثبتت أكا من ا مع . ا ذ الطريقة  إستخدـ الباحث 
درسة العالية  البيانات من مدرس اللغة العربية  الصف العاشر با

كومية عاكم  .اإسامية ا

احظة  .ب   (Observation Method)طريقة ا

ظار ك  ي طريقة مع البيانات باستعماؿ ال احظة  طريقة ا
قاصد اصة على تفتيش ا راقبة . أداء الكتابة بالطريقة ا فيذ ا ت

باشرة بشارة أك غ ا   12. با
احظة للحصوؿ على البيانات عن  يستعمل الباحث ا

درس  اأعماؿ كاأحواؿ عن  ية  تعليماؿكسائل  اؿاستخداـكفاءة ا
درسة العالية اإسامية  (A) اللغة العربية لطاب الصف العاشر تعليم با

كومية  ة الدراسية عاكم ا  2014/2015الس

 (Documentary Method)الطريقة الوثيقية  .ج 

قيد  كتبة أك الشريط ا ي كل البيانات ا إف الوثيقية 
درسة العالية 13.بالبحث يل البيانات عن حالة با   طريقة الوثيقة ل

كومية عاكم كما يلى  : ا
غرا فيها (1 وقع ا  تاريخ تأسيسها كا

                                                           

: سورابايا) Metodologi Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjuan Dasar يام ريانطوا،  11
يكا جيفتا،   .83، (2003ري

اد، 12 ا   .136، (1981أكغي إ فريس، : يوغياكرتا) Metodologi Research سوترس
 .Metodologi ،83ريانطوا،  13
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درس  (2 درسة ك  الصف الثا كأحواؿ ا ظمة  ا تركيب ا
درسة وظف كالطاب ككسائل ا  .كا

ليل البيانات  .6  طريقة 
ليل  ي  لبل البيانات  ذا البحث يستخدـ الباحث طريقة   

ماف  (Miles)كصفى كيفى على طراز ميلس  وب  كما 14، (Huberman)ك 
:  يلى

 
 
 
 
 

 

 

 
 

ليل البيانات  صر    (Interactive Model) (طراز الفعاؿ)الع

 

فيض البيانات  .أ    (Data Reduction) 

تلط البيانات قسم الباحث البيانات بالضبط كالدقة،  لئاّ 
كما ذكر  السابق كلما طاؿ الوقت للبحث كلما كثرت البيانات 

ختلفة ختلطة ك ا علومات بطريقة . ا كمن اجل ذلك تعقد سريعا ا
ي . فيض البيانات ي تلخيص ك فيض البيانات  كالغرض من 

                                                           

 .338، (2005الفابيتا، : باندكنج) Memahami Penelitian Kualitatifسوكييونو،  14

 مع البيانات

 فيض البيانات

تاج البيانات  است

 عرض البيانات
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وضوع كالشكل هّمة من حيث ا ذا البحث 15. البيانات ا   
قابلة  احظة (Interview)صل الباحث على البيانات من ا ، كا

(Observation) كالوثيقة ،(Documentary)  عقدة  التدريس ا
ديد عن اأحواؿ  فضها باختيار ك درس م  كاأعماؿ اليومية من ا

درس تعلقة بدكر ا  .اأصلية ا
 (Data Display)عرض البيانات  .ب 

ا عرض البيانات طوة بعد فيض البيانات فا اّف . بعد هاية 
شملة  وعي بطريقة الصورة كالبياف ا عرض البيانات  البحث ال

كعرض البيانات  البحث . كاإتصاؿ ب اأشياء كما اشب ذلك
وع تغلب على طريقة كتابة الوصفّية بعرض البيانات تسهل  فهم . ال

ذا 16. ما كقع كتفظيم العمل مؤسسا على حصوؿ الفهم   
ظاـ خاص عن  درس  البحث عرض الباحث البيانات ب كفاءة ا

 اللغة العربية لطاب الصف العاشر ية  تعليمتعليماؿكسائل اؿتطبيق 
(A)  كومية درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية عاكم با الس

2014/2015. 

تاج البيانات .ج   ااست

ة  باط ك الر ي أخد اإست طوة بعد عرض البيانات  ا
(verifikasi) . كم اذا اتت اأدلة باط اأكؿ  تبق  ا كاإست

ا ديدة كاأرجح  مع البيانات بعد باط . ا كلكن اذا كاف اإست
سب كتتفق باأدلة الراجحة ك الصحيحة ما رجع . اأكؿ ت حي

باط اأكؿ مي  الباحث  ميداف البحث كمع البيانات، فاأست

                                                           

راجع،  15  .92نفس ا
راجع،  16  .95نفس ا
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باط الراجحة الصحيحة ث نوعي فقد اجاب . باإست باط  اذا است
ب الباحث  ميداف  ما ذ ا ك تبق ك تتسع حي ديد  

 17.البحث

 فحص صحة البيانات .7

م  : الفحص صحة البيانات، استخدـ الباحث طريقات 
اؾ  .أ    تطويل ااش

 ، و اداة البحث نفس وعى  ذا البحث ال إف الباحث  
مع البيانات تاج  اؾ الباحث  اؾ ا  كقت قص . إس ذا ااش

اؾ  ميداف البحث تاج إ تطويل اإش ذا التطويل . بل  كفائدة 
 18.ي ترقية درجة صحة البيانات

 مواظبة التأمل .ب 

اصر  صائص كالع اد ا و إ الغرض من مواظبة التأمل 
صائص  ذا ا طلوبة م يركز الباحث نفس   سألة ا اسبة با ا

اصر بالتفصيل اؾ يعطى . كالع كبعبارة أخرل إذا كاف تطويل اإش
 19. الفرقة، فواظبة التأمل يعطى التعمق

هج التثليثى .ج   ا

هج فحص صحة البيانات كمقارنتها ال  و م هج التثليثى  ا
هج . تستعمل اأشياء اأخرل  إخراج البيانات ك مقرنتها قسم ا كي

ظرية صادر كالطريقة كالباحث كال ها با  .التثليثي ا اربعة أقساـ م

                                                           

راجع،  17  .31نفس ا
 .Metodologi Penelitian Kualitatif، 175ليكسي مولييونج،  18
راجع،  19  .128نفس ا
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و يقارف درحة  صادر ك هج التثليثى با استخدـ الباحث ا
تفرقة   اأمانة كيفحصها للخر الذم اكتسبخ بالوقت كاآلة ا

وعي . البحث ال
 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .ز﴾ ﴿

داؼ  كأسئلة البحثخلفية البحث  مقدمة فيها اأكؿالباب   ك أ
هج البحث ك  البحثفوائدالبحث ك  ظيم كتابة  ك البحوث السابقة ك م تقرير ت

. البحث
تول علىاإطارا في ث اؿالباب ظرل   تعريف الوسائل التعليمية ك : ال

 التعليمية كاستخدمها كأنواع الوسائل الوسائل الوسائل التعليمية كاختيار أدكار
 . التعلمية

تول على البيانات العامة تتعلق على  و  الباب الثالث عرض البيانات ك
غرافية ك نظامها ك أحواؿ البحثموقع   يشمل تاريخ قيامها ك موقعما ا

تول على البيانات عن اصة ال   إستخدـ أساتذها كطاها كالبيانات ا
درسة  (A) لطاب الصف العاشر العربية اللغة ية  تعليمتعليماؿكسائل اؿ با

كومية  ة الدراسية عاكمالعالية اإسامية ا  2014/2015 الس
ليل البيانات عن    تعليمالتعليمية الوسائل استخداـ الباب الرابع 

كومية  (A)لطاب الصف العاشر اللغة العربية  درسة العالية اإسامية ا با
ة الدراسية  عاكم درس  إستخدمهاالوسائل ال  ك2014/2015الس  ا

درسة العالية اإسامية  (A)لطاب الصف العاشر تعليم اللغة العربية  با
كومية  ة الدراسية عاكما  .2014/2015 الس

حات ة ال تتكوف من نتائج البحث كاإق ا امس ا  .الباب ا
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الثاني الباب 
  الوسائل التعليميةاستخدام 

 
 تعريف الوسائل التعليمية  .1

رب استخدـ اصطاح التعليم البصرم، للدالة على التعليم  بعض ا
طريقة ))القائم على حاسة البصر، كلذلك كاف تعريفهم للوسائل البصرية بأها 

ص على أف  فسي، الذم ي بدأ ال علومات كتوصيلها، معتمدة على ا قل ا ل
ها، أك مع  ا لو قرأ ع ا إدراكا ن أكضح،  تعلم يدرؾ اأشياء ال يرا ا

ها  يتحدث ع  ". شخصا ن

سية كعرفها بأها  جر  فقد اقتصر على الوسائل ا ول ات  )اما  معي
، كأها تؤثر على  ا أكثر موا ن ة على اإدراؾ، باعتبار عي إدراكية، أم الوسائل ا

تعلم  .  (ميع حواس ا
اسية ت فقد عرؼ الوسائل البصرية ا واد كاأدكات )): أما دي بأها ا

واقف التعليمية لتسهل فهم  ال تستخدـ  الفصوؿ الدراسية، أك خاؿ ا
طوقة  كتوبة أك ا ". معا الكلمات ا

 أما إدجارديل فقد استخدـ مفهـو الوسائل السمعية كالبصرية، كعرفها 
واد ال ا تعتمد أساسا ن على القراءة كاستخداـ األفاظ كالرموز ): بأها ى ا

تعلم  واد ال تؤدم إ جودة التدريس كتزكيد ا قل معانيها كفهمها، فهي ا ل
، "رات باقي اأثر 

مل : الوسائل التعليمية  بأها (1993)كيعّرؼ الشافعي  كل شيء 
علم  (رسالة)فكرة أك مع أك  ع - أك غ– كيستع ها ا ذا ا لكي يوصل 

انب ألفاظ كأسلوب  ، ذ الرسالة إ غ علم قد يرل أف . ك كذلك أف ا
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كام للطاب ا يكفي أك ان غ دقيق  إيصاؿ الفكرة فيستع بصورة أك 
. برسم تعي على ذلك باإضافة إ كام كأسلوب

علم )كيعرؼ كيمب  الوسيلة التعليمية  ي كل أداة يستخدمها ا بأها 
لتحس عملية التعليم 

د أف كافة التعريفات  من العرض السابق لتعريفات الوسيلة التعليمية 
س العملية التعليمية كإكساب  و  دؼ من الوسيلة التعليمية  مع على أف ا

التاميذ خرات باقية اأثر، على الرغم من اختاؼ الصيغ كالعبارات  كل 
لص إ تعريف للوسيلة التعليمية. تعريف ي كل أداة يستخدمها : لذا  بأها 

عا كشرح  تعلم لتحس عملي التعلم كالتعليم، من حيث توضيح ا علم كا ا
ات  ا مية اا ة كت س هارات كالتعويد على العادات ا اأفكار كالتدريب على ا
كن، دكف أف يعتمد  داؼ التعليمية  اقل كقت كجهد  كغرس القيم كبلوغ اأ

