
 

 
 

  يف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع عرب اإلنرتنت تطبيق الوسائل السمعية البصرية
 ادلعارف النهضية األوىل كيردونغ ابنوتنغ  وتوسطةردرسة ادلدلاب

 
 الرسالة اجلامعية

 العلوم الوتردريسيةرسالة مقردمة لكلية الرتبية و 

 جامعة األسوتاذ كياهي احلاج سيف الردين زهري اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 

 السوتيفاء أحرد الشروط للحصول على درجة سرجاان يف كلية الرتبية

 قردموتها :

 فوجي لسوتاري

 0303117171رقم القيرد : 

 قسم تعليم اللغة العربية    

 كلية الرتبية والعلوم الوتردرسية

 كياهي احلاج سيف الردين زهري اإلسالمية احلكومية بورووكرتو    بروفيسورجامعة 

2122 



 

 ب
 



 

 ج
 



 

 د
 



 

 ه
 

ادلعارف تطبيق وسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع مبردرسة الثانوية 

 النهضية األوىل كيردونغ ابنوتنغ عرب اإلنرتنت

 فوجي ليسوتاري

 0303117171رقم القيرد : 

 الوتجريرد

لتغيَت يف نظاـ التعليم، كالذم كاف  ََِِخضع تعليم اللغة العربية يف بداية عاـ 
يف األصل التعليم كجها لوجو للتعليم عرب اإلنًتنت. إف ظهور فَتكس كوركان حق لو أتثَت 
على عملية التعليم كالتعلم، كاليت جيب أف تتم عرب اإلنًتنت. يف ظل الظركؼ احلالية، يتعُت 

مبتكرين كيتقنوف التكنولوجيا حبيث ديكن نقل ادلواد ك ادلعلمُت أف يكونوا على ادلدارس 
التعليمية كفهمها بسهولة. يعد اختيار الوسائل ادلناسبة أيضا إحدل الطرؽ لتحقيق أىداؼ 

م تطبيق الوسائل السمعية البصرية يف تعلي ىذا البحث دلعرفة كلتحليل التعليم. اذلدؼ يف
ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب  توسطةدرسة ادلدلاب السابعاللغة العربية يف الصف 

 اإلنًتنت.

ىذا البحث ىو البحث ادليداف، كىو البحث الذم أنتج بياانت كصفية. كانت 
درسة دلابنتائج البيانت اليت مت احلصوؿ عليها عند التعليم اللغة العربية يف الصف السابع 

األكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت، يقـو ادلدرس بتطبيق الوسائل ادلعارؼ النهضية  توسطةادل
وب. خطوات ادلدرس يف تطبيق الوسائل يالسمعية البصرية من خالؿ استخداـ منصة يوت

(يقـو ادلدرس بعمل فيديوتعليمي عن ُيوب ىي : )تلسمعية البصرية على شكل فيديو يو ا
(مث ِيوب )تة يو مث ربميلها على منص طريق تسجيل ادلواد التعليمية مع شرح ادلدرس،
(مث يقـو الطالب ابلوصوؿ إيل الفيديو ّيشارؾ ادلدرس رابط الفيديو مع الطالب )

عرب  واسأليأف  للطالب إذا كاف ىناؾ شيء التفهمو، فيمكنكمشاىدتو. 
 صة ابلفصل.اخلا  Whatsappرلموعة

تعليم اللغة العربية يف الكلمات األساسية : تطبيق، وسائل السمعية البصرية، و  
 الصف السابع عرب اإلنرتنت.
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 حياة الفىت كهللا ابلعلم كالتقى # إذا مل يكوان ال اعتبارا لذاتو

 )قاؿ اإلماـ الشفعي رمحو هللا(
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 اإلهرداء

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 ال حوؿ كالقوة إاٌل ابهلل العلى العظيم

  إىل :أىدم ىذه الرسالة اجلامعية 

 كالدٌم احملبوب يف قليب كحيايت "أيب ديركاف بوديَتجو كأٌمي رافيقة كجٌديت مرمحة" .ُ

 زكجي احملبوب يف قليب كحيايت "عبد الصرب" .ِ

دا كهندا أخي ك إخوايت "أخي سوفرييادم ك أخيت الكبَتة نويف ايكا بوديَتيت كأىلها )أب هن .ّ

 كإيزاف( كأخيت الصغَتة إيفاان رزقي ايين

    هللا لنا كذلم ابلتوفيق كالسدد )آمُت(ابرؾ 
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 كلمة الشكر والوتقردمي

احلمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاحلات، كأشهد أف ال الو ااٌل هللا كحده ال شريك لو كاشهد اٌف زلٌمدا  

 عبدىورسولو.

الًتبية فقد كتبت الباحثة الرسلة اجلامعية لوفاء بعض الشركط للحصوؿ على درجة سرجاان يف علم 

اإلسالمية ابجلامعة األستاذ كياىي احلاج سيف الدين زىرم اإلسالمية احلكومية بركككرتو. كأمت 

ادلؤلفة الرسالة اجلامعية بتوفيق هللا كىدايتو تعاىل ربت ادلوضوع : " تطبيق كسائل السمعية البصرية يف 

هضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب تعليم اللغة العربية يف الصف السابع دبدرسة الثانوية ادلعارؼ الن

اإلنًتنت". كال أنسى أف أقوؿ شكرم الوافر كتقديرم الالئق دلن كاف لو الفضل الكبَت يف اسباـ ىذه 

 الرسالة اجلامعية مباشرة كانت أـ غَت مباشرة، كلعل هللا اف جيزيهم أبحسن اجلزاء. كخصوصا إىل :

مدير جامعة االستاذ كياىي احلاج سيف الدين ، ادلاجستَت،ادلكـر الدكتور احلاج دمحم رقيب .ُ

 زىرم االسالمية احلكمية بوركككرتو.

كلية الًتبية كالعلـو التدريسية جلامعة عميد  ادلكـر الدكتور احلاج سوكيتو، ادلاجستَت، ك .ِ

 االستاذ كياىي احلاج سيف الدين زىرم االسالمية احلكمية بوركككرتو.

، كرئي  قسم تعليم اللغة العربية جلامعة االستاذ  ادلكـر الدكتور علي مهدم، ادلاجستَت .ّ

 كياىي احلاج سيف الدين زىرم االسالمية احلكمية بوركككرتو.

ادلكـر اينجاع برىاف الدين يوسف، كويل األكاددييك للفصل بقسم تعليم اللغة العربية )أ(  .ْ

 .َُِٕادلرحلة 
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لرسالة اجلامعية كالذم أعطى ادلكـر الدكتور سوبور، ادلاجستَت, كادلشرؼ يف كتابة ىذه ا .ٓ

 السهولة يف حٌل ادلشكالت اليت كجدهتا. جزاىا هللا أحسن اجلزاء.

احملاضركف كادلواظفوف يف جامعة االستاذ كياىي احلاج سيف الدين زىرم االسالمية   .ٔ

 احلكمية بوركككرتو.

ىل كيدكنغ ادلعارؼ النهضية األك  توسطةادل درسةادلكـر األستاذ أغوس كاحد الدين كرئ  ادل .ٕ

 ابنتنغ.

ادلعارؼ النهضية األكىل   توسطةدرسة ادلادلادلكـر األستاذ مربكف كمدرس اللغة العربية يف  .ٖ

 كيدكنغ ابنتنغ.

 ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ. توسطةدرسة ادلادلاألساتيذ كادلوظفوف  .ٗ

 مجيع األساتيذ كاألستاذات الذين قد علموين علوما انفعة كمباركة. .َُ

 .َُِٕيف قسم تعليم اللغة العربية سنة  صدقائيمجيع أ .ُُ

 كل من يساعد الباحثة يف ىذه الرسالة اجلامعية كدلن مل يذكر كاحدا فواحدا. .ُِ

 

 َُِِ/ُُ/ِْبركككرتو، 

 الباحثة     

    
 فوجي لسوتاري      
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 ٔ ...................................................... أىداؼ البحث ك فوائده-د 
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  األولالباب  

 مقردمة

 خلفية البحث  -أ 

ىي كسيلة االتصاؿ بُت الناس, كىي السمة ،  اللغة يف شكل أصوات منتظم

الفردية اليت يتميز هبا اجلن  ك البشر. كال نكاد نعلم شيئا عن أصل نشأهتا, غَت أف العلماء 

  ُيعتقدكف اف الناس قد استخدمها مند أمد بعيد.

يستعملها القـو ليعترب مقصودىم )فكرة, معٌت لغة ىي ما ادلثاؿ للصوت اليت 

شعور يف قلبهم(. اآلف اح  اف اللغة مهمة جدا للوصية. لذالك, عند اىل اللغة بل كل 

من اىل ادلتحرؾ النظرية اك عملية يف اللغة يعرفوف اف كل التعامل كيف كل برانمج 

 ِاإلجتماعية ىناؾ عاجز ليست ىناؾ لغة.

 يعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا من اللغة العربية ىي الكلمات اليت

طريق النقل. كحفظهما لنا القراف الكرًن كاألحاديث الشريفة كما ركه الثقات من منثور 

 ّالعرب ك منظومهم.

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

ديث, كىي اللغة اليت يستخدـ العريب, كأكثر ادلسلمُت اللغة العربية ىي لغة القرأف ك احل

                                                           
1
.َُٖص ( ُّٖٗ, دار المعبرف: القبهرة ) ,التىجٍه فً تدرٌس اللغة العرثٍة, محمىد على السمبن 

2
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya (Yogyakarta : 

Teras, 2009) hlm 10. 
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00(,ص.2005مصطفىالغالٌٌنً,جامعالدروسالعربٌة,)القاهرة:دارالحدٌث, 
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يستخدموهنا أيضا. كيف أندكنسيا, ادلدارس اإلسالمية تستخدـ اللغة العربية كمادة التعليم, 

 ألف كانت اللغة العربية لغة دكلية يف العامل.

