الباب األول
مةدمة
أ -خلكية البحث
إن اؼبدرسة مكان يتعلم فيها الطلبة اليت تتجو إىل القيم اإلسبلمية .وجبانب أن
اؼبدرسة تعلم العلوم العامة تعلم أياا اؼبواد الدينية اليت تتجو إىل القيم اإلسبلمية الوسطية.
0
لذالك إن اؼبدرسة تعلم فيها اؼبواد اليت وازنت بُت األىداف الدنيوية واألخروية.
أن اللغة العربية لغة أجنبية يف تقرير اغبكومة إبندونيسيا فبذالك درجة اللغة
العربية إبندونيسيا للغة أجنبية0.واذباه تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة أربعة مهارات ىي
0
مهارات االستماع والكبلم والقراءة والكتابة للطلبة.
إن تعلم اللغة الثانية أو األجنبية يهدف إىل تعرف األنظمة اللغوي اليت تكون
الظاىرة اللغوية .وتتدخل ىنا أغراض اؼبتعلم واؼبهارات اللغوية اليت ترغب يف التمكن منها
أكثر من غَتىا ،فبعض اؼبتعلمُت ال يريدون من اللغة إال اعبانب اؼبكتوب ،وآخرون
يسعون وراء االستماع واغبديث وال يهمهم اعبانب اؼبكتوب على مستوى القراءة أو
الكتابة .وىناك من يرغبون يف اللغة بوضعها الطبيعي يف اغبياة البشرية ،يستمعون ؽبا،
1
ويتكلمون هبا ،ويقرأوهنا ،ويكتبوهنا.
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ال ىبلو تعليم أي لغة من اللغات لغَت أبنائها من صعوابت ومشكبلت تعًتض
سبيل القيام بو على الوجو األكمل ومن مصادر الصعوابت التفكَت اللغوي الشائي لدى
اؼبتعلمُت فبا يؤثر يف نقل اػبربة اللغوية من اللغة األم إىل متعلي اللغة العربية ،وىذه
الظاىرة ربتاج إىل اؼبعاعبة وبناء اؼبناىج اؼبناسبة واختيار أساليب التدريس اؼببلئمة للتغلب
على اؼبشكبلت والصوابت.
ومن الصعوابت واؼبشكبلت اليت تواجو تعلم اللغة العربية كاللغة الثانية:
 -0اختصاص اللغة العربية حبروف_فونيمات_ غَت موجود يف بعض اللغات
األخرى ،مثل :ث ،ض ،ح ،ط ،خ ،ظ ،ذ ،ج ،ع ،غ ،ش ،ص .فاللغة
العربية لغة الااد حيث ال يوجد حرف الااد إال يف اللغة العربية ،وىذا يعٌت
وجود صعوبة يف ـبارج ىذه اغبروف.

 -0حروف ادلد واللني ،فاللغة العربية سبتاز ابغبركات فوق اغبروف.
 -0التذكري أو التأنيث ،يف اللغة العربية يشكبلن صعوبة لدى متعلمي اللغة
العربية لغة اثنية ؼبا لذالك من أتثَت على تركيب اعبملة.

 -1اإلشتةاق ،تعدد اإلشتقاقات للفعل يبثل إحدى الصعوابت.
 -2األساليب اللغوية ،مثل اإلستفهام ،الشرط ،النهي ،العطف ،اإلختصاص...
 -3نظم اجلملة وتركيبها.
 -4ادلطابةة ،ؼبطابقة األظباء و األفعال و الامائر من الصعوابت الشائعة.

 -5التزمني ،ويقصد بو توزيع زمن اؼبتكلم على أصوات اؼبنطوق توزيبا يتفق مع
نظام اللغة وقوانُت الكبلم فيها ،فينال كل صوت من أصوات اؼبنطوق ما
يستحقو من اؼبدة الزمنية من سرعة أو بطء تبعا لظروف الكبلم ومقام
اغبال ،وأساليب العربية واغبالة النفسية للمتكلم.
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 -6التنغيم ،ويقصد بو رفع الصوت وخفاو للتعبَت عن اؼبعاين اؼبختلفة للجملة
الواحدة ،وقد يدل التنغيم على السلوك اؼبتكلم ومشارعو وحالتو النفسية من
ىدوء وإنفعال.