، ك ا سواء داخل الفصل أك خارج علم أساسا ن على األفاظ كحد ا !ا ف خا
و تعلم  رات باقية اأثر  جو مشوؽ كرغبة أكيدة  يتم تزكيد التاميذ 

 .أفضل

هتم"كتتطور الفكرة أحيانا لدل  ية " ا ليحولوا الوسيلة إ قطعة ف
ذ  ؤسسة التعليمية، كيبدك من  سمة هدؼ كضعها  مكاف بارز با رائعة ك

ها ا يتعدل حدكد  دؼ م ة" الصورة أف مفهـو الوسيلة التعليمية كا لغرفة "لزي
ؤسسة التعليمية سئول با مرات أك غرؼ كبار ا  0الدراسة أك ا

تاج فعا  ا يث ااستغراب أف بعض اأساتذة يتكاسل  توف ما  ك
ادت ال يقـو بتدريسها، كيعتمد على جيوب أكلياء أمور الطاب  من كسائل 

يوف "الذين أصبحوا زبائن دائم حات  ، ككاف اأجدر ب بذؿ " ال طاط كا
، ك كث من اأحياف  تاج إلي اؿ أحيانا للحصوؿ على ما  هد كا شيء من ا
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ي عن التكلف أك  درسة الشيء الكث الذم يغ د  مستودعات ا قد 
 20.التخلف

 
 : دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم .2

س عملية كن  أف نلخص الدكر الذم تلعب الوسائل التعليمية  
ا يلي  21:التعليم كالتعلم 

: إثراء التعليم: أكان 
اث أف الوسائل التعليمية    أكضحت الدراسات كاأ

تعلم  ريان  إثراء التعليم  كتوسيع خرات ا تلعب دكران جو
غرافية كالطبيعية  دكد ا طي ا يم ك فا اء ا كتيس ب

وعة تعرض الرسائل التعليمية  باستخداـ كسائل اتصاؿ مت
ة كمشوقة كجذابة . بأساليب مث

: قيق اقتصادية التعليم: ثانيان 
كيقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة   

دؼ الرئيس . أكر من خاؿ زيادة نسبة التعلم إ تكلفت فا
ستول  داؼ تعلم قابلة للقياس  قيق أ و  للوسائل التعليمية 

صادر هد كا . فعاؿ بأقل قدر من التكلفة  الوقت كا
تماـ التلميذ كإشباع : ثالثان  تساعد الوسائل التعليمية على استثارة ا

: حاجت للتعلم
يكتسب التلميذ من خاؿ استخداـ الوسائل التعليمية   

داف قق أ تمام ك رات ال تث ا ختلفة بعض ا ككلما . ا
تعلم أقرب إ الواقعية  ر ها ا رات التعليمية ال  كانت ا

                                                           

20 http://uqu.edu.sa/page/ar/22364 2014 اككس 20 أخد من الشبكة الدكلية  التارخ 

اطق ها، 21 علمي اللغة العربية لغ ال يم الفوزف، دركس الدكرات التدربية   عبد الرمن ابرا
رة)  .126، (1428اعداد موقع ركح اإساـ، : القا

http://uqu.edu.sa/page/ar/22364
http://uqu.edu.sa/page/ar/22364
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داؼ ال يسعى  ا مع ملموس كثيق الصلة باأ أصبح 
قيقها كالرغبات ال يتوؽ إ إشباعها  .التلميذ إ 

عل أكثر استعدادان للتعلم: رابعان  ا  : تساعد على زيادة خرة التلميذ 
وعة يكتسب التلميذ    باستخداـ كسائل تعليمية مت

عل أكثر استعدادان للتعلم  ا ساعد على 0خرات مباشرة   
. جعل تعلم التلميذ  أفضل صورة

تعلم  : خامسان  اؾ ميع حواس ا تساعد الوسائل التعليمية على اش
: عملية التعلم

واس  عمليات التعليم يؤدم إ    اؾ ميع ا إّف اش
ذا التعّلم كالوسائل التعليمية تساعد على  ترسيخ كتعميق 
ا يساعد على بقاء أثر التعلم تعّلم،   .إشراؾ ميع حواس ا

: تساعد الوسائل التعليمية عػلى تػحاشي الوقوع  اللفظية: سادسان 
ا    ّدرس ألفاظا ليست  قصود باللفظية استعماؿ ا كا

ذ  اكؿ توضيح  ّدرس كا  د ا ا ع د التلميذ الدالة ال  ع
سوسة تساعد على تكوين صور  األفاظ اجردة بوسائل مادية 
ذ الوسائل فإف  وعت  ن التلميذ، كلكن إذا ت ا  ذ مرئية 

ذلك يساعد على زيادة التقارب كالتطابق ب معا األفاظ  
ّدرس كالتلميذ ن كل من ا . ذ

رة: سابعان  ابية  اكتساب ا : تساعد  زيادة مشاركة التلميذ اإ
مي الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل كدقة    ت

شكات احظة كاتباع التفك العلمي للوصوؿ إ حل ا . ا
س نوعية التعلم كرفع  ذا اأسلوب يؤدم بالضركرة إ  ك

د التاميذ . اأداء ع
ان  ويع أساليب التعزيز ال تؤدم إ تثبيت : ثام تساعد  ت
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. ااستجابات الصحيحة
واجهة الفركؽ الفردية ب : تاسعان  ويع أساليب التعليم  تساعد على ت

تعلم  .ا
 .تؤدم إ ترتيب كاستمرار اأفكار ال يكوها التلميذ: عاشران 

 
 22ستخدم الوسيلة التعليميةكيفية إ .3

 .قواعد قبل استخداـ الوسيلة .أ 
اسبة (1 . ديد الوسيلة ا
ا (2 . التأكد من توافر
صوؿ عليها (3 . التأكد إمكانية ا
. هيز متطلبات تشغيل الوسيلة (4
. مكاف عرض الوسيلة هيئة (5

د استخداـ الوسيلة .ب  . قواعد ع
. التمهيد استخداـ الوسيلة (1
اسب (2 . استخداـ الوسيلة  التوقيت ا
اسب (3 كاف ا . عرض الوسيلة  ا
. عرض الوسيلة بأسلوب شيق كمث (4
تعلم للوسيلة خاؿ عرضها (5 . التأكد من رؤية ميع ا
تعلم مع الوسيلة خاؿ عرضها (6 . التأكد من تفاعل ميع ا
تعلم  استخداـ الوسيلة (7 شاركة بعض ا . إتاحة الفرصة 
بان للملل (8 . عدـ التطويل  عرض الوسيلة 
خل  عرض الوسيلة (9 ار ا . عدـ اإ

                                                           

رجع،  22  .127نفس ا
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. عدـ ازدحاـ الدرس بعدد كب من الوسائل (10
با انصرافهم عن  (11 عدـ إبقاء الوسيلة أماـ التاميذ بعد استخدامها 

علم . متابعة ا
. اإجابة عن أية استفسارات ضركرية للمتعلم حوؿ الوسيلة (12

. قواعد بعد اانتهاء من استخداـ الوسيلة .ج 
دؼ : تقو الوسيلة (1 قيق ا للتعرؼ على فعاليتها أك عدـ فعاليتها  

اجة استخدامها أك عدـ  ها، كمدل تفاعل التاميذ معها، كمدل ا م
. استخدامها مرة أخرل

ا من أعطاؿ، كاستبداؿ ما : صيانة الوسيلة (2 دث  أم إصاح ما قد 
زة لاستخداـ  سيقها، كي تكوف جا ظيفها كت ها، كإعادة ت قد يتلف م

. مرة أخرل
افظ عليها  طلبها أك : حفظ الوسيلة (3 اسب  ها  مكاف م زي أم 

 . استخدامها  مرات قادمة

 
 23أساسيات في استخدام الوسائل التعليمية .4

ققها الوسيلة بدقة .أ  داؼ التعليمية ال  . ديد اأ
داؼ بشكل دقيق قابل  ذا يتطلب معرفة جيدة بطريقة صياغة اأ ك

داؼ ستويات اأ ركي، اانفعا : للقياس كمعرفة أيضان  و العقلي، ا
داؼ يساعد على ااختيار . ا ذ اأ ديد  ستخدـ على  كقدرة ا

دؼ أك ذلك ذا ا قق   .السليم للوسيلة ال 
 

                                                           

قد، 23 مد كامل ال اطق بلغة أخرم،   ، (1985جاعة أـ القرأف، : مكة)تعليم اللغة العربية ل
120. 
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ستهدفة كمراعاها .ب  . معرفة خصائص الفئة ا
ستخدـ للوسائل التعليمية علي  ستهدفة التاميذ، كا كنقصد بالفئة ا
تعلم ح  عر كحاجات ا أف يكوف عارفان للمستول العمرم كالذكائي كا

 0يضمن ااستخداـ الفّعاؿ للوسيلة 
هج .ج  ذ الوسيلة كتكاملها من ا درسي كمدل ارتباط  هج ا  .معرفة با

درسي  ادة أك احتول  الكتاب ا ديث ا يع ا هج ا مفهـو ا
، كمع ذلك أف : بل تشمل داؼ كاحتول، طريقة التدريس كالتقو اأ

ادة  تول ا داؼ ك ّيد باأ اـ ا ستخدـ للوسيلة التعليمية علي اإ ا
الدراسية كطريقة التدريس كطريقة التقو ح يتس ل ااستخداـ  اأنسب 

. كاأفضل للوسيلة
 .ربة الوسيلة قبل استخدامها .د 

ذا  ع بتجريب الوسيلة قبل ااستخداـ ك و ا ستخدـ  علم ا كا
اسب  ديد الوقت ا اسب بشأف استخداـ ك اذ القرار ا يساعد على ا

فظ نفس من مفاجآت غ  اسب، كما أن  كاف ا لعرضها ككذلك ا
طلوب أك أف يكوف جهاز  دث كأف يعرض فيلمان غ الفيلم ا سارة قد 

العرض غ صا للعمل، أك أف يكوف كصف الوسيلة  الدليل غ مطابق 
ا يسبب إحراجان للمّدرس كفوضى ب التاميذ ا  . حتوا

تول الرسالة .ق  اف التاميذ استقباؿ  . هيئة أذ
اف التاميذ ستخدمة  هيئة أذ  24:كمن اأساليب ا

موعة من (1 ثهم على متابعة الوسيلة توجي  . اأسئلة إ الدارس 
ا  تلخيص حتول الوسيلة (2 امة  يتعرض  بي إ نقاط  مع الت

. التلخيص

                                                           

رجع،  24  .123نقس ا
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ة (3 . تساعد الوسيلة على حّلها ديد مشكلة معي
اسب استخداـ الوسيلة .ك  و ا : هيئة ا

كيشمل ذلك ميع الظركؼ الطبيعية للمكاف الذم ستستخدـ في 
اإضاءة، التهوية، توف اأجهزة، ااستخداـ  الوقت : الوسيلة مثل