ار كاللغة العربية يف تطويرىا قد انتشر يف كل بلد مثل إندكنسيا ك ماليزاي كبركانم د

السالـ. قد قرر بعض ادلدارس كادلعاىد كاجلامعات اإلسالمية أبف اللغة العربية إحدل 

 الدركس ادلقررة فيها.

اللغة العربية يف اندكنسيا ىي لغة اجنبية اليت تدرس يف ام مكاف اما يف الفصل اك 

وية حىت  يف يف ادلعهد. على الرغم من اف للغة العربية قد تدرس يف ادلدرسة اإلبتدائية, الثان

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

 العربية يكوف مشكلة كبَتة عن ادلدارس الذين ىم يدرسوف اخلاص ادلدرس اللغة العربية.

الغرض الرئيسي من تعليم اللغة العربية ىو تطوير قدرة الطالب على استخداـ 

أك كتابيا. كىذه القدرة يف رلاؿ تدري  اللغة العربية تسمى ابدلهارات  اللغة إما شفواي

  ْاللغوية.

تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة توجد كثَتة من ادلشكلة ادلثاؿ يف الطريقة اك الوسيلة 

التعليمية اليت ال يتغَتا يف التقليدية. اكثر منهم يستعملوف الطريقة احملاضرة. يلقى ادلدرس 

 التلميذ اال يالحظ ابستماع ما القي ادلدرس, لي  ىناؾ التباديل من تلك الطريقة.ادلدة ك 

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

الظركؼ ك التقاليد ك الثقافة.  كما قاؿ سيدان علي بن أيب طالب : عٌلموا اكالدكم فإهنم 
                                                           

4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2014), hal 129. 
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فإهنم خلق لزماهنم كضلن خلقنا لزماننا. ينبغي اف يكوف ىذا سيعيش يف زماهنم غَت زمانكم 

اإلذلاـ دليال للمعلمُت حىت ال يصبحوا معلمُت متوسطة فقط. كلكن ليصبحوا معلمُت 

سلتصصُت قادرين على التكييف مع تقدـ احلضارة كيكونوف دائما مستجيبُت للمشكالت 

 ادلختلفة كيتواصلوف يفكركف بشكل ربليلي.

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

التعليم الرمسي. التعليم شيء مهم يف حياة اإلنساف. مت تصميم التعليم لتوفَت الفهم كربسُت 

على كل مسلمُت طلب العلم يف أم مكاف كزمن. كما يف  . جيبالتحصيل التعليم للطالب

كل مسلم"  ىناؾ طرؽ عديدة للحصوؿ على التعليم,   احلديث "طلب العلم فريضة على

 من بينها التعليم الرمسي. 

كابلتقدُّـ التكنولوجي, ييغٌَت تطوير التعليم ادلٍدرسٌي كييشٌجع جيهيودى التغيَت ادلختلفة. 

عدات التعليمية ككسائل التعٌلم كالتعليم يف ادلدارس كقفا للتقدـ. دبا 
ي
لذلك بدأ تعديلي ادل

 . ( جيب أف يستمر التعليم, اللغة العربية ىي موضوع مهم ايضاُٗـ )كوفيد حيدث اليو 

ىذا العامل التكنولوجي, ييطلب من ادلعلمُت أف يكونوا أكثر اًبداعا كابكارا يف 

تقدًن ادلواد التعلمية. تيعد الوسائل التعليم أحد ميكًوانًت التعليم اليت ذلا دكر ميهم يف أنشطة 

 ٓالتدري  كالتعليم.

فيما يتعلقي بتطوير العلـو كالتكنولوجيا, ىناؾ العديدي من كسائل الراجة اليت دييكن 

استخدمها يف مواقف سلتلفة. تستخدـ ادلدارسي اآلف التكنولوجيا أبشكاؿ كأنواع سلتلفة 
                                                           

4
 Syaiful Bahri Djamari dan Aswan Zain. “Strategi Belajar Mengajar” Cetakan 4. 2010. Jakarta: 

Rineka Cipta.   
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لتحقيق األىدؼ. مت االتفاؽ علي التكنولوجيا كوسيلة لي  فقط كأدة, كلكن ايضا  

التدري  كالتعليم. الوسائل كمساعدات مسعية كبصرية كمسعية  كمصدر التعليمي يف أنشطة

 بصرية. 

. ىذا ُٗال ديكن تعليم اللغة العربية مباشرة يف الفصل الدراسي خالؿ كوفيد 

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

 ال يتم تطبيقو على تعليم ادلدارس اإلسالمية. التكنولوجيا, ييعٌد التعليم عرب االنًتنت بدي

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

ألف ىذه الوسيلة تتكوف من صوت كصور ديكن أف ذبذب انتباه الطالب. تستخدـ  

تعليم اللغة العربية يف دبدرسة الثانوية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ ىذه الوسيلة يف 

 تعليم اللغة العربية كمحاكلة لتحقيق أىداؼ التعليم.

بدءا من األشياء اليت مت كصفها أعاله, يهتم الباحثة إبجراء حبث ميدين من خالؿ 

 .النظر يف خلفية البحث

 

 تعريف ادلصطلحات  -ب 

 لنيل التعريف الظهَت تبُت الباحثة بعض ادلصطلحات كىي :

 التطبيق  .ُ
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التطبيق لغة تشتٌق من فعل طٌبق ادلضعف يف عينها مصدره تطبيق على كزف فٌعل كلمة 

كأما التطبيق كفقا لبعض اخلرباء, فإف التطبيق ىو شلارسة  ٔعلى ابب الرابعي ادلزيد.

 عملية نظرية لتحقيق أىداؼ معينة. 

 كسائل السمعية البصرية  .ِ

 ٕيها الصوت ك الصورة.كسائل السمعية البصرية ىي  مجيع كسائل اليت تستخدـ ف

كىذا ييالئًم مع ما عرٌب عنو أمحد ركحاين يف كتابو, أف الوسائل السمعية البصرية ىي 

كسيلة تعليمية حديثة مناسبة مع الزمن )التقىدـ يف العلـو كالتكنولوجيا( اليت تشمل 

 ٖالوسائل اليت ديكن رؤيها ك مساعها كمساعها ك رؤيها.

 إلنًتنت تعليم اللغة العربية عرب ا .ّ

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

العربية ىي لغة القرأف ك احلديث, كىي اللغة اليت يستخدـ العريب, كأكثر ادلسلمُت 

يستخدموهنا أيضا. كيف أندكنسيا, ادلدارس اإلسالمية تستخدـ اللغة العربية كمادة 

 ف كانت اللغة العربية لغة دكلية يف العامل.التعليم, أل

( ىو كسيلة من الوسائل اليت تدعم  E-Learningالتعليم اإللكًتكين )بإلصلليزية :

العملية كربوذلا من التلقُت اىل طور اإلبداع كالتفاعل كتنمية ادلهارات, كجيمع كل 

                                                           
6
.2021ماٌو20إلنترنت,قاموسالمعانً,ٌومالسبت, 

5
 Syaiful Bahri Djamari dan Aswan Zain. “Strategi Belajar Mengajar” Cetakan 4. 2010. Jakarta: 

Rineka Cipta.   
6
 Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm 97. 
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 رلاالت التعليم األشكاؿ اإللكًتكنية للتعليم كالتعلم, حيث تستخدـ أحدث الطرؽ يف

 كالنشر كالًتفيو ابعتماد احلواسيب ككسائطها التخزينية كشبكاهتا.

 الثانوية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ الصف السابع دبدرسة  .ْ

الثانوية ادلعارؼ النهضية األكىل الصف  ادلقصود ادلؤلفة من الصف السابع دبدرسة

النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ ىي موقع حبث للكاتبة الثانوية ادلعارؼ  السابع دبدرسة

الثانوية ادلعارؼ النهضية  كىي مؤسسة تعليمية رمسية تقع يف الصف السابع دبدرسة

 .األكىل كيدكنغ ابنتنغ

 أسئلة البحث  -ج 

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

 ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ ؟ توسطدرسة ادلدلالصف السابع اب

 هردف البحث وفوئرده -د 

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

ادلعارؼ النهضية  توسطةدرسة ادلدلابيف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع عرب اإلنًتنت 

يف  عرب اإلنًتنت األكىل كيدكنغ ابنتنغ. كربليل من كيف تطبيق الوسائل السمعية البصرية

ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ  توسطةدرسة ادلدلاب يف الصف السابع تعليم اللغة العربية

 .ابنتنغ

توقع أف يكوف ىذا مفيدا للباحثة األفرد ك اآلخرين بشكل عاـ, 
ي
أما عن فوئد ىذا ادل

 البحث ديكن أف تكوف من فوئد النظرية ك فوئد التطبيقية :
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 فوئد النظرية  .ُ

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

السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية. ك من نتائج ىذا البحث, من ادلتوقع أف تقدـ 

 دلعرفة الًعلمية يف زلاكلة لزايدة إمكاانت اللغة العربية.فوائد/مسامهات الفكر يف ا

 فوئد التطبيقية  .ِ

ؤمل أف أيخذ معلموا اللغة العربية نتائج ىذا البحث االعتبار عند  -أ 
ي
كمن ادل

 اختيار الوسائل التعليمية كمحاكلة جلعل التعليم فعالن ك شلتعان.

كميدرس للغة العربية,   إلضافة نظرة اثقبة ك خربة للباحثة قبل االنغماس مباشرة -ب 

 خاصة مع استخدـ الوسائل السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت

 الردراسات السابقة -ه 

( بعنواف "استخداـ كسائل السمعية البصرية يف َُِٔالرسالة كحي دبا سوجي ) .ُ

 ترقية دراسة اللغة العربية لدل طلبة الصف احلادم عشر من مدرسة دمحمية الثانوية

موكارادككا اككو  اجلنوبية" كلية الًتبية كالتعليم جبامعة رادين انتاف اإلسالمية 

 احلوكومية المبونج.