 -01اإلعراب وارتباطو بضبط احلركات.
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إما اؼبشكبلت والصعوابت اآلخرى يف تعليم اللغة العربية نوعان :مدخويل
وـبروجي.
 -0اؼبشكبلت اؼبدخولية ،وتقصد هبا عوامل اللغة العربية كاألصوات
واؼبفرادات والنحوية والصرفية .كثَت من الطبلب أن تعليم اللغة العربية اصعب من اللغة
اآلخرى وقد عرفنا مشكلة التأثَت يف بداية تعليم اللغة العربية .فينبغي عبميع اؼبعلمُت
يغَتون أتثَت تعليم صعب إىل أتثَت تعليم سهل وفبتع.
 -0وإما اؼبشكبلت اؼبخروجية يف تعليم اللغة العربية ثبلثة أبعاد:
 )0بعد الًتبية ،معلمو تعليم اللغة العربية الذين يعلمون يف مدارس وجامعات
إبندونيسيا أن تنقص عوامل الًتبية والتعليم اؼبثايل كمناىج التعليم ومشكلة طرق التعليم
ووسائط الًتبية والوسائل واؼبعلم.
 )0بعد ثقافة اعبماعة ،حقيقة لكل سكان إندونيسيا أثروا الثقافة الغربية
أتثَت ابلوسائل األلكًتونية Cultural Show .ابللغة اإلقبليزية اليت تعرض ؽبا يف برامج
وسائل السمعية البصرية وىذ السبب أيثر على فكرهتم.
 )0بعد اعبماعة السياسية ،اللغة العربية ال تستخدم على اؼبثايل وال تفيد يف
الربامج الدينية الرظبية ،ولو ابلسياسي والدبلومسي العاؼبي فبذالك اللغة العربية تستطيع
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أن تستخدم لفتوح االحتماالت اعبديدة يف التعاون كالًتبوي واإلقتصادي وما إىل
3
ذالك.
إما اؼبشكبلت يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر كما أتٌب:
 -0يف ىذه اؼبدرسة توجد زايدة اؼبواد الكثَتة والعملية األخرى يف اؼبدرسة
واؼبعهد خاصة على اؼبنهج الديٍت فبذالك يشعر الطبلب ملبل عليها.
 -0مًتوك الدراسة ،انًتك نوع الطبلب على دراستهم بسبب نقصان اؼبمتاز
على دراستهم فبذالك ال يقدرون على معادلة ابلطبلب اآلخرين يف نتيجة اؼبمتاز.
 -0ثقة النفس ،تنقص ثقة النفس ابستخدام اللغة عند حبث ،ؿبادثة ،ؾبادلة
وما إىل ذالك.
 -1اختبلط بُت غبجة وقواعد اللغة ،يستعملون غبجة بنجرية وقواعدىا.
 -2بيئة لغوية ،فيها مل ذبد بيئة لغوية فبل يستطيع ان يتحدث الطبلب ابللغة
4
العربية مع أصدقائهم الذين ال يشًتكون اؼبنهج الديٍت.
وإما اؼبشكبلت يف مدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو
الؤوت كاليمنتان اعبنوبية كما أتٌب:
 -0كما عرفنا ىذا توجيو اؼبدرسة على علوم الطبيعات وطبعا لكل طبلب
يهتمون بعلوم الطبيعات ،فبذالك يدرس الطبلب أىداف ىذه اؼبدرسة لعلوم الطبيعات
وليس علم اللغة العربية.
 -0فكر الطبلب يف ىذه اؼبدرسة أن اللغة العربية لغة من اللغات صعبة.
وىذه اؼبشكلة تعوق غَتة الطبلب يف عملية تعليم اللغة العربية.
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 -0ومن خلفية صبيع الطبلب ـبتلفة كاؼبعاىد ،اؼبدارس اؼبثالية ،اؼبدارس
اإلسبلمية ،اؼبدارس العامة .و يسعر الطبلب من مدارس عامة صعوبة يف تعليم اللغة
العربية خصوصا أن ينقصو على تبلوة القرآن فبل فصيحتهم عند تبلوة القرآن .ويبكن
وجود اؼبشكبلت على الطبلب اآلخرون يف عملية تعليم اللغة العربية إال طبلب اؼبعهد
العصرية.
 -1عوامل خلفية اؼبعلم يف اؼبدرسة اؼباضية كنقصان األىلية يف نوع ؾبيال
5
عملية تعليم اللغة العربية.
إىل الكشف عن األساس اللغوي اليت تعتمد عليو عملية تعلم اللغة ،وإيراز أثر
النظرايت اللغوية يف تلك العملية .وىو آثر شعل تقريبا معظم اعبوانب اؼبتصلة هبا كطرائق
التدريس وبناء اؼبواد الدراسية وإعداد التدريبات اللغوية واستخدام الوسائل التعليمية
