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 الوتجريرد

لتغيَت يف نظام التعليم، والذي كان  ٕٕٓٓخضع تعليم اللغة العربية يف بداية عام 
يف األصل التعليم وجها لوجو للتعليم عرب اإلنًتنت. إن ظهور فَتوس كوروان حق لو أتثَت 
على عملية التعليم والتعلم، واليت جيب أن تتم عرب اإلنًتنت. يف ظل الظروف احلالية، يتعُت 

مبتكرين ويتقنون التكنولوجيا حبيث ميكن نقل ادلواد و ادلعلمُت أن يكونوا على ادلدارس 
التعليمية وفهمها بسهولة. يعد اختيار الوسائل ادلناسبة أيضا إحدى الطرق لتحقيق أىداف 

م تطبيق الوسائل السمعية البصرية يف تعلي ىذا البحث دلعرفة ولتحليل التعليم. اذلدف يف
ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ ابنتنغ عرب  توسطةدرسة ادلدلاب السابعاللغة العربية يف الصف 

 اإلنًتنت.

ىذا البحث ىو البحث ادليدان، وىو البحث الذي أنتج بياانت وصفية. كانت 
درسة دلابنتائج البيانت اليت مت احلصول عليها عند التعليم اللغة العربية يف الصف السابع 

وىل كيدونغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت، يقوم ادلدرس بتطبيق الوسائل ادلعارف النهضية األ توسطةادل
وب. خطوات ادلدرس يف تطبيق الوسائل يالسمعية البصرية من خالل استخدام منصة يوت

(يقوم ادلدرس بعمل فيديوتعليمي عن ٔيوب ىي : )تلسمعية البصرية على شكل فيديو يو ا
(مث ٕيوب )تة يو حتميلها على منص طريق تسجيل ادلواد التعليمية مع شرح ادلدرس، مث

(مث يقوم الطالب ابلوصول إيل الفيديو ٖيشارك ادلدرس رابط الفيديو مع الطالب )
عرب  واسأليأن  للطالب إذا كان ىناك شيء التفهمو، فيمكنومشاىدتو. 

 صة ابلفصل.اخلا  Whatsappرلموعة

اللغة العربية يف  الكلمات األساسية : تطبيق، وسائل السمعية البصرية، و تعليم 
 الصف السابع عرب اإلنرتنت.
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 الباب األول

 مقردمة

 خلفية البحث  -أ 

ىي وسيلة االتصال بُت الناس, وىي السمة ،  اللغة يف شكل أصوات منتظم

الفردية اليت يتميز هبا اجلنس و البشر. وال نكاد نعلم شيئا عن أصل نشأهتا, غَت أن العلماء 

  ٔيعتقدون ان الناس قد استخدمها مند أمد بعيد.

ادلثال للصوت اليت يستعملها القوم ليعترب مقصودىم )فكرة, معٌت لغة ىي ما 

شعور يف قلبهم(. اآلن احس ان اللغة مهمة جدا للوصية. لذالك, عند اىل اللغة بل كل 

من اىل ادلتحرك النظرية او عملية يف اللغة يعرفون ان كل التعامل ويف كل برانمج 

 ٕاإلجتماعية ىناك عاجز ليست ىناك لغة.

بية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من اللغة العر 

طريق النقل. وحفظهما لنا القران الكرمي واألحاديث الشريفة وما روه الثقات من منثور 

 ٖالعرب و منظومهم.

اللغة العربية ىي اكثر يف استعماذلا علي مائىت ماليُت انساان يف ىذا العامل. ألن 

ي لغة القرأن و احلديث, وىي اللغة اليت يستخدم العريب, وأكثر ادلسلمُت اللغة العربية ى
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يستخدموهنا أيضا. ويف أندونسيا, ادلدارس اإلسالمية تستخدم اللغة العربية كمادة التعليم, 

 ألن كانت اللغة العربية لغة دولية يف العامل.

ماليزاي وبرواني دار  واللغة العربية يف تطويرىا قد انتشر يف كل بلد مثل إندونسيا و

السالم. قد قرر بعض ادلدارس وادلعاىد واجلامعات اإلسالمية أبن اللغة العربية إحدى 

 الدروس ادلقررة فيها.

اللغة العربية يف اندونسيا ىي لغة اجنبية اليت تدرس يف اي مكان اما يف الفصل او 

اإلبتدائية, الثانوية حىت  يف  يف ادلعهد. على الرغم من ان للغة العربية قد تدرس يف ادلدرسة

اجلامعة, كل منهم اليوجد ضمان السهل يف اللغة العربية. صعب التالميذ يف فهم اللغة 

 العربية يكون مشكلة كبَتة عن ادلدارس الذين ىم يدرسون اخلاص ادلدرس اللغة العربية.