ىذه الرسالة تبحث استخداـ كسائل السمعية البصرية اليت تركز على 

ترقية دراسة اللغة العربية لدل طلبة الصف احلادم عشر. ادلسول ىي ىذه الرسالة 

السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية. كالفرؽ ىي يف تبحث عن استخداـ كسائل 

 الرسالة اليت تركز على ترقية دراسة اللغة العربية.
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( بعنواف "استخداـ كسائل السمعية َُِٕالرسالة رمحد دىسوكي لوبي  ) .ِ

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

ائية اإلسالمية عثماف بن عفاف مارينداؿ". شعبة تدري  اللغة يف ادلدرسة البتد

العربية كلية علـو الًتبية ك التعليم اجلامعة اإلسالمية احلوكومية سومطرة الشمالية 

 ميداف.

ىذه الرسالة تبحث استخداـ كسائل السمعية البصرية بشكل كرتوين اليت 

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

البتدائية اإلسالمية. ادلسول ىي ىذه الرسالة تبحث عن استخداـ كسائل 

السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية. كالفرؽ ىي يف الرسالة اليت تركز استخداـ 

كسائل السمعية البصرية بشكل كرتوين ك تركز ترقية مهارة مفردات اللغة العربية 

 لثاين يف ادلدرسة البتدائية. لدل طالب الفصل ا

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

Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VII Mts Negeri Karanganyar 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.   قسم تعليم اللغة

 جلامعة اإلسالمية احلوكومية بركككرتو.العربية كلية الًتبية ك علـو التدريسية ا

ىذه الرسالة تبحث استخداـ كسائل السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية 

الصف السابع دبدرسة الثانوية كرنغ انيار فورابلينغغا. ادلسول ىي ىذه الرسالة 
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تبحث عن استخداـ كسائل السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية. كالفرؽ ىي 

 . على مكاف البحث الرسالة

 تنظيم تقرير كوتابة البحث  -و 

ربتوم تنظيم تقرير كتابة البحث على كصف لتدفق مناقشة األطركحة بدءا من ادلقدمة 

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

الباب األكؿ يتكوف من ادلقدمة منها خلفية البحث كتعريف ادلصطلحات كأسئلة  .ُ

 البحث كفوئده كالدراسات السابقات ك  تنظيم تقرير كتابة البحث.البحث كأىداؼ 

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

, كتتبيقها يف تعليم اللغة العربية للصف السابع دبدرسة الثانوية ادلعارؼ البصرية السمعية

 اإلنًتنت.النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب 

الباب الثالث ىو طريقة البحث اليت يتألف من النوع البحث كمكاف البحث كمصادره  .ّ

 كارتكازه كتقنية كتقنية ربليل البياانت.

 الباب الرابع ىو الباب حيتوم من عرض البياانت كربليلها. .ْ

 الباب اخلام  ىو اخلتاـ الذم يتألف من اخلالصة ككلمة اإلختتاـ. .ٓ
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 الباب الثاين

 اإلطار النظر

 اللغة العربية -أ 

 تعريف اللغة العربية .ُ

اللغة ىي أداة اتصاؿ تستخدمها كل رلموعة رلتمعية. عادة ما يتم 

بشكل عاـ, يتم ترميز اللغة ابلنطق أك   ٗاستخداـ كل لغة للتواصل مع بيئة شلاثلة.

الكالـ. ديكن تفسَت اللغة على أهنا عدد من القواعد لعادات االكالـ ادلختلفة 

اليت تستخدـ للتواصل  بُت األفراد يف اجملتمع, كيتم تطبيقها يف احلياة اليومية. يف 

 اخلتاـ, اللغة جسر يربط بُت احلياة ك الفكر. 

نفسي ، اجتماعي ، ثقايف ، كليست  يف حُت أف اللغة ىي عرض

بيولوجية ، ديكن زراعتها ، كتتكوف من رموز صوتية ربتوم على معٌت حىت يتمكن 

الشخص من التواصل. ككشف علي النجار يف صحيفة سياىُت أف: اللغة العربية 

ىي اللغة األكسع كاألكثر ثراءن ، كأكصافها كشركحاهتا مفصلة كعميقة للغاية. كيف 

أخرل ذكر مصطفى الغالييٍت أف اللغة العربية مجلة ينقلها العرب  عدة معاف

                                                           
9
 https;//kbbi.web.id/bahasa.html, diakses 21 September 2021 pukul 18.47 
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إليصاؿ نواايىم. كحبسب فتحي يون , فإف الفصحى ىي العنصر األساسي يف 

 َُبناء األمة العربية.

اللغة العربية ليست لغة أجنبية للمسلمُت ألف اللغة العربية ىي لغة 

قت احلاضر من مرحلة ما قبل القرآف, كقد درس الكثَتكف اللغة العربية يف الو 

( أف اللغة Iswanto :2017,142) ادلدرسة إىل الكلية. كما ذكر ايسونتو

العربيةحاليا جذبت اىتماـ ادلاليُت من سكاف العامل لتعلمها, ألف بعض 

ادلصطلحات اإلسالمية ادلشتقة من اللغة العربية مت تدريسها أيضا يف ادلدارس 

سية كالعديد من اجلامعات الدكلية كالعديد من ادلدارس الداخلية اإلسالمية اإلندكني

 الثانوية الدكلية قامت بتدري  اللغة العربية.

 أىداؼ تعليم اللغة العربية .ِ

ىناؾ حاجة لتعلم اللغة حىت يتمكن أم شخص من التواصل بشكل 

صحيح كصحيح مع بعضهم البعض كبيئتهم ، شفهينا ككتابينا. يؤدم تعلم اللغة 

 ربقيق األىداؼ ، أم األىداؼ العامة كاألىداؼ احملددة. العربية إىل

 تشمل األىداؼ العامة لتعلم اللغة العربية ما يلي:

حىت يتمكن الطالب من فهم القرآف كاحلديث كمصدر للشريعة (أ 

 اإلسالمية.
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 M Khalilulloh, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Qira’ah dan Kitabah), 

Jurnal Sosial Budaya, hlm 152.  
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 ديكن فهم الكتب الدينية كالثقافية اإلسالمية ادلكتوبة ابللغة العربية. (ب 

 أف جييد التحدث كالتأليف ابللغة العربية. (ج 

 لتطوير خرباء اللغة العربية ، كىو زلًتؼ حقنا.(د 

ا كال تزاؿ عائمة ، فمن  نظرنا ألف األىداؼ ادلذكورة أعاله ال تزاؿ عامة جدن

الضركرم التفصيل مرة أخرل على كجو التحديد حىت ديكن ربقيق األىداؼ 

العربية ىو توجيو الطالب ليكونوا قادرين على  العامة. الغرض احملدد من تعلم اللغة

التواصل حيث يتم كضعهم ككفقنا الحتياجاهتم.  سواء يف احلياة اليومية ، يف 

ادلنتدايت العلمية كادلنتدايت الرمسية األخرل. ىذا اذلدؼ لو خياراف للطالب ، 

كمها التصرؼ بنشاط ، كمها ادلتحدثوف كالكتاب ، أك كأطراؼ سلبية ، أم  

مستمعُت كقراء. بشكل عاـ ، يوجو ىذا اذلدؼ احملدد الطالب إىل إتقاف ك

ارة الكتابة ك ادلهارة األربعة ابللغة العربية، كىي ادلهارة القرأة ك ادلهارة الكالـ ك ادله

 ادلهارة اإلستماع.

 تعليم عرب اإلنرتنت -ب 

 تعريف تعليم عرب اإلنًتنت .ُ

 الشخص الذم يتم التعبَت عنو التعلم ىو شكل من أشكاؿ النمو أك التغيَت يف

بطرؽ جديدة يف التصرؼ بفضل اخلربة كادلمارسة لتكوف قادرنا
على تنفيذ أنشطة  .ُُ
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 Zakiyah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 

hlm 154. 
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التعلم ، ىناؾ ثالث ركائز أساسية جيب ذباكزىا.  أكالن ، السمع ، هبذه األداة سوؼ 

ديكن ديتص الناس الكلمات )لفظينا(.  اثنينا ، تيستخدـ الرؤية دلراقبة األشياء اليت 

مالحظتها كمشاىدهتا كذبربتها.  اثلثنا: القلب كالعقل اللذاف يساعداف يف األمور اليت 

دبعٌت آخر ،  ُِتتطلب استخداـ ادلالحظة كصياغة ادلفاىيم للوصوؿ إىل االستنتاجات.

أنشطة التعلم ىي أنشطة توجد فيها عملية تعلم ، أك توجيو ، أك تدريب ، أك كضع 

هيل أشياء سلتلفة للطالب لتعلمها حىت تتحقق األىداؼ أمثلة ، أك تنظيم كتس

 التعليمية.  يتم تعريف التعلم أيضنا على أنو جهد منظم يسمح إبنشاء التعليم.

مصطلح نظاـ التعلم عرب اإلنًتنت أك نظاـ التعلم اإللكًتكين أك التعلم عرب 

 ُّة اإلنًتنت.اإلنًتنت.  عملية التعلم عرب اإلنًتنت ىي التعلم الذم يستخدـ شبك

ييعرَّؼ التعلم اإللكًتكين على أنو استخداـ تكنولوجيا اإلنًتنت ادلستخدمة يف توزيع 

 ، Rosenbergادلواد التعليمية ، حبيث ديكن للطالب الوصوؿ إليها يف أم مكاف )

( الذم يعٌرؼ التعلم اإللكًتكين عن طريق 2005(. خيتلف ىذا عن خاف )2001

اليت يتم تسليمها إىل أم شخص ، أينما كاف ، كيف أم كقت  إرساؿ ادلواد التعليمية

  ُْابستخداـ تقنيات سلتلفة يف رلتمع تعليمي حر ، كظرفية ، كمنقوؿ.
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 Umi Mahmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang : UIN Malang Press,2008), hlm 3 
13

 Isman, Pembelajaran  Moda dalam Jaringan, (MODA DARING, 2016) ISBN :978-602-361-

045-7.  
14

 Herman Dwi Surjono, Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle edisi kedua, 

(Yogyakarta : UNY Press,2013), hlm 1-2 
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أصبح التعلم اإللكًتكين حالينا يف عامل التعليم اذباىنا يف حد ذاتو ألنو يينظر إليو 

لتعلم اإللكًتكين يف على أنو فعاؿ كمرف يف استخدامو.  من السهل الوصوؿ إىل مواد ا

أنو عند تصميم نظاـ التعلم   Horton (2006)أم كقت كيف أم مكاف. صرح 

اإللكًتكين جيب على ادلرء أف أيخذ يف االعتبار التصميم التعليمي كالوسائط كالربرليات 

يف زبطيط التعلم اإللكًتكين ، يبدأ بتصميم تعليمي جيد ، مثل: صياغة  ُٓكاالقتصاد.