6
وإجراء اإلختبارات اللغوية.
اغبقيقة األصلية يف التعليم إتصال وىي ترسل رسائل أو معلومات من مصادر
معلومات بوسيلة معينة إىل مرسل ،والرسالة ومنبع الرسالة والوسيلة واؼبرسل كلهم
مكوانت يف التعليم .ويف الرسالة معلومات تربوية الىت تتصل ابؼبنهج ومنبع الرسالة
كمدرسُت أو طلبة أو كاتب الكتب أو غَت ذالك والوسيلة ىي وسائل التعليم اليت ترسل
01
الرسالة إىل معلمُت أو طبلب.
فالوسيلة التعلمية اؽبادفة اؼبناسبة تساعد اؼبعلم يف توصيل اؼبادة التعليمية،
واالرتقاء هبذا العمل .ومن الاروري أن استخدام الوسائل بصورة الًتبوية اغبديثة اليت
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ذبعل اللغة العربية اؼبرغوبة يف تعليمها لغَت أبنائها ،وكذالك الوسائل التعليمية تساعد
اؼبتعلم األجنيب على اكتساب اؼبهارات اللغوية األربع كاالستماع ،والتحدث ،والقراءة،
00
والكتابة.
فبواسطة التسجيل الصوٌب واللوحات األشرطة وـبترب اللغة وغَتىا من الوسائل
اؼبيسرة تقدم األشياء احملسوسة اؼبتمثلة يف الصور والرسوم واألفبلم ...وقد ربقق كثَت من
الفوائد من اػبربات اؼبكتبة ،وقدرات من استخدام الوسائل اغبديثة بطرق جيدة كوسائل
00
يستعُت هبا اؼبدرس يف اؼبهمة الًتبوية
استخدام الوسائل التطيمية يف تدريس اللغة العربية وىو عمل لو مشروعيتو الدينية
00
اليت تستند إىل ىدى النيب الكرًن صل هللا عليو وسلم الذي بعث معلما ميسرا.
يف آخر سنة  0621النظري االتصايل أن يستخدم آلة مساعدة ابلسمعى
البصري وغَت ذالك ،الوسيلة تفيد إفادة أن ترسل رسائل أو معلومات يف التعليم .منذ
ذا ،وسيلة السمعية البصرية ما نظرت ؼبساعدة اؼبعلم ولكن ذكره من نوع الوصيلة ألنو
يرسل رسائل أو معلومات يف التعليم ،وىذا النظري مهم يف استخدام الوسائل لكل
01
التعليم.
ويف ابب العوامل اؼبعثرة يف النمو اللغوي كثَت ،وأحد منها وسائل اإلعبلم :تعد
وسائل اإلعبلم من إذاعة وتلفاز وغَتىا دبثابعة اؼبثَت حيث يعطى تنبيها لغواي أكثر
02
وأفال على النمو الغوي السليم.
00اغبافظ عبد الرضبن الشيخ ،تعليم اللغة العربية لغَت انطقُت بغربىا ،ط( ،0إربد :عامل الكتب اغبديث
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اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة مثالية فينبغي أن يعرف الطبلب
ابإللكًتوين يف ىذا الزمان وال ىبلوه فبذالك ذبوز الوسائل اإللكًتونية على تعليم اللغة
العربية لنظر حديث وفبتع ،ويعرفون مواقع بيديو ما الذي يناسب دبواضيع اؼبواد عند رأي
اؼبدرس .مثبل درس يف الصف اغبادي عشر حرف الشرط ابستخدام وسيلة Liquid
) Crystal Display (LCDقد حصلت الدراسة اؼبمتعة اجملتذبة ابستخدامها ويشاىد يوتب
على اؼبادة اؼبناسبة ويستعمل اللغة العربية الفصيحة فبذالك غبصول تنغيمها ،غبجتها،
أصواهتا وما إىل ذالك .وتنبغي آدوات الوسائل وجود لكل صفوف مثبل آلة العرض،
مكرب الصوت ،التلفاز الذكي ،الكمبيوتر اؼبكتيب عبميع اؼبعلمُت أفرادا ويكمل رف
اغباسب ،إتصال اإلنًتنيت يف ىذه اؼبدرسة وأياا ذبد يف إدارة اؼبدرسة ؼبسيطر على
اؼبشكبلت .فبذالك تسهل الطبلب لدراسة على الناطق هبا.
وأمر صبيع اؼبدرسُت الستعمال الوسائل اإللكًتونية على تعليم اللغة العربية بتم
ؼبعرفة الطبلب ابلوسائل اإللكًتونية كاستخدام العربية بُت يديك ،العربية للناشئُت ،يوتب
كو ،التقوًن اإللكًتوين صيغة  1.0وكلها ابستخدام الوسائل اإللكًتونية ويقدرون أن
يقربو طبلاب بثقافة العربية وانطقها ألن ىناك ما توجد التنغيم ،النرب ،التعبَت وأشبو