اسب من الدرس  اسب 0ا و ا ستخدـ للوسيلة  هيئة ا جح ا فإذا  ي
رغوب فيها تائج ا صوؿ على ال . فإن لن يتمكن من ا

 .تقو الوسيلة .ز 
تائج ال ترتبت على استخداـ الوسيلة مع  كيتضمن التقو ال

داؼ ال أعدت من أجلها  صيل 0اأ كيكوف التقو عادة بأداة لقياس 
م  ات الدارس كميو ا الدارس بعد استخداـ الوسيلة، أك معرفة ا
بوية اسب للعملية ال اد جو م  .كمهاراهم كمدل قدرة الوسيلة على إ

واف  ّعلم أف يعد استمارة تقو يذكر فيها ع د التقو على ا كع
ا احتوت من  ا كالوقت الذم استغرقت كملخصان  الوسيلة كنوعها كمصادر
داؼ قيق اأ هج ك اسبتها للدارس كا . مادة تعليمية كرأي  مدل م

 
 25التعليميةأنواع الوسائل  .5

: اأجهزة:  أكا 
ية . أ    :أجهزة تق

سجات الصوتية، )اأجهزة السمعية  (1 الراديو، ا
ترات اللغات .  (أجهزة ااسطوانات، 

جهاز عرض اأفاـ الثابتة، جهاز )اأجهزة البصرية  (2

                                                           

كا جفتا، : جاكرتا )   Strategi Belajar Mengajar شيف البحر مارة ك اصواف زين،  25 ري
1996) ،137. 
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عرض الشفافيات، جهاز عرض الشرائح، جهاز 
عتمة .  (عرض الصور ا

جهاز عرض اأفاـ )اأجهزة السمعية البصرية  (3
، جهاز الفيديو تحركة، جهاز البث التلفزيو .  (ا

كنية . ب    : أجهزة إلك

كنية اسبات اإلك .  ا
واد التعليمية التعلمية: ثانيا   :ا

الكتب، الصور التعليمية، )مواد مطبوعة أك مرسومة  . أ
رائط، اللوحات التعليمية، الشفافيات،  الرسومات كا

.  (البطاقات، الرموز
أفاـ ثابتة، أشرطة صوتية )مواد معية بصرية ثابتة  . ب

.  (كاسطوانات
مائية متحركة، )مواد معية بصرية متحركة  . ت أفاـ سي

. (أشرطة الفيديو، أقراص الكمبيوتر
شاطات التعليمية: ثالثا   : ال

. الرحات كالزيارات . أ
عارض . ب . ا
تاحف . ت . ا
سارح  . ث ا
خترات . ج .  ا
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:   مصادر الوسائل التعليمية .6
ؤسسة التعليمية ال  .أ  دد  ا وقف تعليمي  اسبة  طلوبة كا توفر الوسيلة ا

علم .  يعمل ها ا
ذ الوسيلة  مؤسسة تسمح بإعارها مثل  .ب  ية، مراكز  )كجود  راكز التق ا

كتبات الشاملة  .  (مصادر التعلم، ا
ا .ج  الية  خصصات ا علم بشراء الوسيلة من اأسواؽ احلية كتوفرت ا .  يقـو ا
درسة ال يعمل ها بالتعاكف مع طاب .د  علم بإعداد الوسيلة  ا .  يقـو ا
 .ااستفادة من البيئة كمصدر أساسي للوسائل التعليمية .ق 

 

26التعليمية الوسائل واستخدام اختيار .7
 

اسبة كسائلاؿ كاستخداـ اختيار  عملية من يتجزأ ا جزء و التعليمية ا
داؼ التعليمية مع الوسائل اختيار تتكيف  أف. للتعليم التخطيط  التعليمية اأ

اسبة الوسائل اختيار  سهلة مهمة ليست كبالتأكيد. كضعها م ال  ا
 العوامل عدة على يقـو أن كصعبة معقدة كانت اانتخابات اف للموضوع،

ابطة  .ا

 فهم خاؿ التعليمية من الوسائل أف تعريف الوسائل  ذكر كما
علومات )الرسالة على توم ال برنامج ي حدكد  تقد يتم ما كعادة( ا
عدات باستخداـ التعليم ألوؼ غ من اف كقيل. ا  من أنواع عدة اؾ أف ا

ات الصور، مثل استعداد على ي ال التعليمية الوسائل  شكل  كالكائ
ات ات سواء حد على كائ ات حقيقية كائ  .كمية ككائ

                                                           

 Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan danعارؼ سادماف،   26

Pemanfaatannya  (دك فرسدا، : جاكرتا . 52، (1993رجا كراف
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اؿ، كبطبيعة  التعليمية، الوسائل من عديدة أنواع من  باأمر ليست ا
 اأقل على اؾ كلكن للموضوع، حق الوسائل التعليمية كاختيار انتقاء السهل
ا ب ال العوامل أربعة  التعليمية، الوسائل اختيار  ااعتبار بع أخذ
ي  27:ك

وارد توافر .أ  ذا احلية، ا  غ السؤاؿ  الوسائل التعليمية كانت إذا أن يع ك
صادر  موجودة ا يكوف أف ب أن م القائمة، ا  .نفسها جعلت أك شراؤ

رافق العاملة كالقول أمواؿ، اؾ كانت إذا .ب    كا

تعلقة العوامل .ج  ركنة، ا تانة العملي كالتطبيق ا ة مسألة للوسائل  كا  لف
ا معدات أم مع مكاف أم  تستخدـ أف كن أها يع طويلة،  حو
 نقلها كسهولة احمولة فضا ككلما

 
:  الوسائل التعليميةاستخدامالخلل في مراعاة أسس  .8

ظيم أك  طيط أك ت درس الوسائل التعليمية دكف  يستخدـ بعض ا
ا  ا ا كمع توا دة للمادة كمعرفة  ظم أك مشا إعداد مسبق أك استعداد م

شكات كالعراقيل  ذا بكث من ا درس  ظرؼ مثل  دافها، كيفاجأ ا كأ
عل موقف غ سليم ككضع أماـ طاب غ مريح،  ا  فاجآت،  ككث من ا

مودة لدل طاب عن الوسائل كاستخدامها ات غ  ا ا تتكوف ا كقد . ك
ا الوسائل التعليمية ات عكسية  ا  كأها كسائل غ ناجحة ،تتولد لديهم ا

ا لديهم بأف الوسائل  ها كا يقبلوا عليها، كما قد يتولد ا فركف م علهم ي ا 
ظيم  العملية التعليمية، كمن  شكات كتدفع إ الفوضى كعدـ الت تسبب ا

                                                           

رجع،  27  .84نفس ا
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فاجآت ال قد تتولد من جراء عدـ اإعداد كااستعداد للوسائل التعليمية ما  ا
 28:يلي

هما .أ  ا يولد عدـ انسجاـ بي وة ب الوسيلة كموضوع الدرس ؛  كما . كجود 
ا تصبح  ادة كالدرس، ك ذا نشازان عن ا تظهر الوسيلة  موقف مثل 

. العاقة مفقودة ب الوسيلة كموضوع الدرس
ظيم فإما أف يبدأ  .ب  اسب لعرض الوسيلة نتيجة لعدـ الت عدـ توافر كقت م

ا .  الدرس ها أك أن يؤخر
درس إ إ بقاء  .ج  ا يدفع ا تهي عرض الوسيلة بعد،  ا ي إهاء كقت الدرس ك

ذا إزعاج  التاميذ بعد انتهاء الدرس، أك أن يغلق الوسيلة قبل انتهائها ك 
ا قد يثار لدل الطلبة أكثر من تساؤؿ . كإرباؾ، ك

درس بعدـ ماءمة الوسيلة للمادة من حيث احتوم .د  . مفاجأة ا
ا ك  .ق  طط استعما درس   عدـ ماءمة الوسيلة أعمار التاميذ أف ا

ا مسبقان  د .  يشا
انب العادات كالتقاليد لدل الطاب، أك احتواء  .ك  عدـ مراعاة الوسيلة 

.  الوسيلة على بعض العبارات غ الائقة
لة بالدين كالذكؽ كالعرؼ .ز  اظر  .  احتواء الوسيلة على م
تزاز الصور،  .ح  ية من حيث عدـ دقة األواف، كا احتواء الوسيلة على عيوب ف

اظر على بعضها كتداخل  التعليق، كموسيقا شاذة، كعيوب  , كدكراف ا
ك اإضاءة، كعيوب  دمج الصوت مع الصورة، كعيوب  , الصوت

والفة . إ.. اإخراج كعملية التصميم كا
صة أك عربة خاصة .ط  هاز أن ا تتوافر م  .كجود مشكلة  مكاف كضع ا
. عدـ توافر شاشة عرض .م 

                                                           

، )   Media Pendidikan اكمار مالك،  28 ا ادتيا باك  .12، (1994باندكج، ج
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هاز .ؾ  وع سلك ا . عدـ توافر قابس الكهرباء أك عدـ ماءمة القابس ل
هاز .ؿ  . عدـ ماءمة التيار الكهربائي  حجرة ا
هاز أك ضبط الصورة أك إدخاؿ الفيلم .ـ  درس طريقة تشغيل ا .. عدـ معرفة ا

. إ
هاز فجأة .ف  فاجئة مثل انطفاء ا . ا يوجد ف للصيانة كتا العوارض ا
صباح فجأة كعدـ كجود مصباح احتياطي .س  اؽ ا . اح
ادة  .ع  ذ ا درس كالطاب  ة كمفاجأة ا ادة  الوسيلة لدرجة كب قصر ا

ة .  القص
. عدـ توافر سلك توصيل .ؼ 
ا قد يعرض للسقوط .ص  هاز على سطح مهتز  . كجود ا
درس أك الطلبة .ؽ  . كجود السلك  طريق ا

جرة .ر  هاز عن الشاشة لضيق ا . عدـ إمكانية التحكم  بعد ا
تماـ  .ش  لل كعدـ اا دة الطاب للوسيلة أكثر من مرة يؤدم إ ا تكرار مشا

 29.ها
. قدـ مادة الوسيلة .ت 
.  كجود أخطاء علمية أك لغوية  مادة الوسيلة أك عدـ صحتها علميان  .ث 
ياؿ .خ  وحها إ ا .  بعد الوسيلة عن الواقع كج
اف التاميذ من حيث اللغة أك احتول أك  .ذ  صعوبة مادة الوسيلة على أذ

.  كليهما معان 
يد فيما يلي  اء ا ليص مواصفات الوسيلة ذات الب كن   30: ك

                                                           

رجع 29  .14، .نفس ا
رجع 30  .15،.نفس ا
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طقية  .أ  علومات معركضة بطريقة جيدة م ابطة اأفكار كتكوف ا أف تكوف م
. متسلسلة

ادة العلمية جيدة كحديثة كصحيحة .ب  . أف تكوف ا
تكرر .ج  ة تتحمل ااستعماؿ ا ع من مواد قوية متي . أف تص
أف تكوف سهلة الفهم ذات عبارات سهلة سلسة، كأف تكوف بسيطة   .د 