سًتاتيجيات كاألنشطة. تعترب شخصية الطالب يف فهم شيء ما أيضنا األىداؼ كاال

ا للغاية ، دبا يف ذلك رغبة الطالب كإصلازىم يف ادلشاركة يف التعليم  اعتبارنا مهمن

اإللكًتكين أك عرب اإلنًتنت ، كسرعة الوصوؿ إىل الشبكة ، كالقيود ادلفركضة على 

، كخلفية االستعداد للمشاركة يف  حصة اإلنًتنت ، كتكلفة الوصوؿ إىل اإلنًتنت

 التعلم.

من الفهم أعاله, ديكن استنتاج أف التعليم عرباإلنًتنت ىو تعليم يستخدـ 

التكنولوجيا عن طريق استخداـ اإلنًتنت حيث التتم عملية التعليم كجها لوجو كلكنها 

كقت ك تستخدـ الوسائل اإللكًتكنية اليت ديكن أف تسهل على الطالب التعليم يف أم 

 يف أم مكاف.
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 Herman Dwi Surjono, Membangun Course E-Learning..., hlm 19. 
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  عرب اإلنًتنتخصائص التعليم   .ِ

 : ُٔعرب اإلنًتنت ىي كما يليخصائص التعليم  

يتم تقدًن ادلواد التعليمية يف شكل نصوص كرسـو بيانية كعناصر كسائل (أ 

 متعددة  سلتلفة.

يتم االتصاؿ يف كقت كاحد كلي  يف كقت كاحد مثل مؤسبرات الفيديو  (ب 

 أك غرؼ الدردسة أك منتدايت ادلناقشة.

 من السهل نسبيا ربديث ادلواد التعلية. (ج 

 ديكن استخداـ رلموعة متنوعة من مصادر التعليم على اإلنًتنت  (د 

كفقا لالئحة  جيب أف يتم التعليم عرب اإلنًتنت كفقا إلجراءات التعليم عن بعد.

, فإف َُِّلعاـ  َُٗ( رقم PERMENDIKBUDكزير التعليم كالثقافة )

 :   ُٕخصائص التعليم عرب اإلنًتنت ىي

التعليم عن بعد ىو عملية تعليم كتعلم تتم عن بعد من خالؿ استخداـ (أ 

 كسائل االتصاؿ ادلختلفة.

ت القائمة يتم تنفيد عملية التعليم إليكًتكنيا, كاليت تستخدـ حـز ادلعلوما(ب 

على تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت ألغراض التعليم ديكن للطالب 

 الوصوؿ إليها يف أم كقت كيف أم مكاف.
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 Khotijah, Desain Strategi  Pembelajaran Bahasa Arab Di MI, Jurnal Al-Fathin hlm 41  
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مصادر التعلم ىي مواد تعليمية ك معلومات سلتلفة مت تطويرىا ك تعبئتها  (ج 

 يف مناذج تعتمد على تكنولوجيا ك تستخدـ يف عملية التعليم.

ائص االنفتاح ك التعليم كاالستقاللية كالتعليم يتميز التعليم عن بعد خبص(د 

الشامل كاستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصالت كاستخداـ التقنيات 

 التعليمية األخرل.

من شرح خصائص التعليم عرب ااإلنًتنت, ديكن استنتاج أف خصائص التعليم عرب 

ااإلنًتنت تتم ابستخداـ الوسائل اإللكًتكنية, كيتم التعليم ابستخداـ اإلنًتنت, 

 كديكن إجراء التعليم يف أم كقت ك يف أم مكاف. 

 تعليم عرب اإلنًتنتمزااي كعيوب  .ّ

ات كذكرت االتصاالت الوطنية على صفحة رلل  التكنولوجيا كادلعلوم

(WANTIKNAS ) تعليم عرب اإلنًتنت. على الصفحة مكتوب مزااي كعيوب

 : ُٖعلى النحو التايل

 تعليم عرب اإلنًتنت مزااي(أ 

 دخوؿ سهل (ُ

ببساطة ابستخداـ اذلاتف أك أم جهاز تكنولوجي آخر مثل 

الكمبيوتر احملموؿ ادلتصل ابإلنًتنت, ديكن للطالب الوصوؿ إىل 
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 Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas). Empat Kelebihan Dan 

Kekurangan Dalam Mnerapkan E-Learning. http://www.wantiknas.go.id/id/berita/empat-

kelebihan-dan-kekurangan-dalam -menerapkan-e-learning, di akses 28 September 2021. 
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ادلواد اليت يريدكف تعملها. من خالؿ تنفيذ التعليم اإللكًتكين 

التعليم يف  )التعليم عرب اإلنًتنت(, ديكن للمدارس تنفيذ أنشطة

 أم مكاف كيف أم كقت.

 تكلفة معقولة (ُ

ابلنسبة للمعلمُت كالطالب, يريدكف مجيعا زايدة ادلعرفة دكف 

ن للطالب قيود مالية. ابستخداـ حزمة بياانت اإلنًتنت, ديك

الوصوؿ إىل مواد تعليمية متنوعة دكف القلق بشأف فقد الدركس 

إذا مل تكن موجودة. خاصة اآلف بعد أف أصبحت مساعدة 

 حصة اإلنًتنت متاحة.

 كقت دراسة مرف (ِ

عند التعليم عرب اإلنًتنت, ديكن قضاء كقت الدراسة يف أم 

 كن ال يزاؿ مقيدا حبد زمٍت معُت.كقت كل

 رؤية كاسعة (ّ

خالؿ التعليم عرب اإلنًتنت, سوؼ تكتشف العديد من من 

األشياء اليت مل تكن معركفة من قبل. كذلك ألف بعض ادلواد 

ادلتاحة غَت متوفرة بعد يف كسائل اإلعالـ ادلطبوعة مثل الكتب 

 اليت غالبا ما تستخدـ يف طرؽ التعليم كالتعلم التقليدية.
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 تعليم عرب اإلنًتنتعيوب (ب 

 اإلنًتنتخدمة  (ُ

اإلنًتنت ىو الوصوؿ احملمود إىل د عيوب طرؽ التعليم عرب أح

اإلنًتنت. إذا كنت يف منطقة ال تتمتع بتغطية إنًتنت اثبتة, 

فسيكوف من الصعب الوصوؿ إىل خدمات التعليم عرب 

اإلنًتنت. ابإلضافة إىل ذلك, اليزاؿ سعر استخداـ بياانت 

 كنيسيُت. اإلنًتنت يعترب مكلفا للغاية ابلنسبة لبعض اإلند

 قلة التفاعل مع ادلعلمُت (ِ

اإلنًتنت ىو اذباه كاحد, شلا يؤدم إىل تقليل تفاعل التعليم عرب 

ادلعلمُت كالطالب,لذلك سيكوف من الصعب احلصوؿ على 

 مزيد من التفسَتات حوؿ ادلواد اليت يصعب فهمها.

 فهم ابدلواد (ّ

الفهم كانت ادلواد اليت مت الرد عليها سلتلفة بناء على مستول 

كقدرة مستخدمي اذلواتف. قد يتمكن بعض األشخاص من 

التقاط ادلواد بشكل أسرع دبجرد القراءة, كلكن ىناؾ أيضا من 

يستغرقوقتا أطوؿ لفهمها حقا. حىت أف ىناؾ من حيتاج إىل 

 تفسَتات من اآلخرين لفهم ادلادة قيد الدراسة.

 إشراؼ أقل يف التعليم (ْ
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الًتكيز بسبب نقص اإلشراؼ يفقد مستخدمو اذلواتف أحياان 

أثناء التعليم. مع سهولة الوصوؿ, دييل بعض ادلستخدمُت إىل 

أتجيل كقت الدراسة. ىناؾ حاجة إىل الوعي الذايت حىت يتم 

اإلنًتنت كربقيق توجيو عملية التعليم ابستخداـ األساليب عرب 

  األىداؼ.

 تعليم الوسائل  -ج 

 تعريف تعليم الوسائل  .ُ

( اليت تعٍت حرفيا mediumمن الكلمة االتينية)كلمة كسائل أتيت 

"الوسط" ك "الوسيط" ابللغة العربية ىي )كسائل( أكمقدمة لرسالة من ادلرسل إىل 

التعليم بدكف كسائل, سيكوف من الصعب استقباؿ الرسالة   ُٗمستلم الرسالة.

 ادلراد نقلها من قبل متلقي الرسالة )الطالب(, ديكن أف حيدث التفسَت اخلاطئ

 أيضا, حبيث اليتم ربقيق اذلدؼ ادلقصود.

تعريف الوسائل التعليم ىو رلموعة من اخلربات كادلواد كاألدكات اليت 

يستخدمها ادلدرس لنقل ادلعلومات إىل ذىن الطالب سواء داخل الفصل أك 

خارجو هبدؼ زبسُت ادلوافق التعليمي الذم يعترب للطالب النقطة األساسية فيو. 
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 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 9. 
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يمة الوسائل التعليم أبنو ديكن عن طريقتها إشراؾ أكثر من حاسة كمن ىنا تربز ق

 َِيف إيصاؿ ادلعلومات يف ذىن الطالب.