03
ذالك.
مدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان
ا عبنوبية ىي مدرسة موجهة على العلوم الطبيعات ولكنها ال تًتك اىتماما ابلعلوم
األخرى ،أحدىا علم اللغة العربية .والىبلو تعليم اللغة العربية يف كل اؼبدارس اإلسبلمية.
تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة أنواع ،بداية التعليم يف الصف العاشر يعلم
معلم الطبلب يف تعليم اللغة العربية بتكلم اللغة العربية سباما ،الفصل التايل يدرس مدرس
16حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع األستاذ أحياين اجملستَت ،يوم اإلثنُت ،التاريخ  06يوليو ،0101
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الطبلب يف تعليم اللغة العربية بتكلم اللغة العربية سباما ويًتجم اىل اللغة اإلقبليزية ،الفصل
االستمراري يعلم مدرس التبلميذ يف تعليم اللغة العربية ابللغة العربية سباما ويًتجم إىل اللغة
إندونيسيا  ،الفصل البلحق يدرس معلم التبلميذ يف تعليم اللغة العربية ابللغة العربية
نصفها وابللغة إندونيسيا نصفها ،والتايل يتوافق بُت التبلميذ وبُت اؼبعلم أن تعليم اللغة
العربية ابستخدام اللغة إندونيسيا وأما اللغة العربية أحياان ،ولكن يف وقت معُت
ابستخدام اللغة العربية سبام أحياان ليثَت غَتة الطبلب يف تعليم أو تكلم اللغة العربية.
وتعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية تستخدم يف بداية أو هناية
التعليم مثبل يف الفصل العاشر ،توجيو إىل التعليم اؼبمتع إلنبات حبهم يف تعليم اللغة
العربية كاأللعاب اللغوية واألغاين اللغوية وأفبلم اللغة العربية البطيعة ،ويف الصف الثاين
عشر ،توجيو إىل التعليم اعباد يف التعليم اللغوي كاستماع أخبار اللغة العربية ،أفبلم اللغة
العربية اؼبتوسطة والعالية ،ويستعمل لنسبة مثوية مثبل الفرقة تعرض احملادثة اللغوية أو حبث
ابب حرف اعبر وتشبيو ذالك .وتكمل ىذه اؼبدرسة أبدوات الوسيلة فبا تتعلق بوسيلة
السمعية البصرية كالتلفاز الذاكي و LCDغبصول بيديو أو يوتب أو تقدم أو غَت ذالك،
ومعمل اللغة.
أياا أ ثرت وسيلة السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية عن بعد غَتة وفبتعة يف
04
تعليم اللغة العربية ألهنا تتعلق حبقيقي أو ظاىري.
و سبلك اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر آدوات الوسائل لكل
صفوف مثبل آلة العرض ،مكرب الصوت ،التلفاز الذكي ،الكمبيوتر اؼبكتيب عبميع
اؼبعلمُت أفراد يكمل رف اغباسب ،اتصال اإلنًتنيت يف ىذه اؼبدرسة وأياا ذبد يف إدارة
اؼبدرسة ؼبسيطر على اؼبشكبلت ،وأمر صبيع اؼبدرسُت الستعمال الوسائل اإللكًتونية
17حصول اؼبقابلة دبدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية
مع األستاذ أضبد رافعي اؼباجستَت ،يوم الثبلاثء ،التاريخ  03يوليو  ،0101الساعة .00:14
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على تعليم اللغة العربية بتم ؼبعرفة الطبلب ابلوسائل اإللكًتونية كاستخدام العربية بُت
يديك ،العربية للناشئُت ،يوتب كو ،التقوًن اإللكًتوين صيغة  1.0وكلها ابستخدام
الوسائل اإللكًتونية ويقدرون أن يقربو طبلاب بثقافة العربية وانطقها ألن ىناك ما توجد
التنغيم ،النرب ،التعبَت وغَت ذالك 05،وفيها خاصة منهج الديٍت زايدة اؼبواد يف تعليم العربية
كعلوم النحو والصرف والببلغة والكبلم والقراءة وبرمبج طريقة األمثلىت06،وفيها اؼبعهد
وفيو الربامج وأحدىا فبارسة لغوية كاستخدام اللغة العربية واإلقبليزية يف كل أايم فبذالك