ام الغرض الرئيسي من تعليم اللغة العربية ىو تطوير قدرة الطالب على استخد

اللغة إما شفواي أو كتابيا. وىذه القدرة يف رلال تدريس اللغة العربية تسمى ابدلهارات 

  ٗاللغوية.

تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة توجد كثَتة من ادلشكلة ادلثال يف الطريقة او الوسيلة 

قى ادلدرس التعليمية اليت ال يتغَتا يف التقليدية. اكثر منهم يستعملون الطريقة احملاضرة. يل

 ادلدة و التلميذ اال يالحظ ابستماع ما القي ادلدرس, ليس ىناك التباديل من تلك الطريقة.

طريقة ادلاضية ليست ابلضرورة متوافقة ابحلاضر, مع العديد من التحوالت يف 

الظروف و التقاليد و الثقافة.  كما قال سيدان علي بن أيب طالب : عّلموا اوالدكم فإهنم 
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زماهنم غَت زمانكم فإهنم خلق لزماهنم وضلن خلقنا لزماننا. ينبغي ان يكون ىذا سيعيش يف 

اإلذلام دليال للمعلمُت حىت ال يصبحوا معلمُت متوسطة فقط. ولكن ليصبحوا معلمُت 

سلتصصُت قادرين على التكييف مع تقدم احلضارة ويكونون دائما مستجيبُت للمشكالت 

 حتليلي.ادلختلفة ويتواصلون يفكرون بشكل 

أحدث تطور العلم والتكنولوجيا تغيَتات يف مجيع جوانب احلياة تقريبا, ادلدرجة يف 

التعليم الرمسي. التعليم شيء مهم يف حياة اإلنسان. مت تصميم التعليم لتوفَت الفهم وحتسُت 

على كل مسلمُت طلب العلم يف أي مكان وزمن. كما يف  . جيبالتحصيل التعليم للطالب

لب العلم فريضة على كل مسلم"  ىناك طرق عديدة للحصول على التعليم, احلديث "ط

 من بينها التعليم الرمسي. 

وابلتقدُّم التكنولوجي, يُغَّت تطوير التعليم ادلْدرسّي وُيشّجع ُجُهوَد التغيَت ادلختلفة. 

عدات التعليمية ووسائل التعّلم والتعليم يف ادلدارس وقفا للت
ُ
قدم. مبا لذلك بدأ تعديُل ادل

 . ( جيب أن يستمر التعليم, اللغة العربية ىي موضوع مهم ايضأٜحيدث اليوم )كوفيد 

ىذا العامل التكنولوجي, يُطلب من ادلعلمُت أن يكونوا أكثر اِبداعا وابكارا يف 

تقدمي ادلواد التعلمية. تُعد الوسائل التعليم أحد ُمكِوانِت التعليم اليت ذلا دور ُمهم يف أنشطة 

 ٘لتدريس والتعليم.ا

فيما يتعلُق بتطوير العلوم والتكنولوجيا, ىناك العديُد من وسائل الراجة اليت مُيكن 

استخدمها يف مواقف سلتلفة. تستخدم ادلدارُس اآلن التكنولوجيا أبشكال وأنواع سلتلفة 
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لتحقيق األىدف. مت االتفاق علي التكنولوجيا كوسيلة ليس فقط كأدة, ولكن ايضا  

التعليمي يف أنشطة التدريس والتعليم. الوسائل كمساعدات مسعية وبصرية ومسعية  كمصدر

 بصرية. 

. ىذا ٜٔال ميكن تعليم اللغة العربية مباشرة يف الفصل الدراسي خالل كوفيد 

الوضع يتطلب من ادلؤسسات التعليمية االبكار يف عملية التعليم. من خالل االستفادة 

 م عرب االنًتنت بديال يتم تطبيقو على تعليم ادلدارس اإلسالمية. التكنولوجيا, يُعّد التعلي

تعد الوسائل السمعية البصرية مناسبة جدا عند درلها مع التعليم عرب االنًتنت. 

ألن ىذه الوسيلة تتكون من صوت وصور ميكن أن جتذب انتباه الطالب. تستخدم  

نغ ىذه الوسيلة يف تعليم اللغة العربية يف مبدرسة الثانوية ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ ابنت

 تعليم اللغة العربية كمحاولة لتحقيق أىداف التعليم.