إف الوسيلة التعليمية من أىم ما يستخدمو ادلدرس يف تدريسو كىي كل 

أداة يستخدمها ادلدرس لتحسُت عملية التعليم ك التعلم كزايدة كفاءهتا. كتطلق 

ة منها تقنيات تربوية, أك معينات مسعية كبصرية أك على ىذا ادلعٌت مسميات كثَت 

   ُِتكنولوجيا التعليم أك كسائل التعليمية كغَت ذلك.

العديد من القيود اليت يضعها الناس على كسائل ييقيد مجعية تكنولوجيا 

 Association of Education andالتعليم كاالتصالت)

CommunicationTechnology/AECT مجيع    فمثال مثل( يف امريكا

األشكاؿ اليت كيستخدمها األشخاص لنقل الرسائل أك ادلعلومات. توفر مجعية 

( قيودا على أف National Education Association/NEAالتعليم الوطنية)

كسائل ىي شكل من أشكاؿ االتصاؿ, سواء ادلطبوعة أك السمعية البصرية 

كمساعها كقراءهتا. القيود على  كمعداهتا. ينبغي الالعب كسائل, ديكن رؤيتها

الوسائل ابدلعٌت الواسع جدا, كلكننا تقتصر على كسائل التعليمية ادلستخدمة  

 ِِكأدكات كادلواد الالزمة لألنشطة التعليم.

 معٌت كسائل حسب اخلرباء :
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.51(, ص. UIN Malang Pers)مبالوج : مىهج اللغة العرثٍة, دٌىي حمٍدة,  
21

150(ص.1995)مصر,دارالمعارف,أسسطرقالتدرٌسأحمدإبراهٌمقندٌل, 
22

 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Gava Media, 2013), hlm 4. 
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( أف الوسائل التعليمية ىي الألدكات كالطرؽ Hamalikىاماليك )(أ 

احلوار كالتعامل بُت ادلدرس كالطالب يف كاألساليب ادلستخدمة لفعلية 

 ِّعملية التعليم يف ادلدرسة.

( أف الوسائل ىي أنواع األدكات ما توجد خوؿ بيئة Gagneغاغٌت )(ب 

 ِْالطالب اليت سبكن من تشويقهم يف تعليم.

(أف الوسائل ىي كسيلة  تستخدـ لنقل الرسائل من Surantoسورانتو )(ج 

 ِٓادلتحدث إىل ادلستمعُت.

التعليم ديكن القوؿ أف الوسائل ىي كسيلة لنشر الرسائل أك يف سياؽ 

(, كسائل ىي أم أداة ديكن 1995:136كما أكضحو  دجامرة )  ِٔادلعلومات.

 استخدمها كرسوؿ لتحقيق أىداؼ التعليم.

كلكن بشكل اخاص, تعريف كسيلة يف عملية التعليم تعريف كأداكات بياين 

د ادلعلومات البصرية  أك القولية. كسيلة كضوئية أك الكًتكين كعملية كيؤلف يعو 

الرسالة, كتيج الفكر ايضا سبيكن تفسَت كما شيء اليت سبكن استخداـ لتجرم 

 ِٕكالشعور كاإلنتباه كإرادة الطالب, حىت أف يتمكن أف يدفع يف عملية التعليم.
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 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung : Offset Alumni, 1994), hlm 12. 
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 Arif Sadiman, Media Pendidikan,  (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 6. 
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 Sutirman, Media dan Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 

hlm 15. 
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 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : DIVA 

Press, 2016), hlm 250. 
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 Cecep Kustandi, Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital, (Bogor : Graha 

Imdonesia, 2011), hlm 7. 
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 كظيفة كسائل التعليم .ِ

تعليم, كذلك كسائل كأحد العوامل اليت ديكن أف تزيد من فعالية عملية ال

ألف كسائل ذلا كظيفة ديكن أف تؤثر بشكل مباشر على دكافع الطالب كاىتمامهم 

ابلتعليم كذلك لتسهيل فهم الطالب. كظيفة كسائل التعليم بشكل عاـ ىي كما 

 : ِٖيلي

 كسائل كمصدر تعليمي(أ 

التعليم ىو عملية نشطة من خالؿ ذبربة يف احلصوؿ على ادلعلومات. يف 

نشطة تعمل كسائل التعليم كمصدر تعليم للطالب. كىذا ىذه العملية ال

يعٍت أنو من خالؿ كسائل حيصل الطالب على الرسائل كادلعلومات من 

أجل تكوين معرفة جديدة لدل الطالب. إىل حد ما, ديكن الوسائل 

أف ربل زلل كظيفة ادلدرس كمصدر للمعلومات أك العرفة للطالب. تعد 

أحد مكوانت نظاـ التعليم الذم  كسائل التعليم كمصدر تعليمي

يتضمن الرسائل كادلواد كاألدكات كالتقنيات كالبيئة اليت ديكن أف تؤثر 

 على نتائج تعليم الطالب.   

 دالة داللية(ب 

( الكلمة كادلصطلحات كالعالمات أك meaningترتبط الدالالت دبعٌت )

ل مثل الرموز. عندما يتعلم ادلرء معٌت كلمة جديدة, سيحتاج إىل كسائ
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 Ani Cahyani, Pengembangan Media dan Sumber Belajar : Teori dan Prosedur, (Serang : 
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القوامي  كادلعاجم أك أشخاص مرجعيُت. من خالؿ ىذه الوسائل ديكن 

للمرء أف يزيد من مفردات الكلمات كادلصطلحات. ديكن أف تعمل 

أنواع سلتلفة من الوسائل الداللية مثل القوامي  كادلعاجيم ك اإلنًتنت 

 كادلدرس كاألشرطة كالرادييو كالتلفزيوف كغَتىا. يف ىذه احلالة, تعمل

كسائل التعليم على توفر الوضوح حبيث تكوف ادلعرة كخربات التعليم 

 أكثر كضوحا كأسهل يف الفهم. 

 كظيفة متالعبة(ج 

كظيفة متالعبة ىي قدرة كسائل على إعادة عرض شيء أك حدث 

بطرؽ كشركط كحاالت كأىداؼ كغاايت سلتلفة. غالبا ما يطلب 

الطالب ىذا التالعب لوصف كائن كبَت جدا كصغَت جدا أك خطَت 

جدا كيصعب الوصوؿ إليو بسبب موقعو البعيد أك أف العملية طويلة 

ؿ من ادلستحيل مالحظة ربوؿ الفراشة جدا للمرقبة احملدكدة الوقت. ادلثا

أثناء عملية التعليم ألف ذلك يتطلب كسائل مثل ادلخططات كالصور 

 كمقاطع كالفيدييو كغَتىا. 

 فوائد كسائل التعليم .ّ

 بشكل عاـ, كسائل التعليمية ذلا االستخدامات التالية : 

توضح طريقة عرض الرسالة حبيث التكوف شديدة اللفظية )يف شكل   (ُ

 مكتوبة أك منطوقة فقط(.كلمات 
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 التغلب على قيود ادلكاف كالزماف كقوة احلواس مثل : (ِ

 ديكن استبداؿ األشياء الكبَتة جدا ابلصور كاألفالـ أك النماذج.(أ 

 ديكن مساعدة األشياء الصغَتة جبهاز عرض دقيق كفيلم أك صور.(ب 

  time lapse ديكن ادلساعدة يف احلركة الطيئة جدا أك الساريعة جدا اب(ج 

 .high seed photography أك

عرض األحداث اليت كقعت يف ادلاضي مرة أخرل مع تسجيالت ديكن (د 

 األفالـ كالفيديو كالصور.

ابإلضافة إىل ذلك, ىناؾ العديد من الفوائد لوسائل التعليمية كفقا للخرباء.  

أكضح سودجاان كريفئي عن فوائد كسائل التعليمية يف عملية تعليم الطالب, شلا 

 يف يف ذلك :

 سوؼ جيذب التعليم انتباه الطالب حىت يتمكن من تعزيز دافع التعليم.(أ 

يث يسهل على الطالب فهمها سيكوف للمواد التعليمية معٌت أكضح حب(ب 

 كالسماح ذلم إبتقاف كربقيق أىداؼ التعليم. 

ستكوف طرؽ التدري  أكثر تنوعا, لي  فقط من خالؿ التواصل (ج 

 اللفظي من قبل ادلعلم حىت ال يشعر الطالب ابدللل كال تنفد طاقة ادلعلم. 
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 ديكن للطالب القياـ دبزيد من األنشطة التعليمية ألهنم اليستمعوف فقط(د 

إىل أكصاؼ ادلعلم, كلكن أيضا ألنشطة أخرل مثل ادلالحظة ك ادلمارسة 

 كغَت ذلك.   

 وسائل السمعية البصرية -د 

 تعريف كسائل السمعية البصرية .ُ

كسائل السمعية البصرية ىي كسيلة تعليمية يستخدمها ادلدرس لنقل ادلواد 

الوسائل  ِٗاليت يقبلها الطالب من خالؿ حايت السمع كالبصر بطريقة متكملة.

السمعية البصرية ىي عدد من األدكات اليت يستخدمها ادلدرس لنقل ادلفاىيم 

 َّكاألفكار كاخلربات التلتقطها حواس البصر كالسمع.

تتكوف الوسائل السمعية البصرية من الصوت )السمعي( كادلرئي 

)البصرم( كأدكات من خالؿ البصر كالسمع تشجع على الرغبة يف معرفة ادلزيد, 

ل الطالب مهتمُت حبيث حيفزىم كالتحقيق, شلا يؤدم يف هناية إيل فهم كذبع

 أفضل.

يف ىذا العصر العلمي, يتبع تطور كسائل التعليم التطورات التكنولوجية, 

شلا أدل إيل ظهور مسعية كبصرية كوسائل يصف االحًتاعات ادليكانيكية 
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ية ىي كسيلة لنقل ادلواد كاإللكًتكنية ألغراض التعليم. التكنولوجيا السمعية كالبصر 

  ُّابآلت ميكانيكية كإلكًتكنية كجهاز إرساؿ للرسائل السمعية كالبصرية.