01
اقبعلت بيئة لغوية
لدى مدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان
اعبنوبية :األوىل ،تستخدم بناء اؼبسكن النظمي وينبغي أن يسكن صبيع الطبلب يف البناء
وال أحد منهم يرجعون إىل بيتهم إال يوم العطلة .الثانية ،وشروط التسجيل يف ىذه
اؼبدرسة ىي :األوىل ،لدى كشف الدرجات  01األقل ،ونتيجة اإلمتحان األصلية ما ال
ىبتلط اؼبعلم وما إىل ذالك .الثالثة ،أحد من اؼبدارس اؼبثالية ولدى ىذه اؼبدرسة فقط يف
كاليمنتان اعبنوبية .الرابعة ،إعانة رئيس اؼبديرية اتنو آلؤوت كثَتة من إعانة إىل اؼبدرسة
ألهنا اذبهت إىل علوم الطبيعات لتطويرىا وعندىا اإلقباز العايل واليكفي ذا وأياا عن
اإلقباز مسابقات اللغة العربية مثبل :قد حصل أحد الطبلب أوليمبياد اللغة العربية يف
الدرجة الوطنية يف السنة 0106-0104م اليت اعتقدت جباكرات ولكل مصارف إعانة
اؼبدرسة التامة ولو مسابقات يف خريج الببلد نفس العمل ،طبعا خريج اؼبدرسة يصَت
الناس اؼبؤىل .اػبامسة ،بيئة لغوية الذي ينظم يف األوقات اؼبعينة وإمكان خاصة وتطوير
18حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع األستاذ أحياين اجملستَت ،يوم اإلثنُت ،التاريخ  06يوليو ،0101
الساعة .01:04
19حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع األستاذ أحياين اجملستَت ،يوم الثبلاثء ،التاريخ  03مايو ،0101
الساعة .16:14
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اللغوي يف مسكن اؼبدرسة .السادسة ،ربت قدرة مدير منهج الوسيلة اؼبؤسسية الطلبية
( )KSKKفبذالك لكل اؼبعلومات الىت تتعلق هبا بدون مشكبلت بُت مدير منهج الوسيلة
اؼبؤسسية الطلبية ( )KSKKورئيس اؼبدرسة كاؼبنهة الدراسية ،دعوة اعبامعة اؼبثالية،
اؼبعلومات اػباصة الدورات التدريبة ومسابقات ،أدوات اؼبدرسة،إعانة اؼبدرسة وإضافة
00
ذالك.
ىذا ىو السبب ابالىتمام إبجراء البحوث ربت اؼبوضوع تعليم اللغة العربية
ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر
ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
ب -أسئلة البحث
اىتماما،
بناءً على خلفية البحث اؼبذكورة أعبله ،حبيث يكون البحث أكثر
ً
واألسئلة من ىذا البحث ما يلى:
كيف زبطيط اؼبعلم يف تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية
-0
البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا
الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
كيف عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف
-0
اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية
اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
كيف تقوًن تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف
-0
اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية
اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
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ج -التحديد اإلجرائي
لتجنب سوء تفسَت العنوان اؼبعٍت ،يشعر اؼبؤلف ابغباجة إىل تقدًن تعريف لتأكيد
العنوان على النحو التايل:
 -0اللغة العربية
أن اللغة ؾبموعة من الرموز الصوتية اليت وبكمها نظام معُت والذي يتعارف
أفراد ؾبتمع ذى ثقافة معينة على دالالهتا ،من أجل ربقيق االتصال بُت بعاهم
وبعض 00.ويقصد يف ىذا البحث يوجو إىل مادة اللغة العربية على منهج تعليم يف
اؼبدرستُت خصوصا مهارٌب االستماع ،والكبلم.
 -0وسيلة السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية

تكون كلمة الوسيلة من لغة التينية صبع من كلمة  mediumأى الوسيلة وصول
رسالة من اؼبرسل إىل اؼبقبل.
كثَت من اغبدود حبث الوسائلAssosiation Of Education And ،
 Communication Technology/AECT National Education Associaton/NEAيف
األمريكية ،أن الوسائل لكل األشكال والوصول الذي يستخدمو ليوصل الرسائل أم
اؼبعرفات.

 National Education Associaton/NEAالوسائل ىي مكوانت االيصال
اؼبطبوعة أم السمعية البصرية مع أدواتو 00.ويقصد يف ىذا البحث تعليم اللغة العربية يف
مهارٌب االستماع والكبلم ابستخدام وسيلة السمعية البصرية.
 -0ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة ببنجر

كثَت من األىداف يف ىذه اؼبدرسة خاصة على مواد تعليم اللغة العربية وىي:
00رشدي أضبد طعيمة ودمحم السيد مناع ،تدريس العربية يف التعليم العام( ،قاىرة :دار الفكر العرىب,
 ،)0100ص.04 .
Arief S Sadiman, dkk., op. Cit., hlm. 6-7.
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00

)0

لتتطور قدرة فهم وحبث وموضوعي كتب الًتاث على تقدير جانب

الشكل واؼبعٌت والوظيفة وقواعد اللغة العربية.
 )0لتتطور قدرة االتصال ابستخدام اللغة العربية اعبميلة يف ؾبال اؼبتكلمُت
أوالكاتبُت الذين يتعلقون مهارة االستماع ،الكبلم ،القراءة ،الكتابة.
 )0لتم مهم تعليم اللغة العربية اعبميلة ألحد اللغة من اللغات األجنبية أن
01
تصَت أساس التعليم خاصة على حبث مصادر دين اإلسبلم وآلة اتصال عاؼبي.
ماالذي يبحث الباحث يف الفصل اغبادي عشر خاصة يف منهج الديٍت أو
اؼبوىبة يف ىذه اؼبدرسة.
 -1مدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسالمية احلكومية بتانو الؤوت كاليمنتان
اجلنوبية.
وىي:

كثَت من األىداف يف ىذه اؼبدرسة خاصة على مواد تعليم اللغة العربية

 )0لتتطور قدرة االتصال ابستخدام اللغة العربية اعبميلة يف ؾبال اؼبتكلمُت
أو الكاتبُت الذين يتعلقون مهارة االستماع ،الكبلم ،القراءة ،الكتابة.
 )0لتم مهم تعليم اللغة العربية اعبميلة ألحد اللغة من اللغات األجنبية أن
تصَت أساس التعليم خاصة على حبث مصادر دين اإلسبلم وآلة اتصال عاؼبي.
 )0لتتطور فهم ما تتعلق بُت اللغة والثقافة الواسعة فبذالك ترجوىم لدى
02
قدرة مهارة اللغوية كقواعدىا ،احملاضرة ،اإلسًتاتيجية ،الصوصيولوجية ،الثقافة.

ماالذي يبحث الباحث يف الفصل اغبادي عشر خاصة يف قسم علوم
الطبيعية يف ىذه اؼبدرسة.
24

Direktorat KSKK Madrasah Direktor Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama
Republik Indonesia, op. Cit., hlm. 48.
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Ibid, h. 35-36.
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د .أىداف البحث
وفقا للمشكبلت اليت ستتم دراستها ،وبدد الباحث األىداف اليت ستتم تنفيذىا
ً
يف ىذا البحث .األىداف ىي:
ؼبعرفة زبطيط اؼبعلم يف تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية
-0
البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا
الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
ؼبعرفة عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف
-0
اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية
اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
ؼبعرفة تقوًن تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف
-0
اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية
اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.

ه .أمهية البحث
تتلخص األنبية ىذا البحث فيما تلي:
-2
)0

للمعلمني
اؼبعلومات عن عملية خطوات استخدام وسيلة السمعية البصرية العملية

يف تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان
تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
 )0يبكن اؼبعلم اللغة العربية اختيار وسيلة السمعية البصرية يف التعليم أن
لتؤثر جودة على تعليم طبلب ،يثبت ذبديدات جديدة مثالية للمعلم.
-0

للطالب

01

)0

يسهل الطبلب عن فهم التعليم وقدرة إفادة وسيلة السمعية البصرية،

ويطلب الطبلب العملي يف العملية التعليمية.
-3

للكاتب

 )0تزداد اؼبعرفة واػبربة للكاتب يف اجملال تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة
السمعية البصرية.
 )0وبناء التواصل على اؼبعلمُت ومؤسسات الذين يتعلقون هبم.
-4

للمدرسة

 )0يستعمل ىذا البحث ؼبصدر الًتجيح على اإلثبات الذي يتعلق إبفادة
الوسائل التعليم خاصة وسيلة السمعية البصرية.