. تركيبها
ا، أك مسموعة دكف  .ق  توا دها كتب  عا يسهل مشا أف تكوف كاضحة ا

ا كمادها توا . تشويش أك نشاز  اأصوات مع كضوح 
جة  .ك  توم على عبارات غ مفهومة أك تعاب خاصة ببيئة أك طبقة أك  أاّ 

ة . معي
. أف تبعد عن العامية .ز 
ادة .ح  . أاّ تركز على الفن على حساب كضوح ا
ية .ط  وانب الف دـ كل ا . أف 
داف .م  اسبة للدرس كأ .  أف تكوف الوسيلة م
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 الباب الثالث

بالمدرسة  (A) اللغة العربية للصف العاشر ية في تعليمتعليمالوسائل ال استخدام
 2014/2015سنة دراسية عاوي ية مالعالية الحكومية اإسا

 
 عرض البيانات العامة .ح﴾ ﴿

درسة عاّمة صورة عن الباب ذا  الباحث يتكلم  ااسامية العالية با
 .عاكم

الجغرفي الموقع  .1
درسة كومية اإسامية العالية ا ؤسسات من كاحدة  عاكم ا  ا

اطق  الواقعة التعليمية ضرية ا اتيجي كموقعها ا  الوصوؿ كن أن اس

قل كسائل طريق من درسة موقع .العاـ ال كومية اإسامية العالية ا  ا

ا يبعد ا عاكم  الطاب على تسبب ا السريع كالطريق طة عن كث

اطق من يأتوف طقة  تلفة م  .عاكم ا

درسة يقع كومية اإسامية العالية ا  جاكيتوت الشارع  عاكم ا

طقت  جغرافيا  أ688 وقع يتعلق ذا ك.م زء يث دكد، ا  ا

طقة  الشما وب أدرجت أما عاكم، م يع ج طقة كي  يكمن عاكم م

ا بوضوح   :قبل من د

 جاكيتوت الطريق الشماؿ جهة .أ

  البلدة سكاف الغرب جهة .ب

وب جهة .ج   ل الدائرم الطريق ا

 اأرز كحقوؿ قرية الشرؽ جهة .د
درسة ذ أف من الرغم على اطفة، بلدة كسط  ي ا  كلكن ا

بذكلة احاكلة  كخصوصا .العقبات من العديد تواج ا التقدـ لتحقيق ا
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بذكلة احاكلة تماـ ذب ا مهور ا ائهم تعليم يعهد أف ا  ذ  أب

ؤسسة درسة طاب كمية أف الواضح فمن .ا كومية اإسامية العالية ا  ا

 .التحسن إظهار عاـ كل  عاكم
درسة موقع كومية اإسامية العالية ا اطق   عاكم ا  ا

ضرية  مواصلة  يرغبوف الذين طاب غزك حصل كاحد جانب على ا

درسة من الدراسة  اؾ أخرل ناحية من كلكن .كاإعدادية اإعدادية ا

تماما يتلقى أف ب ديات ي جديا، ا درسة ذ كجود ك  ب ا

فضلة مدرست درسة للجمهور، بالفعل معركفة ا كومية ا  2 ك 1 ا

درسة ح .عاكم ية ا ه اصة أك ا وقع كاف ال ا  كما الوجهة ا

درسة ها احيطة احلية اجتمعات كومية اإسامية العالية ا  ذ .عاكم ا

وقع أف تش الشركط اتيجي ا  هود مصحوبة تكوف أف ب ااس

درسة ح التعليم، نوعية لتحس كومية اإسامية العالية ا   عاكم ا

صوؿ دائما اس قلوب  مكاف على ا اطق  ال ضرية ا  بسبب ليس ا

 31.التعليم نوعية بسبب لكن موقف
  تأسيس المدرسة العالية اإسامية الحكومية عاوي تاريخ  .2

كومية عاكم  درسة العالية اإسامية ا  عاـ  أنشئت ا

وات PGAN 4 يزاؿ ا كلكن ،1967  .ا يا .A .جى على تقع س

اف 99 وات PGAN 4 إنشاء .ب اء لس من بادرة س   :ي اأم

يار .أ   ااستاذ 

ج طيب .ب   ااستاذ ا

اف.ج ج آمي   .ااستاذ ا

ج شارعات. د  اأستاذ ا

                                                           

ذا البحثIX-22/1-F/D/01/2014: أنظر نسخة الوثيقية الرقم 31    ملحق 



32 

 

 

صب شغل كالذم  اأستاذة سرم شارفة الوقت ذلك مدراء م

ت ،1972 عاـ وات PGAN   6  مكانتها تغ  مديرم مع س

كومية عاكم  مكانتها تغي  1980الدكاترة درسة العالية اإسامية ا  ا

كومية  اأكؿ درسة العالية اإسامية ا  كانتقلت 1980 عاـ هاية ك ا

ج إ  .بأكملها التدريس يئة كأعضاء مديرم يليها عاكم رككسب

ولت ،1983 عاـ  كومية  ك درسة العالية اإسامية ا ا
اء ا عاكم  فرسارم  ب كومية  درسة العالية اإسامية ا  عاكم ا

تحدة الوايات .الدكاترة مديرم مع 1993 عاـ ح  كنائب .دريات ا

فيذ ،BA فضاف مسيدم، السيد رئيس و كت اء  عاكم ك   .ااب

اء ية الشؤكف كزير قرار على ب  رقم إندكنيسيا مهورية  الدي

درسة العالية  أثار ،1993 أكتوبر 25 بتاريخ 1993 لعاـ 244 ا
فرسارم كومية  اء اإسامية ا درسة العالية  إ حالتها عاكم ااب ا

كومية عاكم  .اإسامية ا
كومية عاكم   خدموا الذين مدراء درسة العالية اإسامية ا ا

حو على و إنشائها من   :التا ال

 (1998-1993) دكتوراندكس فضاف مسيادم .أ

، .ب اجست مد شهود ا   (2003-1988) دكتوراندكس 

ذير .ج   (2007-2004)دكتوراندكس م

ج .د ، .دكتوراندكس ا اجست   (2010-2007) ياس ا

اجست دكتوراندكس .ق يب ا  (2011-2010)مد كا

اجست .ك ج عدناف ا   (2012-2011)  دكتوراندكس ا

ج .ز يدم،  دكتوراندكس ا  (اأف-2012)بوب ا
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كومية عاكم  تطوير برنامج درسة العالية اإسامية ا  عمل من ا

دارس خطة ية ا ميز كعب .1 :ي (2012-2008) الدي  .2 ا

ميز الدافع مية برنامج أظهر .يزة تسارع .3 ا  كالطبقة جيدة، نتائج الت

ة  .الشعب كاختيار التسارع ثبت الرائدة  2011/2012 الدراسية الس

 218 ك X فئة من طاب 34 فئة كظهرت طالبا، 18 أكسل  X فئة 

 19 الفصوؿ عدد .الطاب X فئة 218 اؾ اجموع .العادية طاب

درسة  التعليمية الرامج .الطاب من طالب 684 عدد مع فصوؿ  ا
كومية عاكم  ة العالية اإسامية ا  :ي 2011/2012 الدراسية الس

 العلم الطبيعي برنامج .أ

 العلم اإجتماعي برنامج .ب

ية العلـو برنامج .ج   الدي

  يزة برامج .د

ميزة التسريع برنامج .ق   ا

كومية عاكم  لرئيس كفقا درسة العالية اإسامية ا ة ، ا  للس

ت2012/2013الدراسية كومية عاكم  درسة العالية اإسامية ا   ا

فيذ  ذا العاشر الصف طاب ميع تتبعها فركديستك برنامج  ت

و ختلفة اأطراؼ تطلعات سد الذم الرنامج فركديستك  من  ا
دارس امعي التعليم برامج يعادؿ ما مع  ،ITS  مع بالتعاكف ا  32.دبلـو ا

 نظام المدرسة العالية اإسامية الحكومية  .3

ظمة أم إف داؼ قيق  ترغب مؤسسة أك م تها م ال اأ  بر

سيق الضركرم من أن حد، أقصى إ وظف ت  جيد بشكل بأكمل ا

                                                           

ذا البحثIX-24/1-F/D/02 /2014: أنظر نسخة الوثيقية الرقم 32    ملحق 
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ها كل كنسب للتكوين كفقا تماـ على للحصوؿ تاج عمل فعالية .م  اا

ة، كن دث أف احتمل من يث خط اية حلها توقع ك  .القيود بع

سيق لتحقيق كاحدة خطوة درسة  العامل ب الت يكل ثابتة ا  ا

ظيمي ة اؿ كامل تغطي ال بصياغة الت   التخصص أك للزراعة الصا

هاـ توقع من ذلك، إ باإضافة .تعمل قد برامج  أما ا  ب أف ا
فيذ  اارتباؾ اطق كل ت همة، ا  تدفق تسهيل كن ح ا

ظيمي يكل كجود كعموديا أفقيا ااتصاات،  .ت

يكل كيب ظيمي ا شاركة من صورة أيضا الت  من الشخصية ا

هاـ ميع شاركة ا سؤكلية  كا داؼ لتحقيق ا حو على اأ  .اأمثل ال

يكل ذا خاؿ من ظيمي ا هاـ توزيع الت اغمة عاقة إظهار إ يل ا  مت

داؼ كجهت خطوة حركة كل شخصية مدرسة كل من ؤسسة أ  ا

صا  .الفائدة أك(الشخصية) اجموعات اكز الفردية كا

يكل حوؿ التفاصيل من زيد ظيمي ا  العالية للمدرسة الت

كومية اإسامية كن 2014/2014الدراسي عاـ  عاكم ا  العثور ك

  .الرسالة ذ ملحق  عليها

يكل كيهدؼ ظيمي ا ب الت فيذ  اارتباؾ لتج  كظائفهم مهاـ ت

درسة  العامل من ، ذ مع .ا با دارس  شخص كل م ا  ا

ية سؤكليات العمل أعباء تعريف  عالي الدي هاـ توزيع .وقف كفقا كا  ا

شار ها التعب كن التفاصيل  إليها ا  :يلي كما ع

درسة مدير كظيفة .أ    ا

ظيم على اإشراؼ (.1 دارس اإدارم الت ية، لا طوم ال الدي  على ت

ارجية الداخلية الشؤكف   سواء حد على كا

فيذ على اإشراؼ (.2   التعلم عملية سيما كا التعليم، ت
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ظاـ اانضباط رصد (.3 دارس كال ية كا شاكل حل على تساعد الدي  ا