ما يقصده ادلؤلفة ىنا, فإف الوسائل السمعية البصرية ادلستخدمة ىي اآلت 

كأجهزة عرض كأجهزة كمبيوتر   LCDميكانكية كإلكًتكنية على شكل شاشات 

 Computerized (ىو يف األساس نف كأنظمة صوتية. استخداـ الكمبيوتر 

Assisted Instruction/CAI). ادلعلومات  أجهزة الكمبيوتر قادرة على تلقي

كزبزينها كإدارهتا كإنتاجها بكميات كبَتة كفًتات طويلة من الوقت كديكن 

تسمى  استخدامها يف أم كقت كإعادة إنتاج عدد غَت زلدكد من ادلعلومات.

. مع تشكيل audio visual aid/AVAالوسائل السمعية البصرية أيضا كسائل 

Departement of Audivisual Instructional (DAVI)    كAssociation 

Communication ad Technology (AECT)   لتوفَت التعريفات ادلتعلقة

يم القائمة على ابلسمعية كالبصرية يف اذلندسة التعليمية, أم التأكيد على مفاى

 ِّىندسة ادلواد كالنهج ادلنهجي لتطوير التدري .

يف الوقت احلاضر, يتم التطوير الوسائل السمعية البصرية بشك أكرب من 

خالؿ دمج الكلمات كاأللواف كالصوت كاحلركة. ىذا النوع األخَت يسمى الوسائل 

سمع كالبصر من ادلتعددة. يتضمن التعليم القائم على الوسائل ادلتعددة حواس ال
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خالؿ الوسائل النصية كادلرئيات الثابتة كادلرئيات ادلتحركة كالصوتية ابإلضافة إىل 

الوسائل التفاعلية القائمة على الكمبيوتر كتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت. 

الوسائل ادلتعددة أبهنا كسائل تنتج الصوت كالنص. كفقا ذلذا التعريف,  يعرؼ ماير

التقدديية اليت تعرض النص  power pointتلفيزيوف كعركض تنتمى أجهزة ال

كالصور الصوتية إىل فئة الوسائل ادلتعددة. على النقيض من ذلك, دييز مارتن 

 ك conferenceالوسائل ادلتعددة كالوسائل السمعية البصرية. كقفالو فإف الفيديو 

video cassetle  الكمبيوتر التفاعلية كغَت السمعية البصرية. أما تطبيقات   كسائل

التفاعلية فهي كسائل متعددة. لذا فإف الوسائل ادلتعددة ىي كسائل قائمة على 

 الكمبيوتر تدمح أنواعا سلتلفة من الوسائل.

حىت اآلف, فإف تطوير الوسائل السمعية البصرية دبساعدة الكمبيوتر ىو دائما 

 ببنماذج سلتلفة. ربديث شيء يعترب جديدا كيتبع تطورات العصر مصحوبة

 أنواع الوسائل السمعية البصرية .ِ

ىناؾ نوعاف من الوسائل السمعية البصرية, كمها الوسائل السمعية البصرية الصامتة 

 ك الوسائل السمعية البصرية ادلتحركة.

 الوسائل السمعية البصرية الصامتة(أ 

الوسائل السمعية البصرية الصامتة ىي الوسائل ديكن حلاسيت السمع 

كالبصر قبوذلا, كلكن الصور ادلنقولة ىي صور اثبتة أك بعض عناصر 

 احلركة, مثل :
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 شرائح الصوت (ُ

ىو ابتكار يف التعليم ديكن استحدامو كوسيلة تعليمية كيساعد 

الطالب بشكل فعاؿ على فهم ادلفاىيم اجملردة لتصبح أكثر 

كاقعية. من خالؿ استخداـ الشرائح الصوتية كوسيلة تعليمية 

ملية التعليم كالتعلم, ديكن أف يتسبب ذلك يف مشاركة يف ع

ادلزيد كادلزيد من حواس الطالب يف شكل مرئيات كصوت. 

ديكن إنشاء شرائح الصوت ابستخداـ رلموعة من تطتيقات 

ك  camtasiaك  powerpointالكمبيوتر ادلختلفة مثل, 

windows movie marker . 

 الوسائل السمعية البصرية ادلتحركة(ب 

كسيلة ديكنها عرض عناصر الصوت   الوسائل السمعية البصرية ادلتحركة 

 كالصور ادلتحركة, مثل :

 فيلم (ُ

اجلمع بُت الوسائل السمعية كالوسائل البصرية. سلسلة من 

القصص اليت يتمتقدديها بشكل أكثر جاذبية مع األكسلوب 

 كاللوف حبيث ذبذب انتباه اجلمهور أك متلقي الرسالة.

 فيديو (ِ
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أف الفيديو كإحدل الوسائل السمعية البصرية اليت تعرض  ديكن

احلركة ادلقدمة يف الفيديو كاقعيا )أحدث فعلية مهمة أك أخرب( 

إعالمية أك تثقيفية   أك خالية )مثل القصص(, ديكن أف تكوف

  ّّأك تعليمية.

فيما يلي شرح لبعض كسائل دات التكنولوجيا احلديثة لدعم تعليم اللغة 

 العربية. 

 ترب اللغةسل (ُ

يشَت معمل اللغة إىل جهاز إلكًتكف صويت كمرئي يتكوف من 

intructur console  اجلهاز الرئيسي ادلزكد ابrepeater 

language learning machine   كtape recorder  ك DVD 

Player   كvideo monitor   كheadset   كstudent booth 

ىناؾ أيضا مكوانت  يف غرفة عازلة للصوت. ابإلضافة ذلك, 

كمبيوتر متعددة الوسائل ديكن درلها مع كل ذلك. إذا مت 

 ذلك, فسيظهر سلترب اللغة كمخترب لغوم متعددة الوسائل.

من خالؿ معمل لغة الوسائل ادلتعددة, ديكن للمدرسُت 

ادلبدعُت االستفادة من أنواع سلتلفة من برامج تعليم اللغات 

                                                           
33

 Arif S. Sadiman dkk, Media Pendidikan , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 74. 



 
 

30 
 

, سواء كانت معبأة يف ملفات األجنبية, يف ىذه حالة العربية

  صوتية كفيديو ك أقراص مدرلة تفاعلية. 

 LCDجهاز عرض  (ِ

LCD (Liquid Crystal Display)  ىو نوع من الفيديو لعرض

الصور أك بياانت الكمبيوتر على شاشاة أك أم سطح أخر. 

مع معدات إضافية, كىي :   LCDديكن أف تعمل أجهزة عرض 

)معدات لتوصيل شاشاة  power supplyكابل بياانت ك 

LCD  دبصدر طاقة(. استخدمو يف تعليم اللغة العربية ىو شرح

ادلوضع كسيكوف كسيلة السمعية البصرية ذبذب انتباه الطالب 

قادرة على عرض الشرائح حبجم كبَت  LCDحقا. ألف شاشاة 

 على شاشاة كبَتة مزيج من الشرائح كالصوت.

 إنًتنت (ّ

ة اتصاالت إليكًتكنية  تربط شبكات اإلنًتنت عبارة عن شبك

الكمبيوتر دبرافق الكمبيوتر دبرافق الكمبيوتر ادلنظمة حوؿ العامل 

عرب اذلاتف اك األقمار الصناعية. يف ىذا العصر, أصبح 

اإلنًتنت شيئا ديتلكو اجلميع تقريبا. استحداـ اإلنًتنت يف تعليم 

 اللغة العربية كىي :

 ربسُت ادلهارات اللغوية(أ 
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كن إنكار كجود العدييد مع مواقع اإلنًتنت اليت تقدـ الدي

برامج شيقة ابللغة العربية. سيساعد ىذا ادلوقع حقا يف 

ربسُت مهارات اللغة العربية. ألف ادلوقع يعرض رلموعة 

متنوعة من البياانت كادلعلومات السابقة كاحلالية كادلستقبلية 

الدراسة حوؿ العامل العريب كالعامل بُت الدكؿ كرلاالت 

 المية.ادلختلفة ابللغات العربية كاإلس

 الوسائل السمعية البصريةمزااي كعيوب  .ّ

تعتمد مزااي كعيوب السائل السمعية البصرية على كيف يتم استخداـ  

كسائل يف ادلوضع الصحيح. ادلفتاح ىو ادلدرس الذم ينفد عملية التعليم. إذا كاف 

ادلدرس جيدا يف اختيار استخداـ الوسائل, فعندئد كسائل سيكوف ك مفيداجدا 

 كفقا الحتياجات الطالب. 

( بشكل عاـ, تتمتع الوسائل السمعية 18-1981:17حبسب أمَت محزة سليماف )

 : ّْالبصرية ابدلزااي التالية

 تقدًن خربة مباشرة للطالب يف عملية التعليم. (أ 

 تغلب على زلدكدية ادلسافة ك الوقت.(ب 

تسهيل األدكات السمعية البصرية  على أشخاص نقل الدركس أك (ج 

 ادلعلومات كتلقيها كديكن أف تتجنب سوؼ الفهم.
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 األدكات السمعية البصرية الرغبة يف معرفة ادلزيد.تشجع (د 

 ربافظ  األدكات السمعية البصرية على الفهم ادلكتسب.(ق 

 .أصبح الناس اآلف مدمنُت على استخداـ األدكات السمعية البصرية(ك 

 عيوب الوسائل السمعية البصرية كىي :

 تكلفة شراء الوسائل السمعية البصرية ابىظة الثمن نسبيا.(أ 

مكن ادلدرس من ادلشاركة بنشاط, فسوؼ دييل الطالب إذا مل يت(ب 

 إىل ذلك فقط استمتع ابدلرائيات كالصوت.