بدءا من األشياء اليت مت وصفها أعاله, يهتم الباحثة إبجراء حبث ميدين من خالل 

 .النظر يف خلفية البحث

 تعريف ادلصطلحات  -ب 

 :لنيل التعريف الظهَت تبُت الباحثة بعض ادلصطلحات وىي 

 التطبيق  .ٔ



 

 

كلمة التطبيق لغة تشتّق من فعل طّبق ادلضعف يف عينها مصدره تطبيق على وزن فّعل 

وأما التطبيق وفقا لبعض اخلرباء, فإن التطبيق ىو شلارسة  ٙعلى ابب الرابعي ادلزيد.

 عملية نظرية لتحقيق أىداف معينة. 

 وسائل السمعية البصرية  .ٕ

 ٚوسائل اليت تستخدم فيها الصوت و الصورة.وسائل السمعية البصرية ىي  مجيع 

وىذا ُيالئِم مع ما عرّب عنو أمحد روحاين يف كتابو, أن الوسائل السمعية البصرية ىي 

وسيلة تعليمية حديثة مناسبة مع الزمن )التَقدم يف العلوم والتكنولوجيا( اليت تشمل 

 ٛالوسائل اليت ميكن رؤيها و مساعها ومساعها و رؤيها.

 اللغة العربية عرب اإلنًتنت تعليم  .ٖ

اللغة العربية ىي اكثر يف استعماذلا علي مائىت ماليُت انساان يف ىذا العامل. ألن اللغة 

العربية ىي لغة القرأن و احلديث, وىي اللغة اليت يستخدم العريب, وأكثر ادلسلمُت 

ية كمادة يستخدموهنا أيضا. ويف أندونسيا, ادلدارس اإلسالمية تستخدم اللغة العرب

 التعليم, ألن كانت اللغة العربية لغة دولية يف العامل.

( ىو وسيلة من الوسائل اليت تدعم  E-Learningالتعليم اإللكًتوين )بإلصلليزية :

العملية وحتوذلا من التلقُت اىل طور اإلبداع والتفاعل وتنمية ادلهارات, وجيمع كل 
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تستخدم أحدث الطرق يف رلاالت التعليم األشكال اإللكًتونية للتعليم والتعلم, حيث 

 والنشر والًتفيو ابعتماد احلواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاهتا.

 الثانوية ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ ابنتنغ الصف السابع مبدرسة  .ٗ

الثانوية ادلعارف النهضية األوىل الصف  ادلقصود ادلؤلفة من الصف السابع مبدرسة

انوية ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ ابنتنغ ىي موقع حبث للكاتبة الث السابع مبدرسة

الثانوية ادلعارف النهضية  وىي مؤسسة تعليمية رمسية تقع يف الصف السابع مبدرسة

 .األوىل كيدونغ ابنتنغ

 أسئلة البحث  -ج 

عرب اإلنًتنت يف تعليم اللغة العربية يف  كيف تطبيق وسائل السمعية البصرية

 ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ ابنتنغ ؟ توسطدرسة ادلدلابالصف السابع 

 هردف البحث وفوئرده -د 

اذلدف من البحث اليت يقصد ادلؤلفة ىو دلعرفة تطبيق الوسائل السمعية البصرية 

ادلعارف النهضية  توسطةدرسة ادلدلعرب اإلنًتنت يف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع اب

ليل من كيف تطبيق الوسائل السمعية البصرية عرب اإلنًتنت يف األوىل كيدونغ ابنتنغ. وحت

ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ  توسطةدرسة ادلدلاب يف الصف السابع تعليم اللغة العربية

 .ابنتنغ

توقع أن يكون ىذا مفيدا للباحثة األفرد و اآلخرين بشكل عام, أما عن فوئد 
ُ
ىذا ادل

 ظرية و فوئد التطبيقية :البحث ميكن أن تكون من فوئد الن



 

 

 فوئد النظرية  .ٔ

من الناحية الناظرية, ىذا البحث مفيد لوصف عامة عن كيفية استخدام الوسائل 

السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية. و من نتائج ىذا البحث, من ادلتوقع أن تقدم 

 اللغة العربية.فوائد/مسامهات الفكر يف ادلعرفة الِعلمية يف زلاولة لزايدة إمكاانت 

 فوئد التطبيقية  .ٕ

ؤمل أن أيخذ معلموا اللغة العربية نتائج ىذا البحث االعتبار عند  -أ 
ُ
ومن ادل

 اختيار الوسائل التعليمية كمحاولة جلعل التعليم فعالً و شلتعاً.