دارس التعليم يواجهها ال ية ا   الشخصية الدي

 الكفاءة لتحس مستمرة بصورة اأفراد ميع كتشجيع الفرص توف (.4

ية ه دارس ا ية ا   الدي

فيذ تقييم إجراء (.5 درسة بأسر برنامج لت  نوعية لتحس راجعة تغذية ا

 .التعليم

ة عمل .ب    اللج

دارس مع العمل (.1 رافق احتياجات تلبية  ا ية ا  التحتية كالب

  .التعليم احتياجات مع تتماشى

زلية الدراسة من كتوجي إشراؼ عقد (.2  اح قيق أجل من ا

درسة التعليم   .ا

دارس مع العمل (.3 درسة خارج الطاب سلوؾ تطور رصد  ا  ا

شكات حل على الطاب كتعليم درسة إ مدخات كتقد ا  ا

سائل  تعلقة ا دارس نوعية بتحس ا ية ا  .الدي

هاـ رئيس .ج    اإدارية ا

درسة إدارة برنامج إعداد (.1   ا

الية اإدارة (.2 دارس من ا ية ا   الدي

وظف شؤكف إدارة (.3   ا

درس التعليم معتاد كضع (.4  ة   ا

درسية اإحصائية البيانات كعرض إعداد (.5   ا

س تطوير (.6 وظف ك ية اإداري ا ه  .ا

هج نائب كظيفة .د    رئيس ا

دكؿ إعداد (.1 درسية كفقا لأنشطة الزم ا   التعليمي لتقو ا
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  للمعلم الوظيفي الوصف إعداد (.2

دكؿ (.3   الزم إعدادا

  التعلم تقييم جدكؿ (.4

با (.5 ب إ ج بذكلة التعلم مشاكل اقشة اجلس مع ج   كاحاكلة ا
 لها

هجية ي ال التعليمية الرامج إعداد (.6   الام

فيذ عن الدكرية تقارير إعدادا (.7  التعليم ت

  الطاب شؤكف رئيس نائب مهمة .ق 

  للطالب اإرشادم الرنامج إعداد (.1

فيذ (.2 ، ت  أجل من الطاب أنشطة على كالسيطرة كالتوجي التوجي

درسة اانضباط فرض    كنظاـ ا

ظمة إدارة (.3   للمجاؿ كفقا الطاب من بأكملها ا

هجية الطابية اأنشطة تطوير (.4    الام

مية (.5 وب  الطاب لدل اإبداع ت و ا
ية رئيس نائب كظيفة   .ك    التحتية الب

يات برامج إعداد (.1 ش س ا رافق ك   التعليمية ا

رافق استخداـ إدارة (.2 ية ا   التحتية كالب

رافق حالة رصد (.3 ية ا   التحتية كالب

رافق حصر (.4 ية ا دارس من التحتية كالب ية ا  الدي

  العامة العاقات رئيس نائب كظيفة .ز 

درسة عاقات كتشغيل إعداد (.1   .أكلياءالطاب مع ا

دارس ب العاقات تطوير (.2 ية ا ؤسسات مع الدي  التعليمية ا

كومية   .الصلة ذات كا
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علومات توف (.3 دارس تطور عن ا   اجتمع على ا

  .ااجتماعية للرامج كسيلة إعداد (.4

رحلية التقارير إعداد (.5 درسة عاقات ا ا اأمور أكلياء مع ا  كغ

 .الوكاات من

اردياف كظيفة .ح    الفئة ا

يكل إعداد (.1 ظيمي ا   للطبقة الت

  الطاب اعتصاـ إعداد (.2

  الشهرية اإحصاءات الطاب إعداد (.3

  الطالب حوؿ خاصة ماحظة جعل (.4

مية (.5 ظمة كاإدارة اانضباط ت   الصف  للطالب ا

  الشهر هاية كل  الطلبة حضور توثيق (.6

با (.7 ب إ ج اد اإرشاد مع ج  الطلبة شكلة حل إ

  كاإرشاد التوجي معلم كظيفة .ط 

فيذ إعداد (.1   كاإرشاد التوجي كت

سيق (.2 ضطربة الطاب عن نظار مع الت   ا

فيذ إعداد (.3  تلك كخاصة اأخرل، الوكاات مع التعاكف برنامج كت

تعلقة   العمالة كاإرشاد بالتعليم ا

ازات توثيق (.4   التخصصات باختيار يتعلق فيما الطاب كمصا اإ

زلية زيارة (.5 ضطربة م فيذ إعداد ا   للطاب برامج كت

اإرشاد  أداء لتحس الفعل لردكد نتيجة BP عن كاإباغ التقييم (.6
قبل  الدراسي العاـ كالتوجي ا

علم .م  فيذ كظيفة ا  التعليم عملية كت

وية الرامج إعداد (.1   دراسي كفصل الس
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  إعداد برنامج التعلم كحدة (.2

فيذ (.3   التعلم عملية ت

تماـ تطور رصد (.4   للطاب العلمي كالتحصيل كالتحفيز اا

 للمعلم التعليمية اأنشطة لتحس فعل كردكد التقييمات إجراء (.5

  كالتعلم كاانضباط اأنشطة كالطاب

فيذ (.6 ية الكفاءة كتعزيز السلوؾ لقواعد مدكنة ت ه  33.ا

  المعلمين والموظفين احوال .4

درسة  العمل قوة حيث من كومية اإسامية العالية ا  عاكم ا

 ؤاء ظركؼ .امرأة 29 ك رجا 38 من تتكوف شخصا، 68 اؾ العاـ

وظف وظف)الطاقة  غ شخصا 53 ا يصل كما احاضرين م ا  ا

 .ليلي كحارس بستا ذلك  ا شخصا، 14 إ يصل ما ((اإداري

زيد عرفة علم)الدكلة  أفراد عن التفاصيل من ا درسة كالعامل ا   ا

كومية اإسامية العالية  ذ التذييل  عليها العثور كن ( عاكم ا

 34.اأطركحة

  الطاب احوال  .5

اقشة  لوحظ كما  من للطاب اإما العدد أف السابقة ا

درسة كومية اإسامية العالية ا كن  779  عاكم ا الة رؤية ك  من ا

 35.الرسالة ذ ملحق  كامل  الطاب ؤاء
  التحتية البنى احوال .6

رافق كحالة عاـ، بشكل ية ا درسة  التحتية كالب  العالية ا

كومية اإسامية  كلكن .كالتعليمية اإدارية سواء كافية، مرافق  عاكم ا

ات، اإضافات تتطلب تزاؿ ا الطرؽ بعض   كخاصة كالتحسي
                                                           

ذا البحثIX-23/1-F/D/03 /2014: أنظر نسخة الوثيقية الرقم 33    ملحق 

ذا البحثIX-25/1-F/D/04 /2014: أنظر نسخة الوثيقية الرقم 34    ملحق 

ذا البحثIX-25/1-F/D/05 /2014: أنظر نسخة الوثيقية الرقم 35    ملحق 
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، غرفة احتياجات علم ، تر ا تر العلـو تر اللغة، ك غرفة  حاسوب، ك
 LB، هجية كاأنشطة الكشفية اجلس، قاعة  ف معرض ككذلك الام

ركزية تدل ثابة ا وسيقى، اؿ  اأنشطة لتطوير م ط الدؼ ا  كا

 .تشغيلها م ال كالرسم

ية درسة  القائمة التحتية الب كومية اإسامية العالية ا  عاكم ا

 9.622مساحتها  أرض ملكية ي كالاصفية داخل اأنشطة تدعم أف 
ب  عن تفاصيل مع ـ،  شكل   ـ،3.970الرياضة  قل  ـ1.905ا

دائق قوؿ  ا ها كالبعض  ـ،3.270كا  اأخضر البيت أنشأ قد م

 . ـ477كاآخر  الزراعة، اؿ  البحوث تستخدـ  مارسة

درسة لكها مب من انطاقا كومية اإسامية العالية ا  عاكم ا

علم،غرفة غرفة ،TU  غرفة اإرتفاع، الدراسي، للفصل 21 تضم   ، BK ا
تر كمكتبة للصاة غرفة ،UKS غرفة  خترات اأحياء، علم ك  اللغوية كا

ترات  قطعة 2 اؾ الصحية لغرفة كما .كاحدة مسافة كل الكمبيوتر، ك

ساحات 4 للمقصف مب م .7 كالطاب للمعلم الفاكهة من  ا

تاحة  إ يفتقركف الذين كالطاب للمعلم للسيارات موقف جانب إ ا

 .الكافية القدرة

 عرض جهاز من موعة كقدمت التعلم أغراض خصيصا

 أيضا كذا .احموؿ الكمبيوتر كأجهزة LCD عرض كجهاز الشفافيات

 الكمبيوتر أجهزة من كاملة موعة كفرت كقد التعليم إدارة تدب لغرض

علم  . غرفة ا
 احتياجات لتلبية قدمت  اأرض، من نسبيا كاسعة مساحة مع

ية  كألعاب السلة، ككرة الطائرة الكرة ماعب مثل الرياضية، التحتية الب

  مزركعة اأرز متوفرة (Mulok) احلي احتول نوع لتعلم كما .القول
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 4 من بتوجي X فئة من الطاب قبل من العملية تتم أف الوقت ذا

زرعة با Mulok أشخاص  .ا

درسة  الوساؿ كل كومية اإسامية العالية ا  عموما عاكم ا

ية ا الشراء  القائمة التحتية الب ة قبل من كتدار DIPA مصدر  اللج

كومية دارس على ا ية ا ة من جيد، تعاكف مدل على .الدي  إ س

درسة  36. زيادة تظهر العاـ ذا ا
 

  الخاصة البياناتعرض  .ط﴾ ﴿
للصف العاشر  فى تعليم اللغة العربية المدرسدمها خالوسائل التى إست .1

(A) دراسيةالسنة عاوى الية الحكومية مبالمدرسة العالية اإسا 
2014/2015 

د ا الباحث  مي علم امن البيانات ال كجد ف البحث أف ا
كومية  درسة العالية اإسامية ا يستخدـ عدة الوسائل التعليمية  ا

ت الباحث سوؼ يشرح بعض . للصف العاشر  تعليم اللغة العربية ك
درسة  فيذ  تعليم اللغة العربية  ا الوسائل التعليمية ، فضا عن ت

كومية للصف العاشر  .العالية اإسامية ا

ا   اؾ اربع مهارات ال ا بد لطاب اف يقدر  اللغة العربية 
ا  ذلك ااستماع كاحادثة كالقراءة كالكتابة كبالتا . تعليم اللغة العربية، 

ا الذم يستخدـ الوسائل التعليمية معلم  فإف الباحث سوؼ يعرض 
هارات اللغوية درسة  كل من ا  .اللغة العربية  ا

و مهارة اإستماع استخداـ معلم اللغة العربية من . اأكؿ 
ها اأشرطة كالتسجيات كماعات  الوسائل التعليمية  تعليم اإستماع م

                                                           

ذا البحثIX-25/1-F/D/06/2014: أنظر نسخة الوثيقية الرقم 36    ملحق 



41 

 

 

ختر ذ اأدكات  ا علم . ال فيها كل من  فيذ كعادة ما يدعو ا  ت
ختر اب إ ا بعد استمع الطاب إ القراءة أك احادثة، . الطاب للذ