ادلبالغة يف التأكيد على أمهية ادلادة بدال من عملية التطوير (ج 

كاالستمراريف النظر إىل ادلواد السمعية البصرية كأداة للمدرس يف 

 التعليم. 
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 الباب الثالث

 البحثطريقة 

بشكل عاـ, يتم تعريف طريقة البحث على أهنا طريقة عملية للحصوؿ على البياانت 

ألغراض كاستخدامات زلددة. يتم تعريف طريقة البحث على أهنا طريقة جلمع البياانت ك 

ربليلها لإلجابة على أسئلة البحث. ىذه الطريقة مفيدة مثل االسًتتيجيات الىت يستخدمها 

مث يف   ّٓيل البياانت من أجل اإلجابة على أسئلة البحث اخلاصة هبم.الباحث جلمع ك ربل

 ىذه الدراسة مت استخداـ العديد من التقنيات أك طرؽ البحث الىت تشمل :

 نوع البحث .ُ

, كىو البحث الذم أنتج  استخداـ الباحث يف ىذه الدراسة نوع حبث نوعيو

كإجرا حبث يينتجي بياانت بياانت كصفية. ييعٌرؼ بوجداف ك تيلور ىذه ادلنهجية  

 ّٔكصفية يف شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة من الناس كسلوؾ ديكن مالحظتو.

 مكاف البحث .ِ

مت إجراء ىذا البحث يف مدرسة الثانوية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ 

ابنتنغ. اختار ادلؤلفة ىذا ادلواقع ألف ادلؤلفة رأل أف ادلدرس فيها لديهم فهم 

ية البصرية لتعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت, كما أف الوسائل للوسائل السمع

 السمعية البصرية كانت أيضا أكثر الوسائل فاعلية للتعليم عرب اإلنًتنت.  

                                                           
0
Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif  (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hlm 12. 
8
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 4. 



 
 

34 
 

 مصادر البياانت  .ّ

استخداـ ادلؤلفة أسلوب أخذ العينات ىادفة, كيف ربديد األشخاص )ادلخرب( 

عتبارات اليت تيعترب قادرة على توفَت ذلذه الدراسة, أم ربديد العينات مع بعض اال

ادلخرب ىو األشخاص الذين يتم استخدامها لتقدًن   ّٕأقصى قدر من البياانت.

معلومات حوؿ حالة كظركؼ اخللفية البحثية. ينقسم مصادر البياانت ادلطلوبة إىل 

 نوعُت مها :

 مصادر البياانت األساسية(أ 

 مت احلصوؿ عليها مصادر البياانت األساسية ىي البياانت اليت  

من مواقع البحث يف شكل اجاابت من ادلخرب ادلباشر, أم مدرس اللغة 

ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ  توسطةدرسة ادلدلابربية للصاؼ السابع الع

 ابنتنغ.  

 مصادر البياانت الثانوية (ب 

مصادر البياانت الثانوية ىي البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من 

ادلقاالت ك اجملالت ك الصور أك الواثئق ادلتعلقة ابلقضااي الىت الكتب ك 

 نوقشت.
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 طريقة مجع البياانت .ْ

 مقابلة(أ 

ادلقابلة ىي طريقة جلمع البياانت للحصوؿ على ادلعلومات 

ادلستخرجة من مصادر البياانت ادلباشرة من خالؿ احملاداثت أك األسئلة 

يتم إجراء احملادثة يف ادلقابلة لغرض زلحدة من ًقبل  ّٖك األجوبة.

حًور بعتباره السائل كالضيف ىو الرد على السؤاؿ. 
ي
الطرفُت, أال كىو ادل

حيث أف تستخدـ طريقة ادلقابلة شبو معلم, كىي األسئلة اليت يتم 

 طرحيها كفقا لقائمة مرًنة أك ارشادات كليست من استبياف رمسي.

 مالحظة(ب 

ريقة لتحليل السلوؾ كتسجيلو بشكل منهجيو مالحظة ىي ط

يف ىذه احلالة,  ّٗمن خالؿ رؤية أك مراقبة األفراد أك اجملموعات مباشرة.

 تطبيق كسائل السمعيةقاـ الباحث بعمل مالحظة جلمع البياانت حوؿ 

يف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع دبدرسة الثانوية ادلعارؼ البصرية 

 كيدكنغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت.النهضية األكىل  

أخر ديكن للباحث ايضا معرفة األساليب اليت بستخدمها 

مدرس اللغة العربية للصاؼ السابع دبدرسة الثانوية ادلعارؼ النهضية 
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يف البصرية  تطبيق كسائل السمعيةاألكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت يف 

 .تعليم اللغة العربية

 توثيق(ج 

يقة جلمع البياانت حيث يتم احلصوؿ على طريقة التوثيق ىي طر 

البياانت من الكيتب كاإلنًتنت أك غَتىا من الواثئق اليت تدعم البحث 

الذم يتم إجراؤه. ادلستندات ىي سجالت األحداث ادلاضية. يقـو 

الباحث جبمع الواثيق الىت ديكن أف تكوف يف شكل كتاابت كصور أك 

   َْأعمل آلية لشخص.

يف البحث  النوعي مكمال لستخداـ طريقة  تعد طريقة التوثيق

تستخدـ ىذه الطريقة يف البحث عن بياانت عن  ُْادلراقبة كادلقابلة.

أشياء أك متغَتات على شكل كتابة كصور كىكذا. من حالؿ مجع 

الواثئق كالبياانت لالزمة يف مشاكل البحث, تتم دراستها بشكل مكثف 

 قوع حادث.حىت تتمكن من دعم كزايدة الثقة كاثبات ك 
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 ربليل البياانت  .ٓ

أجريت عملية البحث يف كقت مجع البياانت مت إجراء ربليل للبياانت النوعية على 

بياانت يف شكل معلومات, كيصفت يف شكل نثر مث ربطت مع بياانت أخر لتوضيح 

 احلقيقة أك العك .

 زبفيض البياانت .ُ

تقـو أبنشطة  من خالؿ القياـ بتخفيض البياانت, فهذا يعٍت أف الباحثة

الختيار كتلخيص البياانت من سجالت البياانت اليت مت احلصوؿ عليها يف 

 . ىذا اجملاؿ

 عرض البياانت .ِ

تقدـ الباحثة البياانت اليت مت إجزؤىا عن طريقة تقليص البياانت السابقة 

إىل نص سردم. ديكن للبياانت اليت يتم ترتيبها بشكل صحيح يف تقدًن 

 .باحثة يستخلص النتائج بشكل صحيحالبياانت أف ذبعل ال

 االستنتاج  .ّ

العملية األخَتة ىي استخالص الباحثة استنتاجات من خالؿ كصف 

 االستنتاجات يف شكل لغة لفظية يسهل فهمها.
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 الباب الرابع

 عرض البياانت و حتليلها

 ادلعارف النهضية األوىل كيردنغ ابنوتنغ وتوسطةردرسة ادلادلالصورة العامة عن  -أ 

 اتريخ الواقع .ُ

نعرب عن خالص تقديران لو, السيد صلحاين الذم قدـ إبخالص كقفا من األرض يغطي 

للتعليم كعلى جهوده يف ادلساعدة, مؤسسي مدرسة الثناكية من بُت  ِـ َُٓٔمساحة 

آخرين, على كجو التحديد السيد أمحد الصلحاين)كيدنغ ابنتنغ( كالسيد ؾ السحيمي 

 )داككحاف كيتاف( كالسيد عدانف أنوار )دككحاف  أمُت )كيدنغ ابنتنغ( كالسيد زين اخلَت

 كولوف( ك السيد مهيمن )كارنغ ننغكا( كغَتمها من قادة اجملتمع.     

ال ديكن ألم شخص صادؽ حقا مع نفسو أف ينكر احلقيقة التارحية القائلة أبف 

بت أف دكر كمسامهة ادلؤسسُت ك اجملتمع من حوذلم كاف داعما للغاية. التاريخ ىو شاىد يث

معظم الشخشيات أك مؤسسي ادلدرسة الدينية لديهم تصميم جيد إلظهار التعليم يف رلاؿ 

الدين يف بيئة منطقة كيدنغ ابنتنغ. يف ذلك الوقت, كاف نظاـ التعليم ال يزاؿ يف مكانو أك 

ع منازؿ الناس كانتقلوا من قرية كينيتُت ك داككىاف كيتاف ك كيدنغ ابنتنغ. كقد مت التعليم لبض

معارؼ )أربع سنوات( يف سنة   PGAسنوات يف ادلرة األكىل اليت مسيت فيها ىذه ادلدرسة 

مدرسة الثناكية ادلعارؼ, كألكؿ مرة تقدمت مت تغيَته إىل  ُٕٓٗ, يف عاـ ُٕٓٗ-ُُٕٗ
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, كاف الطالب الذين تقدموا لالمتحاف ألكؿ مرة على النحو ُٕٕٗالمتحاف ادلدرسة عاـ 

 التايل : 

 يناغوس كاىد(أ 

 سلطاين(ب 

 كاسيم(ج 

 سوفيانسورم(د 

 قاسيم(ق 

 خَتية(ك 

 درسييت(ز 

 فرتينة(ح 

 جادير(ط 

 موانتيك(م 

 نور جيتُت(ؾ 

 كارسيية(ؿ 

 فاردم(ـ 

 كوسطا(ف 
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شهد رئي  ادلدرسة يف مدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ بنتنغ عدة 

 تغيَتات من موظف مدنيي/إدارة كردية، ككاف من عينهم مديرك ادلدرسة/ادلؤسسة :

 : ؾ. سحيمي آمُت )كيدنغ بنتنغ( ُٖٔٗحىت  ُٕٕٗ(أ 

 : شهاب الدين )كيدنغ بنتنغ( ُٖٖٗحىت  ُٖٔٗ(ب 

 : كاسَت )كارانغ سالـ كيدكؿ( َََِحىت  ُٖٖٗ(ج 

 ق.رحاين )كارنغ ننغكا(  .Drs:  ََِٓحىت  َََِ(د 

 : ؾ. جوىار مكنوف )كايل سالؾ( َُُِحىت  ََِٓ(ق 

 )كينيتُت( S.Pd.I: ق. منَت سربيٍت،  َُِٓحىت  َُُِ(ك 

 )كينيتُت( S.Pd.I: ق. منَت سربيٍت،  َُِٗحىت  َُِٔ(ز 

 .MM.Pdأغوس كاحدين،  .Drsحىت اآلف :  ََِِ(ح 

كخضعت لعدة  ُٕٕٗأتسست ادلدرسة يف ألكؿ من كانوف الثاين )يناير( 

تغيَتات. حصلت على تصريح تشغيل ككزارة الدين يف مجهورية إندكنيسيا رقم 

Mk.19/6/mts/77   مع رقم ادليثاؽLK /3.c/138/Per Ts/78   يوين  ٖيف التاريخ

دلدرسة الثانوية ادلعارؼ, ك مع منح احلق كفقا  "Terdaftar", منح ميثاؽ ُٖٕٗ

للقانوف يف توفَت التعليم كالتدري  ك السماح لو إبجراء امتحاف ادلساكمة يف ادلدرسة 

سيمارنغ, االعتماد مدرسة الثناكية ادلعارؼ   َُِٔاككتوبَت  ِٗكيف السنة  الدكلة.