و .أسباب اختيار ادلوضوع
ىناك تكمن عدة أسباب وراء اؼبؤلف يف اختيار اؼبوضوع ما يلي:
 -0رغبة الباحث يف معرفة كيفية تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية
البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا
الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
 -0نبلحظ أن (ديل) صنف وسائل اتصال التعليمي على أساس مستوايت اػبربات
اليت تقدمها ،فوضع يف أسفل اؼبخروط الوسائل اليت تكسب اؼبتعلم اػبربات الواقعية،
وىي خربات مباشرة ؿبسوسة يعايشها اؼبتعلم ،ومنها ينتقل إىل خربات شبو ؿبسوية أو
خربات بديلة ،وأخَتا ياع يف قمة اؼبخروط اػبربات اجملردة اليت تعتمد على الكلمات
والرموز 03.تعد الوسائل التعليمية جزءا ال ذبزأ من اؼبوقف التعليمي ،فهي ترتبط أبىداف

.015

03رايض عارف اعببان ،الوسائل التعليمية وطرائق التدريس ،ط( ،0دار العصماء0116 ،م) ،ص.

02

الدرس ومامونة وأنشطتو ارتباطا وثيقا ،وغياهبا أو قلة استخدامها يؤثر يف فاعلية الدرس
04

وقباحو.
 -0قد شاىد الباحث يف تلفاز ىناك فيلم كرتون أو رسم متحركة وفيها معلومات
تعليمية .وينبت الفرح بعد مشاىدة ىذا الفيلم واؼبعلومات الذي فيو لزوق يف العقل.
فبذالك استخلص تعليم ابستخدام وسيلة السمعية البصرية فرح ،والفرح يثَت عملية انتقال
اؼبعلومات إىل اؼبقبل.