كبعد أف استمع إ القراءة أك احادثة ال لعبت م طلب من الطاب 
واب  ي بالتأكيد ا ي  عمل كتب الطاب  اإجابة على اأسئلة ال 

علم يصحح عملهم. و  القراءات يسمعوف  37.بعد اانتهاء من كل كا

ذا يتفق مع ما كصفت من قبل أحد الطاب  الصف  ك
ختر  ماعات  علم الطاب إ ا و عادة يدعو ا ذا  العاشر، ك

اؾ أيضا أدكات أخرل، كبعد ذلك ااستماع للطاب حادثة أك  اأذف، ك
و كفقا لقراءة  القراءة بعد قيل للطاب ؿ اإجابة على السؤاؿ الذم 

 38.كتاب أك اإجابة احادثة ال لديها طاب ااستماع علي

و مهارة الكاـ عليم . كالثا  هارة عادة استخداـ ا ذ ا  
و عرض الكريستاؿ السائل كأجهزة العرض   الوسائل التعليمية ك

دما  تعلم من أجل دفعهم ع فيز ا نفوسهم نظرا رسومات هدؼ إ 
م  قاش حوؿ ما  جاء إ اأماـ على التحدث كجود اإحالة أك كصفا لل

قدمة  العرض الكريستاؿ السائل العرض بوف من خاؿ الصور ا . ذا
ي بالتأكيد ليست من الكمبيوتر احموؿ أك  استخداـ الوسائل التعليمية 

ية مدرس اللغة العربية  الصف العاشر . الكمبيوتر درسة دي كفقا 
كومية عاكم عرض الكريستاؿ السائل أيضا  بالدرسة العالية اإسامية ا
يث  اطق اأصلي  ادثة من ال أف تستخدـ لتشغيل ملفات الفيديو أك 

ديث على الفور العربية اأصلية  39.كن للطاب معرفة كيفية ا

                                                           

قابلة الرقم 37 ذا البحثW/01/22-2014/9: أنظر نسخة ا    ملحق 

قابلة الرقم 38 ذا البحثW/02/22-2014/9: أنظر نسخة ا    ملحق 
قابلة الرقم 39 ذا البحثW/03/22-2014/9: أنظر نسخة ا    ملحق 
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علم  كيأكد ذلك من خاؿ قوؿ أحد طاب الصف العاشر، أف ا
 بعض اأحياف استخداـ شاشة عرض الكريستاؿ السائل  تعليم اللغة 
عركضة باللغت العربية  دة الفيديو ا شا العربية، كقيل الطاب للجلوس 
كعرض الكريستاؿ السائل، م بعد ذلك يطلب من الطاب لتلخيص ما 

 40.م الطاب ترل  الفيديو

درسة الصور ال  ذ ا فيذ أعد معلم اللغة العربية    عملية الت
ادثة  الكمبيوتر كعرضها  عرض الكريستاؿ  تظهر م دخلت 

اسبة مع الصور ال ثبت  كقت . السائل عل احادثة م علم  بعد أف ا
علم كالطاب . سابق ادثة للطاب كمساعدة ا بعد ذلك يتم إعطاء 

عركضة على الشاشة الكريستاؿ  ادثة مع مساعدة من الصور ا إجراء 
 41.السائل

كليس ذلك فقط ال استخداـ الشاشة الكريستاؿ السائل  تعلم 
دة  علم أيضا تشجيع الطاب على مشا هرة، كأحيانا ا الكاـ ا

و الفيديو اأصلي  و على الشاشة  الفيديو باللغة العربية، كشريط الفيديو 
اطق الفصحى ي لغة ال ستخدمة  . أك الكرتوف العرب كلكن اللغة ا
يث يتم  ذا الفيديو يهدؼ إ تدريب الطاب  التعلم من خاؿ 
. استخدامها لسماع كرؤية العرب الذين يتكلموف اللغة العربية اأصلية

 42.يث تكوف قادرة على التواصل بشكل صحيح
أخذ     تعليم القراءة، كذلك استخداـ معلم اللغة العربيةكالثالث 

ذ الوسائل التعليمية أخدت من الكتب العربية ك مواد  ص،  قراءة ال
. ال يتم استخدامها من خاؿ كجود الطاب قراءة بدكر. تعليم اللغة
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دؼ كن قراءها بصوت عاؿ كفقا التجويد : ا تعلم  لضماف أف ا
اسبة مع طق ا درسة يستخدـ . كال ليس فقط أف مدرس اللغة العربية  ا
تر القراءة  43.أيضا 

كن استخدامها لتطوير  توسطة ال  تر القراءة الواحدة ا
ة . مهارات القراءة ترات القراءة عدد من الكتب الصغ تتكوف عادة من 

كن أف تساعد  ضموف مواد اللغة تتألف من البسيط ا الصعب ال 
واد اللغة من . الطاب لتكوف قادرة على قراءة أسرع كفقا لقدرت تتكوف ا

ذ  ية، م يتم ترقيم  ة، كاأكراؽ العلمية أك الصورة التار القصص القص
عرفة مستول تقدـ الطاب   الكتب كفقا لدرجة من الصعوبة، كذلك 

 .مهارات القراءة

ا م تسليمها من قبل أحد الطاب  الصف  و أيضا كفقا  بل 
درس للطاب  العاشر، أف تعليم اللغة العربية  بعض اأحياف، أمر ا

اؾ العديد من الكتب باللغة العربية أيضا،  تر اللغة، أف  اب إ  للذ
فردات الكلمات الصعبة،  علم الطاب للقراءة كالبحث عن ا كيدعي ا

علم علم يطلب . اأمر الذم ساعد  كقت ك ياحق ا بعد اانتهاء من ا
من الطاب لتلخيص ما يقرأ الطاب، عن طريق جعل السجل الذم 

مع للمعلم تاجات   44.توم على است

درسىة كالرابع ذ ا  لتدريس الكتابة، معلم اللغة العربية  
و  يستخداـ الوسائل التعليمية بسيطة، مثل ألواح الكتابة، كعامات كما 

ذ .  الصف درسة الوسائل التعليمية  علم اللغة العربية  ا أن كفقا 
علم الطاب على . كن استخدامها لتعليم الكتابة مارسة يسأؿ ا  ا
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القياـ التدريبات  طالب العمل كتب، كبعد اانتهاء من العمل على 
علم يطلب من الطاب أف يكتبوا اإجابات على من الطائرة  45.ا

درسة إعطاء الطاب  ذ ا دما أراد معلم اللغة   باإضافة ع
فرادات اء البيئة  ا صغرة ال توجد  ميع أ ات ا باستخداـ كائ

دما يكوف الوقت غ كاؼ لتدريس  درسية كلكن  بعض اأحياف ع ا
علم صور لكائن اأصلي كلدت من  يث يعطي ا خارج الفصوؿ الدراسية 

كن استخدامها لتوف مفردات جديدة  ا، كال بالطبع  الكام
 46.للطاب

ذكورة أعا م خلص . تعرض العديد من الباحث الذين ا
حو التا علم  الصف : الباحث على ال  تدريس ااتسماع استخدـ ا

خترات ال توجد فيها سجات، ماعات اأذف  درسة ا العاشر هذ ا
لم جرا ي . ك علم الوسائل التعليمية  ك تدريس الكاـ استخدـ ا

العرض الكريستاؿ السائل اظهار الطاب الفيديو باللغة العربية من 
اطق اأصلي تر اللغة ال توجد . ال علم  دـ ا كأما تعليم القراءة اسا

ة، كاجات باللغة العربية زيد من . فيها الكتب، كالقصص القص ا
درس  تعليم الكتابة باستخداـ السبورة كعامات أن يعتر أكثر  ا

ات حوؿ الصورة السد . بساطة  التعلم ة الكائ علم أخ كيستخدـ ا
فرادات درسة أك الصورة التعيم ا  .ا
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( A)للصف العاشر  اللغة العربية ية فى تعليمتعليمالوسائل استخدام ال .2
دراسية السنة عاوى الية الحكومية مبالمدرسة العالية اإسا

2014/2015  
درسة العالية اإسامية  احظات با قابات كا من بعض ا

كومية عاكم  استخداـ الوسائل التعليمية  تعليم اللغة العربية ،  ا
د تعليم اللغة  سيقدـ الباحث تطبيق الوسائل التعليمية كاستخدامها ع
وعة من  موعة مت كن للمعلم ااستفادة من  العربية كإ أم مدل 

درسة لتعليم اللغة العربية وجودة  ا  .الوسائل التعليمية ا

تلفة من الوسائل التعليمية مدرسمعرفة   اللغة العربية على أنواع 
درسة العالية اإسامية   تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر با

وعة من الوسائل  موعة مت ي جيد جدا أن يستخدـ  كومية عاكم  ا
قابات . التعليمية  تدريس اللغة العربية كن الباحث من ا كما 

عرفة  استخداـ الوسائل التعليمية  علم لدي ا باشرة أف ا احظة ا كا
علم الشريط أك  ثاؿ استخدـ ا ختلفة  تعليم اللغة العربية، على سبيل ا ا

علم ليس تلك  د تعليم ااستماع ك استخداـ  ا التسجيل  مدرسة ع
درسة، ككذلك  ترات ا اب إ  علم من الطاب للذ فقط كما طلب ا

كنية مثل شاشات  علم اأجهزة اإلك  تدريس الكاـ ارتداء ا
الكريستاؿ السائل إعطاء أمثلة من احاكرة باللغة العربية أك استخدامها 

 47.لتشغيل فيديو باللغة العربية

درسككذلك معرفة   حوؿ فوائد الوسائل التعليمية  تعليم اللغة ا
كومية عاكم  درسة العالية اإسامية ا العربية لطاب الصف العاشر با

ديد مدل استخداـ كل الوسائل التعليمية  ي جيد جدا، أن قادر على 
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ق كفقا للغرض  عل طاب بالوسائل التعليمية قادرة على ش ككانت 
اسبة  تعليم اللغة . التعلبم كيتجلى ذلك  اختيار الوسائل التعليمية ا

علم لطاب الصف  ثاؿ، لتعليم اإستماع استخدـ ا العربية، على سبيل ا
ذ اأشرطة  كومية عاكم مثل  درسة العالية اإسامية ا العاشر با

السمعية، كالسجات، كما إ ذلك  الوقت الذم تعليم كاـ للمعلم 
 . استخداـ أشرطة الفيديو السمعية كالبصرية مثل نقطة قوة، كغ ذلك

 الغة العربية لطاب الصف العاشر استاذ أمره مدرسكما كضح 
كومية عاكم ، كقاؿ ان ل سبب استخداـ  درسة العالية اإسامية ا با
كن للشخص  تلفة من الوسائل التعليمية، مثل استخداـ الصوت ك أنواع 

كومية  درسة العالية اإسامية ا استماع اللغة ال نشأت من معلم ا
ختر أيضا الذم في الوسائل التعليمية السمعية مثل  عاكم تستخدـ ا