إلضافة نظرة اثقبة و خربة للباحثة قبل االنغماس مباشرة كُمدرس للغة العربية,  -ب 

 الوسائل السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنتخاصة مع استخدم 

 الردراسات السابقة -ه 

( بعنوان "استخدام وسائل السمعية البصرية يف ٕٙٔٓالرسالة وحي مبا سوجي ) .ٔ

ترقية دراسة اللغة العربية لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة دمحمية الثانوية 

بية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمية مووارادووا اوكو  اجلنوبية" كلية الًت 

 احلوكومية المبونج.

ىذه الرسالة تبحث استخدام وسائل السمعية البصرية اليت تركز على 

ترقية دراسة اللغة العربية لدى طلبة الصف احلادي عشر. ادلسوى ىي ىذه الرسالة 

والفرق ىي يف تبحث عن استخدام وسائل السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية. 

 الرسالة اليت تركز على ترقية دراسة اللغة العربية.



 

 

 

( بعنوان "استخدام وسائل السمعية ٕٚٔٓالرسالة رمحد دىسوكي لوبيس ) .ٕ

البصرية بشكل كرتوين لًتقية مهارة مفردات اللغة العربية لدى طالب الفصل الثاين 

ماريندال". شعبة تدريس اللغة يف ادلدرسة البتدائية اإلسالمية عثمان بن عفان 

العربية كلية علوم الًتبية و التعليم اجلامعة اإلسالمية احلوكومية سومطرة الشمالية 

 ميدان.

ىذه الرسالة تبحث استخدام وسائل السمعية البصرية بشكل كرتوين اليت 

تركز لًتقية مهارة مفردات اللغة العربية لدى طالب الفصل الثاين يف ادلدرسة 

ائية اإلسالمية. ادلسوى ىي ىذه الرسالة تبحث عن استخدام وسائل البتد

السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية. والفرق ىي يف الرسالة اليت تركز استخدام 

وسائل السمعية البصرية بشكل كرتوين و تركز ترقية مهارة مفردات اللغة العربية 

 لدى طالب الفصل الثاين يف ادلدرسة البتدائية. 

 Implementasi Media Audio-visual dalam( بعنوان 2017الرسالة استقامة ) .ٖ

Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VII Mts Negeri Karanganyar 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.   قسم تعليم اللغة

 ووكرتو.العربية كلية الًتبية و علوم التدريسية اجلامعة اإلسالمية احلوكومية بر 

ىذه الرسالة تبحث استخدام وسائل السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية 

الصف السابع مبدرسة الثانوية كرنغ انيار فورابلينغغا. ادلسوى ىي ىذه الرسالة 



 

 

تبحث عن استخدام وسائل السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية. والفرق ىي 

 . الرسالة على مكان البحث

 كوتابة البحث   تنظيم تقرير -و 

حتتوي تنظيم تقرير كتابة البحث على وصف لتدفق مناقشة األطروحة بدءا من ادلقدمة 

 إىل فصل اخلتامي. تنظيم تقرير كتابة البحث ىي كما يلي :

الباب األول يتكون من ادلقدمة منها خلفية البحث وتعريف ادلصطلحات وأسئلة  .ٔ

 السابقات و  تنظيم تقرير كتابة البحث.البحث وأىداف البحث وفوئده والدراسات 

وسائل الباب الثاين يتكون من األساسى النظرية اليت تتعلق هبذا البحث منها ال .ٕ

, وتتبيقها يف تعليم اللغة العربية للصف السابع مبدرسة الثانوية ادلعارف البصرية السمعية

 النهضية األوىل كيدونغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت.

يقة البحث اليت يتألف من النوع البحث ومكان البحث ومصادره الباب الثالث ىو طر  .ٖ

 وارتكازه وتقنية وتقنية حتليل البياانت.

 الباب الرابع ىو الباب حيتوي من عرض البياانت وحتليلها. .ٗ

 الباب اخلامس ىو اخلتام الذي يتألف من اخلالصة وكلمة اإلختتام. .٘

 

 

 

 

 



 

 

 الباب اخلامس

 االخوتوتام

 االسوتنوتاج -أ 

نتائج البحث الذي أجراه ادلؤلفة حول تطبيق الوسائل السمعية البصرية بناء على 

ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ  توسطةدرسة ادلدلابة يف الصف السابع يف تعليم اللغة العربي

 ابنتنغ عرب اإلنًتنت, ميكن استخالص االستنتاجات التالية :

درسة دلابة يف الصف السابع عربيأما تطبيق وسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة ال

ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت ىو أحد أشكال االستفادة  توسطةادل

من التطويرات يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف عامل التعليم لدعم حتسُت جودة 

 أنشطة التعليم و التعلم عرب اإلنًتنت.