ز .الدراسات السابةة
قبل أن يقدم الكاتب البحث العلمي هبذا اؼبوضوع وفينبغي أن يفتش الكاتب
اؼبراجع واؼبصادر اليت تتعلق هبذا البحث العلمي وىي:
 -0البحث العلمي الذي كتبو دمحم فازيل ( FMجامعة سونن كاليجاكا اإلسبلمية
اغبكومية يوكياكرات)0100م ربت اؼبوضوع :إنفاذ الوسيلة السمعية البصرية يف تعليم
اللغة العربية لدى طلبة على الصف التاسع علم اعبماعي  0مدرسة الثانوية اغبكومية
كاليباونج .شرح يف ىذا البحث من مناىج ربليل البياانت ما يرجى معلم اللغة العربية أن
يرفعون قدرهتم على إنفاذ الوسيلة السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية وحبث زبطيط
وعملية وتقوًن تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية ولكن أركز فيو إىل
اجملال الوسيلي كأنواع الوسيلة وأساليبها واستخدامها وخطوات مبوىا من التخطيط
والعملية والتقوًن .وإما يبحث الباحث يف ىذا البحث عن تعليم اللغة العربية ابستخدام
وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة
إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية خببلف حبث
الًتكيز أي ركز زبطيط وعملية وتقوًن ابستخدام وسيلة السمعية البصرية خاصة على
تعليم اللغة العربية .وفرق مكان البحث بينهما.
04اؼبرجع نفسو ،ص.010 .
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 -0البحث العلمي الذي كتبتو نور ىداييت (جامعة أنتساري اإلسبلمية اغبكومية
بنجرماسُت)0102م ربت اؼبوضوع :فعالية استخدام وسيلة السمعية البصرية على تعليم
مفردات اللغة العربية لطلبة الصف السابع يف مدرسة اإلستقامة اؼبتوسطة اإلسبلمية
( )MTsبنجرماسُت .حبثت الباحثة يف ىذا البحث عن فعالية استخدام وسيلة السمعية
البصرية تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف السابع يف مدرسة اإلستقامة اؼبتوسطة
اإلسبلمية ( )MTsبنجرماسُت وشرحت فيو أن حاسب االختبار مقبول وفرضية ىذا
البحث العلمي على استخدام وسيلة السمعية البصرية استطع أن رفع سيطرة اؼبفردات
لطلبة الصف السابع يف مدرسة اإلستقامة اؼبتوسطة اإلسبلمية ( )MTsبنجرماسُت .إما
يبحث الباحث يف ىذا البحث تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف
اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية
اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية خببلف البحث األول سبتحن الوسيلة
السمعية البصرية وحبث الباحث زبطيط وعملية وتقوًن ابستخدام الوسيلة السمعية
البصرية ومكان البحث يفرق بينهما .وىذا البحث دبدخل وصفي نوعي.
 -0البحث العلمي الذي كتبو آدي ترات وهبااي (جامعة ماترام اإلسبلمية اغبكومية
ماترام) 0104م ربت اؼبوضوع :استخدام الوسيلة السمعية البصرية على تعليم اللغة
العربية لدى طلبة الصف السابع يف مدرسة بدرالسبلم  NWاؼبتوسطة ساكربيبل ماترام.
حصل من ىذا البحث العلمي أن يسهل تعليم اللغة العربية ابستخدام الوسيلة السمعية
البصرية لدى طلبة الصف السابع يف مدرسة بدرالسبلم  NWاؼبتوسطة ساكربيبل ماترام
الطبلب عن فهم معرفة تعليم اللغة العربية ويفرحون على تعليم اللغة العربية .أياا ىدف
البحث ؼبعرفة إعاقة استخدام وسيلة السمعية البصرية ومساعدتو يف تعليم اللغة العربية.
وإما يبحث الباحث يف ىذا البحث عن تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية
البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا
الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية خببلف البحث حبث الباحث
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اذباىا أن يوجو م شكبلت عن استخدام الوسيلة السمعية البصرية يف ىذه اؼبدرسة
ومسيطرة عليها وإما يبحث الباحث اذباه خاصة تركيز زبطيط وعملية وتقوًن على تعليم
اللغة العربية ابستخدام الوسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرستُت ويفرق مكان البحث
بينهما.
 -1البحث العلمي الذي كتبو يسفا سعد هللا (جامعة أنتاساري اإلسبلمية اغبكومية
بنجارماسُت) 0102م ربت اؼبوضوع :فعالية استخدام الوسيلة السمعية البصرية على
تعليم مهارة الكبلم لدى طلبة الصف العاشر يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية
( )MAN 1األوىل براابي .حبث الباحث يف ىذا البحث عن فعالية استخدام الوسيلة
السمعية البصرية على تعليم مهارة الكبلم لدى طلبة الصف العاشر يف اؼبدرسة الثانوية
اإلسبلمية اغبكومية ( )MAN 1األوىل براابي وشرح الباحث نتائج ىذا البحث :استخدام
الوسيلة فعال فاؼبنظور ربتوى على :استخدام وسيلة السمعية البصرية يرقي قيمة طلبة
األعلى من قيمة طلبة بدوهنا يف اجملموعة التجربية ،يعٌت :قيمة اؼبلحوظ من االختبار
القبلي ،أصغر من درجة اؼبغزى والبياانت من اؼبقابلة ىي كل طبلب وببون تعليم
ابستخدام ىذه الوسيلة أن شكل اغبال اعبديد .وإما يبحث الباحث يف ىذا البحث عن
تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية
اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو
الؤوت كاليمنتان اعبنوبية خببلف البحث األول سبتحن الوسيلة السمعية البصرية وحبث
الباحث زبطيط وعملية وتقوًن استخدام الوسيلة السمعية البصرية ويفرق مكان البحث
بينهما ،أياا حبث الباحث خصوصا مهارة الكبلم ويبحث الباحث زبطيط وعملية
وتقوًن تعليم اللغة العربية خاصة االستماع والكبلم .وىذا البحث دبدخل وصفي نوعي.

ح .ىيكل البحث
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الباب األول :اؼبقدمة ،خلفية البحث ،أسئلة البحث ،التحديد اإلجرائي،
أىداف البحث ،أنبية البحث ،أسباب اختيار اؼبوضوع ،الدراسة السابقة ،ىيكل
البحث.
الباب الثاين :اإلطار النظري ،تعليم اللغة العربية ،وسيلة السمعية البصرية،
اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية
اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
الباب الثالث :منهجية البحث ،تصميم البحث ،نوع البحث ومدخل البحث،
ذاٌب البحث وموضوع البحث ،موقع البحث ،البينات ومصادرىا ،أساليب صبع
البياانت ،وتقنيات ربليل البياانت ،والتحقق من صحة البياانت.
الباب الرابع :تقدًن البياانت ومناقشة البياانت ،النبذة عن مكاين البحث،
تقدًن البياانت ،ربليل البياانت ومناقشة البياانت.
الباب اخلامس :االختتام ،نتائج البحث ،توصيات.