 .مسجات الشريط، كالشريط، كغ ذلك

و قادر أيضا على استاذ أمره مدرس درسة  ذ ا  اللغة  
و مب  كنية بشكل جيد للغاية، كما  استخداـ الوسائل التعليمية اإلك
تر اللغة، كاستخداـ الشاشة الكريستالية السائلية  من خاؿ استخداـ 

انب ذلك يستخدـ معلم . كأجهزة العرض كأجهزة الكمبيوتر احمولة
كومية عاكم الوسائل التعليمية  درسة العالية اإسامية ا اللغة العربية ا

ات حوؿ  درسة، كيتميز باستخداـ كائ كنية بشكل جيد  ا اإلك
د تعليم درسة ع ات كمية  ا فرادات، كأيضا استخداـ كالدعائم أك كائ ا

د تعليم اللغة العربية  48.ع
درسة العالية مدرس   استاذ أمرهكما شرح اللغة العربية ا

علم ليس استخداـ  كومية عاكم  تعليم اللغة العربية أف ا اإسامية ا
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لم  الوسائل التعليمية العامة مثل السبورة كالورؽ فقط، بدا من ضرب ك
كنية مثل الشاشة  جرا، كلكن أيضا يستخدـ الوسائل التعليمية اإلك

م  .الكريستالية السائلية كأجهزة العرض ، شريط كاسيت، كغ

درسة العالية استاذ أمره كمدرس يستخدـ  اللغة العربية ا
وعة من الوسائل التعليمية بشكل  موعة مت كومية عاكم  اإسامية ا

وعة من أدكات بسيطة . جيد للغاية موعة مت كما سبق شرح الباحث 
علم  تعليم  مثل أدكات السبورة، كاأشياء من حول ا تزاؿ يستخدـ ا

كنية قد بدأت أيضا استخدامها  . اللغة العربية كح اأجهزة اإلك
التعليم كاستخداـ الشاشة الكريستالية السائلية كأجهزة العرض ، 

 التسجيات كالفيديوك غ ذلك

ذا أيضا ما يوصف من قبل كاحدة من طاب الصف  ا يأكد  ك
و أف يستخدـ  درسالعاشر  عركضة ا  الشاشة الكريستالية  الفيديو ا

درسالسائلة ، أك  ختر، كأحيانا ا ضر الطاب  ا  عادة يدعي اف 
عرض سأؿ الطالب اإشارة إ  ات ا علم الطاب من ككائ أيضا جلب ا

عليم عن مع ب كن مساعدتا  49.اللغة العربية ك 

ذ الدراسة  داؼ  ختلفة كفقا أ  استخداـ الوسائل التعليمية ا
كومية عاكم مدرسالعربية ك  درسة العالية اإسامية ا  اللغة العربية ا
فرادات. اعتر جيد د تعليم ا علم ع ذا من قبل ا باستخداـ  كيتضح 

درسة اأصلية،  اء ا ات ال توجد  ميع أ مية أك الكائ ات كا كائ
ظر تسمع  دما يريد تعليم الطاب الكاـ هدؼ لتقليد احادثات ال ت كع
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علم الفيديو السمعية كالبصرية، أك ال يتم عرضها على شاشة  استخدـ ا
 50.عرض الكريستاؿ السائل

كيأكد ذلك أيضا من خاؿ مراقبة الباحث لتصميم التعلم قبل أف 
علم خطة الدرس جيدا  الوسائل التعليمية ال . يبدأ التعلم إعداد ا

داؼ التعلم دؼ من التعلم . ذكرت أن كفقا أ ثاؿ، فإف ا على سبيل ا
و أف نسمع كانوا قادرين على اإجابة على اأسئلة من القراءة أك 

و الشريط أك  ق  علم الوسائل التعليميةا احادثة اهم معوا يستخدـ ا
تر للتعلم، ككذلك   علم ااستفادة من  شكل الصوت، الذم ا

 51 .ةتدريس فن احادثة الطاب، كالقراءة كالكتاب

كومية عاكم  درسة العالية اإسامية ا ذ ا ختر   استخداـ ا
علم اللغة العربية أمر حيوم، أف غالبا ما يتم استخداـ الوسائل  كفقا 

ختر ي متوسطة  ا  الواقع، أم ما . التعليمية تعليم اللغة العربية 
درسة كاملة، كبالتا فإف  تر اللغة  ا يقرب من الوسائل التعليمية  
كومية عرب ناقش  كث  درسة العالية اإسامية ا ذ ا علم   ا

ختر  52.من اأحياف استخداـ الوسائل التعليمية  استخدامها داخل ا

مع استخداـ الوسائل التعليمية ال استخدمها معلم اللغة العربية 
علم قادر  كومية عاكم ، كا درسة العالية اإسامية ا للصف العاشر با

ليس فقط أن ح باستخداـ . على تقد فهم للمواد ال يتم تدريسها
وعة من الوسائل التعليمية السمعية أك السمعية البصرية إما، إما  موعة مت

فز الطاب على تعلم اللغة  كن أف  كنية، كل ذلك  بسيطة أك اإلك
 .العربية
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و موضح من قبل فئة كاحدة من طاب  الصف العاشر  كما 
كن  وعة من الوسائل التعليمية ال  موعة مت علم يستخدـ  أف ا

د تعليم اللغة العربية ا ع  53.للطاب يكوف متحمسة كليس 

علم لكيفية تصميم كاختيار الوسائل التعليمية، كتعديل  كا
كن أف توفر فهم الطالب، يتم تشجيع للطاب،   للطاب، 
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 الباب الرابع

للصف العاشر  اللغة العربية ية فى تعليمتعليمالوسائل ال استخدامتخليل البيانات 
(A) 2014/2015دراسية السنة عاوى الية الحكومية مبالمدرسة العالية اإسا 

 

للصف دمها المدرس فى تعليم اللغة العربية خالوسائل التى إستالتحليل عن  .ي﴾ ﴿
دراسية السنة عاوى الية الحكومية مبالمدرسة العالية اإسا (A)العاشر 
2014 / 2015 

درس   كن استخدامها ا اؾ عدة أنواع من الوسائل التعليمية ال 
ها   :تعليم اللغة العربية م

رئية، أم الوسائل التعليمية ال تعتمد فقط على حاسة  .1 الوسائل التعليمية ا
ا  ذلك. البصر وع من الوسائل التعليمية  ذا ال الرسم، : كيتضمن 

رائط كالرسـو البيانية كالرسـو البيانية كالرسـو  الصورة، ملصقات رسم ا
ا رائط، كغ   .البيانية، كا

ي الوسيلة ال تعتمد فقط على قدرة الصوت  .2 الوسائل التعليمية السمعية، 
تصلة حاسة السمع. كحد ذ الوسائط السمعية ا ف أنواع . ح  تص

اقشة  و الراديو، كمسجل الشريط، كرقة م ذ الوسيلة  الوسائل التعليمية 
اطيسي غ   .تر مسجل ا

اصر  .3 الوسائل التعليمية السمعية البصرية، الوسائل التعليمية بأف لدي ع
اصر الصوت كالصورة ذ اأنواع الوسائل التعليمية . ع بعض اأمثلة على 

 .الشرائح، كقطاع فليم، كاإسقاط، ا: ي

ها وسائل التعليمية م اؾ عدد من ا  :ك
: الوسائل البصرية مثل: اجموعة اأك

عتمة ، كالشرائح ، كاأفاـ الثابتة .1 . الصور ا
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تحركة كالثابتة .2 . اأفاـ ا
. السبورة .3
رائط .4 . ا
. الكرة اأرضية .5
. اللوحات كالبطاقات .6
. الرسـو البيانية .7
ات .8 ماذج كالعي . ال
تاحف .9 عارض كا . ا

: الوسائل السمعية: اجموعة الثانية 
: كتضم اأدكات ال تعتمد علة حاسة السمع كتشمل

درسية الداخلية .1 . اإذاعة ا
ذياع  .2 ". الراديو " ا
اكي  .3 رامفوف " ا ". ا
. أجهزة التسجيل الصوي .4

: الوسائل السمعية البصرية : اجموعة الثالثة 
وم  واد ال تعتمد على حاس السمع كالبصر معا ك كتضم اأدكات كا

: اآي
اطقة .1 تحركة كال . اأفاـ ا
صحوبة بتسجيات صوتية .2 . اأفاـ الثابتة ، كا
. مسرح العرائس .3
. التلفاز .4
". الفيديو " جهاز عرض اأفاـ  .5

: اجموعة الرابعة كتتمثل 
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. الرحات التعليمية .1
عرض التعليمية .2 . ا
درسية .3 تاحف ا  .ا

درس اللغة  ، كاستخدـ ا من بعض الوسائل التعليمية ال كصفت أعا
ختلفة  تعليم اللغة العربية درسة الوسائل التعليمية ا ها بصرية، . العربية  ا م

ذا  درسة ك اء ا اصر ال توجد  ميع أ مثل الصور، كالصور، كالدعائم، كالع
لم جرا، ككذلك طبيعة السمعية  ذا التسجيل الصوي، كماعة، ك و مثل 

ا   .كالبصرية مثل اأفاـ كالفيديو كشاشات الكريستاؿ السائل كغ
و مهارة اإستماع استخداـ مدرس اللغة العربية من الوسائل . اأكؿ 

ها اأشرطة كالتسجيات كماعات ال فيها كل  التعليمية  تعليم اإستماع م
ختر ذ اأدكات  ا اب . من  درس الطاب للذ فيذ كعادة ما يدعو ا  ت

ختر بعد استمع الطاب إ القراءة أك احادثة، كبعد أف استمع إ . إ ا
ي  القراءة أك احادثة ال لعبت م طلب من الطاب اإجابة على اأسئلة ال 

و  القراءات يسمعوف واب  ي بالتأكيد ا بعد .  عمل كتب الطاب 
درس يصحح عملهم ظرم أف . اانتهاء من كل كا ذا يطابق مع اإطار ال ك

 . يستخدـ الوسائل السمعية  تعليم اإستماع
و مهارة الكاـ عليم الوسائل . كالثا  هارة عادة استخداـ ا ذ ا  

و عرض  تعلم LCDالتعليمية ك فيز ا   نفوسهم نظرا رسومات هدؼ إ 
دما جاء إ اأماـ على التحدث كجود اإحالة أك كصفا  من أجل دفعهم ع
قدمة  العرض الكريستاؿ  بوف من خاؿ الصور ا م ذا قاش حوؿ ما  لل

ي بالتأكيد ليست من الكمبيوتر . السائل العرض استخداـ الوسائل التعليمية 
ية مدرس اللغة العربية  الصف العاشر . احموؿ أك الكمبيوتر درسة دي كفقا 

كومية عاكم عرض الكريستاؿ السائل أيضا أف  بالدرسة العالية اإسامية ا
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كن  يث  اطق اأصلي  ادثة من ال تستخدـ لتشغيل ملفات الفيديو أك 
ديث على الفور العربية اأصلية ذا يطابق مع اإطار . للطاب معرفة كيفية ا ك