ة يف الصف سمعية البصرية يف تعليم اللغة العربيتتضمن خطوات تنفيذ الوسائل ال

ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت ما يلي :  توسطةدرسة ادلدلابالسابع 

يقوم ادلدرس بعمل فيديو تعليمي حيتوي على مواد مع شرح مباشر من مدرس اللغة العربية 

ديوعلى يوتوب ادلنصة, لذلك وشروحات متحركة على شكل صويت و مرئي مث حتمل الفي

دور ادلدرس و وسائل التعليم تكمل بعضها البعض. مث يشارك ادلدرس مقاطع الفيديو 

التعليمية اليت مت حتميلها على يوتوب للطالب. ويف وقت نفسو, ميكن للطالب الوصول 

ة يف إليو ليحل زلل التعليم وجها لوجو. مبعٌت أخر, يتمثل تطبيق الوسائل السمعية البصري



 

 

ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ  توسطةدرسة ادلدلابة يف الصف السابع تعليم اللغة العربي

ابنتنغ عرب اإلنًتنت يف عرض وشرح ادلواد اللغة العربية مع مقاطع الفيديو اليت مت حتميلها 

 على منصة يوتوب.

 توسطةدرسة ادلدلابة يف الصف السابع الغرض من تنفيذ الوسائل السمعية البصري

ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت ىو السعي للحصول على جو تعليمي 

شلتع و تفاعلي يف التعليم عرب اإلنًتنت. ميكن أن يدعم التعليم القائم على الوسائل السمعية 

البصرية فعالية التعليم الذي حيتوي تقريبا على نفس التعليم مثل التعليم وجها لوجو. 

وب حتولت إىل يسائل السمعية البصرية على شكل مقاطع فيديو مت حتميلها على يوتالو 

أحد ادلصادر و الوسائل التعليمية الفعالية للغاية مع سهولةالوصول إليها, ميكن أن يشجع 

توافر األشكال السمعية البصرية غَت الرتيبة الطالب وحيفزىم على مواصلة التعليم حىت وإن  

 تعليم عرب اإلنًتنت. كان ذلك يف جو ال

 االقرتاحات -ب 

بعد أن حللت ادلؤلفة حتت ادلوضوع تطبيق وسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة 

ادلعارف النهضية األوىل كيدونغ ابنتنغ عرب  توسطةدرسة ادلدلابيف الصف السابع  العربية

 اإلنًتنت. تريد الباحثة أن تعطي االقًتاحات, وىي كما يلي :

ال تكن سريعا يف الشعور ابلرضا والفخر ابلنتائج اليت مت حتقيقها, واستمر يف  .ٔ

التعليم وكن حكيما يف التعامل مع ادلشكالت التعليمية, وخاصة يف التعليم عرب 

 اإلنًتنت. 



 

 

تعزيز دافع تعليم الطالب من خالل ادلكافآت للطالب الذين يتفوقون يف تعليم  .ٕ

 عرب اإلنًتنت.

 قصَتة منتظمة لرصد انضباط الطالب والتقدم أثناء التعليم.إجراء تقييمات  .ٖ

حتسُت االحًتاف مع أداء تنمية إبداع ادلدرس يف إنشاء واستخدام وسائل  .ٗ

 التعليم, شلا يسهل حتقيق أىداف التعليم.

 االخوتوتام -ج 

ة ونعما  احلمد هلل رب العادلُت, محدا وشكرا هلل الذي قد أعطى ادلؤلفة رمحة وىداي

كثَتة جدا حىت ال ميكن ذكرىا واحدا فواحدا. وقد متت ادلؤلفة حبثها بتوفيق هللا عّز وجّل. 

قالت ادلؤلفة شكرا جزيال دلن قد ساعدىا يف انتهاء ىذه البحث وجزاىم هللا أحسن اجلزاء. 

وأقول ألف عفو, يف كتابة ىذا البحث أتكيد ىناك األخطاء إما يف الًتكيب والكتابة 

 بعا مازال من كمل وكثَت انقص. أخر الكالم, عسى أن ينفع ىذا البحث للمؤلفةوط

خاصا وجلميع القرئُت عاما. 
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