درس الوسائل السمعية البصرية  تعليم الكاـ ظرم أف يستخدـ ا  .ال
أخذ قراءة   تعليم القراءة، كذلك استخداـ مدرس اللغة العربيةكالثالث 

ذ الوسائل التعليمية أخدت من الكتب العربية ك مواد تعليم اللغة ص،  ال . ال
دؼ. يتم استخدامها من خاؿ كجود الطاب قراءة بدكر لضماف أف : ا

اسبة مع طق ا كن قراءها بصوت عاؿ كفقا التجويد كال تعلم  ليس فقط . ا
تر القراءة درسة يستخدـ أيضا  ذا يطابق ايضا .أف مدرس اللغة العربية  ا  ك

درس الوسائل البصرية  تعليم القراءة  ظرم أف يستخدـ ا  مع اإطار ال

درسىة يستخداـ درس لتدريس الكتابة، ـكالرابع ذ ا  اللغة العربية  
و  الصف أن . الوسائل التعليمية بسيطة، مثل ألواح الكتابة، كعامات كما 

كن استخدامها  ذ  درسة الوسائل التعليمية  درس اللغة العربية  ا كفقا 
درس الطاب على القياـ التدريبات  . لتعليم الكتابة مارسة يسأؿ ا  ا

درس يطلب من الطاب أف  طالب العمل كتب، كبعد اانتهاء من العمل على ا
 .يكتبوا اإجابات على من الطائرة

ذ الوسائل قد م بالتزامن مدرساستخدـ  درسة  ذ ا  اللغة العربية  
دؼ من تعليم اللغة العربية، كقدرة  درسة، كا مع توافر الوسائل التعليمية  ا

وجودة  البيئة  .الطالب اصر ا رئية مثل الصور، كالصور، كالع الوسائل التعليميةا
قاـ اأكؿ إ تعليم ية  ا درس مدرسة دي فرادات  كعادة ما تستخدـ ا  ا

السمعية مثل الشريط م استخدامها من قبل  الوسائل التعليمية. للطاب
كن أيضا ااماء  درس  جلسة التعليم، ك الوسائل التعليمية . أك الكتابة'ا

السمعية كالبصرية مثل شاشات الكريستاؿ السائل، يتم استخداـ الفيديو من 
درس لتعليم القراءة كالكتابة . قبل ا
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للصف  اللغة العربية ية فى تعليمتعليمالوسائل ال استخدامالتحليل عن  .ك﴾ ﴿
دراسية السنة عاوى الية الحكومية مبالمدرسة العالية اإسا (A)العاشر 
2014-2015 

درس الوسائل  باأشرطة  مهارة اإستماع التعليمية استخداـ ا
ذ كالتسجيات عمل  اأدكات كماعات، ك كل  ك  تطبيقها . ا

درس عمل إ الطاب إستحضر ا  أك القراءة إ الطاب استمع ذلك بعد. ا
 اأسئلة على  اجب الطاب.احادثة أك القراءة إ استمع أف بعد  م.احادثة

 م .يسمعوف ال القراءة  ي اإجابة الكتاب، اما عمل أكراؽ  ي ال
درس من عملية الطاب . صّحح ا
درس الوسائل   بإستخداـ. مهارة الكاـ التعليمية كاستخداـ ا

سبة الصور لتحفيز كفي كسائل العرض دما م الطاب، بال بوف ع  إ يذ
  استخداـ.أقوؿ أف أريد ما الوصف حوؿ أك مرجع كجود التحدث إ اأماـ

اسوب الوسيلة ذ . الكمبيوتر أك با
درس الوسائل  قراءة  باستخداـ. مهارة القراءة التعليمية كاستخداـ ا

ص واد العربية اللغة كتاب من الوسائط ذ  أخذ.ال   .اللغة التعليمية كا
دؼ الطاب يقرأ كجود خاؿ من استخدام اكب، ا  كفقا للقراءات بالت
طق، ك استخدـ مدرس التجويد عمل العربية اللغة كال درسة القراءة  ا  .ا

عمل مية تستخدـ ال متوسطة كاحد و القراءة ا  .لديهم القراءة مهارات لت
عمل واد ملء الكتب عادة، كيتكوف من قليل عدد من القراءة تكوف ا  من ا

كن م بسيطة لغة ،  كفقا بسرعة أكثر على الطاب تساعد أف صعبة،  لقدرت
ة، من القصص من اللغة مادة كتتكوف  التاريخ أك العلمية اأكراؽ القص

 لزيادة يعرؼ الصعوبة، كبالتا من لدرجة كفقا الكتب ترقيم يتم التصويرية، م
 .الطاب لدل القراءة مهارات
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درس الوسائل  اإعاـ  مهارة الكتابة كسائل التعليمية كاستخداـ ا
ثاؿ درسة  العربية اللغة درس كفقا  أن.كعامات السبورة بسيط، ا لتعلم  ا

ا، طلب مهارة الكتابة،  فيذ درس ت التدريبات،  الطاب كي يعمل من ا
درس على العمل من اانتهاء الكتاب، بعد الطالب عمل أكراؽ  و ذا  ا

 .السبورة على اإجابات لكتابة الطاب يسأؿ
ثابة كسيلة سيط . دكر الوسائل التعليمية ائل مهم جدا  التعليم ان 

درس إ التلميذ كلكن الوسائل التعليمية ا تكوف ذات مغزل إذا كاف . من ا
ذ الوسائل لك كفاءة  استخداـ  اس الذين يستخدموف ا  بالطبع . ال

هم جدا لتحقيق تعليمية جيدة  درس يصبح من ا الكفاءة  استخداـ ا
 .كناجحة

بغي أف يكوف   اتصاؿ مع اختيار كاستخداـ الوسائل التعليمية، كي
حو التا هارات، كب لياف على ال موعة كاسعة من ا درس   :ا

  الوسائل التعليمية كأداة اتصاؿ لتبسيط عملية التعليم .1

بوية .2 داؼ ال قيق اأ   كظيفة الوسائل التعليمية من أجل 

  حوؿ عملية التعليم .3

  العاقة ب اأساليب مع الوسائل التعليمية .4

  فوائد الوسائل التعليمية  التدريس/ القيمة  .5

  اختيار كاستخداـ الوسائل التعليمية .6

تلفة من اأدكات .7 بية اإعامية/أنواع  يات ال   التق

  الوسئل التعليمية  كل موضوع .8

ا .9 اؿ التعليم، كغ  اأعماؿ كاابتكار  

درسة  ذ ا ، مدرس اللغة العربية   ظرية ال كصفت أعا كفقا ل
تازة  استخداـ الوسائل التعليمية كقدرة الوسائل التعليمية  لدي قدرة 
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اسبة  تعليم اللغة العربية درس . التعليمية ا ثاؿ،  اختيار ا على سبيل ا
كن استخداـ الوسائل التعليمية كفقا لغرض التعليم  .الوسائل التعليمية 

درس  استخداـ الوسائل  ب على ا ككذلك  الوسائل التعليمية 
اؾ العديد من . التعليمية أف لديها القدرة على اختيار الوسائل التعليمية أف 

درس  اختيار الوسائل  ب أف تتزامن أف تكوف معركفة من قبل ا عاي ال  ا
ا  ذلك واد التعليمية، كطرؽ التدريس، : التعليمية،  الغرض من التعليم، كا

درس خاصة  تائج كا عدات الازمة، كطريقة الدركس كالتعلم تقييم ال كتوافر ا
 .كمصا كقدرات الطاب، كنظاـ التدريس ال كقعت

درسة العالية اإسامية  مدرس اللغة العربية للصف العاشر با ا
كومية عاكم ل القدرة على اختيار الوسائل التعليمية  بشكل جيد للغاية . ا

ذ . ككاف قادرا على ضبط الوسائل التعليمية بغرض التعلم ككاف اختيار 
صل  الوسائل التعليمية أف تستخدـ يتوفر   الوسائل أيضا من السهل أف 

درسة لتحديد الوسائل  يث يسهل للمدرس اللغة العربية  ا درسة  ا
طلوب ليس فقط أن يستخدـ الوسائل التعليمية، كقد تكيفت . التعليمية ا

صا كقدرات الطاب درس   .ا

درسة العالية اإسامية  اختيار مدرس اللغة العربية للصف العاشر با ا
كومية عاكم من الوسائل التعليمية بسيطة مثل السبورة، كعامات،  ا
كنية مثل السجات، كاأشرطة،  كالكتب، إ الوسائل التعليمية االك

ختر تب أف  ذا ا م كال ترد ميعا   كشاشات الكريستاؿ السائل كغ
هارات اللغوية درس لدي  استخداـ الوسائل التعليمية  تعليم ا  .ا
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 الباب الخامس 
 اإختتام
 

 نتيجة البحث .ل﴾ ﴿

علومات  الباب الر ابع فحصل  بعد أف قاـ الباحث بتحليل ا
 :الباحث نتائج البحث كما يلى

درس لطاب الصف العاشر  .1 درسة  (A)الوسائل ال استخدمها ا با
ها كومية عاكم  تعليم اللغة العربية م الشريط ك : العالية اإسامية ا

ذ الوسائل تستخدـ  تعليم  درسة، ك ر ا وجودة   السماعات ا
استخدـ .  تعليم احادثة (LCD)كاستخمد شاشة الكرستاؿ . اإستماع

أما  تعليم . السبورة ك القلم ال ما الوسائل البسيطة  تعليم الكتابة
كتبية ر ا كتب فيها الكتب العربية اك اجاات العربية/القراءة استخدـ   .ا

 استخدـ الوسائل التعليمية  تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر  .2
(A) كومية عاكم درسة العالية اإسامية ا من إعداد الوسائل التعليمية . با

ا فيذ ا كت عها اختيار اسبة على . كص درس م كالوسائل ال استخدمها ا
داؼ التعليم ك متطابق على الطاب درس قادر على . ا ككذالك كاف ا

كتبة ك  ر ا درسة ك  ر ا درسة مثل  وجودة حوؿ ا استخداـ الوسائل ا
درسة اما داخل الفصل أك خارج الفصل  .كل الشيئ حوؿ ا
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 اإقتراحات .م﴾ ﴿

احات فيما يلى   : نظرا إ نتيجة البحث فقدـ الباحث اإق
تاج  .1 ميع الدركس ال  درسة الوسائل التعليمية  بغي أف على رئيس ا ي

إ الوسائل التعليمية، خصوصا لدرس اللغة العربية أف الوسائل التعليمية 
 .مهّمة جدا  عملية التعّلم ك التعليم

درس اف يرتفع دكر  التعليم كخاصة  تعليم اللغة العربية  .2 بغى على ا كي
سؤكؿ  التعليم درس ا تاجوف ا ا بغى على . أف الطاب  ك ي

درس اف يستخدـ ايضا الوسائل التعليمية ك استخداـ دائما ما يستطيع . ا
قية تعليم الطاب  اللغة العربية  .  ل

 

 
 

 