 BAN-S/M)ابلشهادة   ”Terakreditasi “Bالنهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ تعُت 

dengan NSS/NIS/NSM :121233020043. 
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 مدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ:   اسم ادلدرسة 

 َََُُِِِّّّْدلدرسة : رقم احصائيات ا 

 :  االعتماد ادلدرسة  

 RT 01/ RW 03 ّّ: الشارع كيدنغ ابنتنغ   عنواف ادلرسة 

 كيدنغ ابنتنغ:    قرية 

 : ابنيوماس    مدينة 

 :  جاكل الوسطى   دائرة  

  َِِّٕٕٕٕٖٖٓٗ:   رقم اذلاتف 

 موقع جغرافية .ِ

كيدنغ ابنتنغ ابلقرب من تقع ادلدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل  

الطريق السريع لذا يسهل الوصوؿ إليو ألنو دير عرب النقل الريفي ادلتخصص يف  

كارنغ ننغكا. تقع ادلدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ -كارنغ ليواس

، الرمز الربيدم ّّابنتنغ يف قرية كيدنغ بنتنغ يف الشارع كيدنغ بنتنغ رقم 

ىذه ادلدرسة يف إطار مؤسسة معارؼ هنضية العلماء  . مت إنشاءُِّٓٓ

 استخداـ مع احلق يف ِـ ُٗٓٔالتعليمية، فرع ابنيوماس. ربتل مساحة 

( NPSNكادلدرسة الوطنية رقم ) َََُُِِِّّّْإحصائية ادلدرسة رقم 

كتقع ادلدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ يف . َِِّّْْٔ

 تنغ ابحلدكد شلا يلي : قرية كيدنغ ابن
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 يف جهد الشرؽ قرية كيبوجوراف(أ 

 يف جهد الشماؿ قرية كينيتُت(ب 

 يف جهد اجلنوب قرية كارنغ اتلوف(ج 

 يف جهد الغرب هنر جنغكوؾ(د 

 رؤية كبعثة ادلدرسة  .ّ

رؤية ادلدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ، ربقيق ادلدرسة الثناكية  

 النبالء يف تقدـ محيدة يف اإلصلاز.كمؤسسة زبلق األشخاص 

 كبعثة ادلدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ ىي كما يلي :

تربية الطالب على األخالؽ احلميدة تعتمد على مفاصل الذين كالثقافة (أ 

 كاألمة.

 طباعة أجياؿ أىل السنة كاجلماعة للنهوض بنهضة العلماء.(ب 

 دينية ربقيق الدركس العامة.تطبيق التميز يف الدركس ال(ج 

 تركيب ادلنظمة .ْ

ادلنظمة ادلدرسية ىي مجعية ربت إدارة ادلدرسة هتدؼ إىل ادلساعدة يف 

خلق ظركؼ فعالة لألنشطة ادلدرسية. هتتم إدارة ادلدرسة بألداء السل  للمدرسة  

ككل. بينما يتعلق تنظيم ادلدرسة بتنظيم ادلوارد كاألحداث كموظفي ادلدرسة. يف 

سة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ من أجل تسهيل عمليات مدر 

العمل، ىناؾ العديد من اجملاالت العمل الكاملة ادلنضمة إىل اذليكل التنظيمي 
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لكل مدرسة مسؤكلة عن ادلهاـ اليت تتوافق مع رلاؿ عملها من أجل العمل مع 

رلاؿ من رلاالت العمل األطراؼ األخرل يف إدارة ادلدرسة حبيث ديكن لكل 

 القياـ بواجبتو بشكل صحيح.

 1.0اجلردوال 

 عن تركيب ادلنظمة ادلردرسة الثناوية ادلعارف النهضية األوىل كيردنغ ابنوتنغ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئٍس المدرسة

 أغىس واحد الدٌه

 رئٍس اإلدارة

 ستً مطمئىة

 وبئت رئٍس المدرسة مىهج التعلٍم

 اٌفً وىر هداٌة

 المدرسة الطالة وبئت رئٍس

 اوفٍك روشٍبمة

 المدرسىن

 الطالة
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 حالة ادلدرسُت ك ادلواظفُت .ٓ

 كجود ادلدرسُت ك ادلواظفُت(أ 

أما ادلراد دبدرسة فهم الذين يعلموف الطالب يف الفصل كيساعدكف يف تقدـ 

عاـ عملية التعليمية ادلدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ يف 

 َِِِ/َُِِالدراسي 

 1.2اجلردوال 

عن ادلردرسني و ادلواظفني ادلردرسة الثناوية ادلعارف النهضية األوىل كيردنغ  

 ابنوتنغ

Drs. ،أغوسواحدينMM.Pd رئي  ادلدرسة 

 انئب رئي  ادلدرسة منهج التعليم .S.Pdايفي نور ىداية،

 انئب رئي  ادلدرسة الطالب .SEاكفيك ركشيامة،

 رئي  اإلدارة سيت مطمئنة

 ادلعلم S.Pd.Iامحد مباركف،

 ادلعلمة .S.Siسفتيياان استويت،

 ادلعلم .S.Pdدمحم شريف لدين،
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 ادلعلمة .S.Pdليلي معرفة العزيزة،

 ادلعلمة إكمة فًتيياريت

 ادلعلمة .S.Agسيت مرمحة،

 ادلعلم .S.Pd.Iأمُت شيف الدين،

 ادلعلمة .S.Kom.Iسيت نور عزيزة،

Dra .ادلعلمة ليندا ىراتيت 

 ادلعلمة .S.Pdكحيو ىيانيت،

 ادلعلمة .S.Pd.Iإعانة خَتية،

 مدير اإلدارة نصرة ركفيداة

 

 1.7اجلردوال 

عن مجلة ادلردرسني و ادلواظفني ادلردرسة الثناوية ادلعارف النهضية األوىل   

 كيردنغ ابنوتنغ

 مجلة حيث الرقم

   ادلردرسني
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 6 مدرس موظف مدين منتدب .ُ

 ٗ مؤسسة ادلدرس الدائم .ِ

 ُ مدرس فخرل .ّ

 ُ مدرس غَت دائم .ْ

 03 مجلة 

  موظفي التعليم 

 0 رئ  اإلدارة .ُ

 0 طاقم اإلدارة .ِ

 0 مكتبة .ّ

 0 مساعد عاـ .ْ

 ْ مجلة 

 

 كجود الطالب (ب 

كأما ابلنسبة دلا يقصده الطالب, فهماألشخاص الذين يدرسوف يف مدرسة 

الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ. اجلدكؿ التايل لبياانت الطالب 
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ادلدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ من العاـ الدراسي يف 

 .َِِِ/َُِِالعاـ 

 1.1 اجلردوال

ردرسة الثناوية ادلعارف النهضية األوىل كيردنغ ابنوتنغ يف عن عردد طالب ادل

 2120/2122العام 

 مجلة فصل رقم

 ُُٓ السابع ُ

 ُٕٓ الثامن ِ

 َُّ التاسع ّ

 ّٕٓ اجلملة 

 

 مرافق الدراسة .ٔ

ادلرافق ك البنية التحتية ىي دعم لنجاح التعليم ادلطلوب يف عملية التعليم كتنمية 

 التحتية, ستدعم بشكل كبَت عملية التعليم كالتعلم.مواىب الطالب. مع البنية 
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 1.4 اجلردوال

 عن مرافق الردراسة  مبردرسة الثناوية ادلعارف النهضية األوىل كيردنغ ابنوتنغ. 

 عدد مرافق الدراسة رقم

 َُ غرفة الفصوؿ ُ

 ُ غرفة ادلكتبة ِ

 ُ غرفة اإلدارة ّ

 ُ غرفة رئي  ادلدرسة ْ

 ُ غرفة ادلدارس ٓ

 ُ االستشارة غرفة ٔ

 ُ غرفة الصحة ٕ

 ُ مستودع ادلدرسة ٖ

 ُ مسجد ٗ

 ُُ احلماـ َُ

 ّ غرفة الدكرة الدموية ُُ
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 ُ ادلالعب الرايضية ُِ

 ُ غرفة رلل  الطالب ُّ

 ِ غرفة أخرل ُْ

 ِٕ احلاسوب ُٓ

 ٔ الدائم الفيزايء ُٔ

 ِ PAIالدائم  ُٖ

 ٓ الدائم علم األحياء ُٗ

 

 ادلدرسةمنهج  .ٕ

ادلنهج ىو برانمج تعليمي تقدمو ادلؤسسات التعليمية )ادلدارس( 

للطالب. بناء على الربانمج التعليمي، يقـو الطالب بتنفيذ أنشطة تعليمية سلتلفة، 

كابلتلي تشجيع تطورىم كمنوىم كفقا ألىداؼ التعليمية ادلوضوعة. يتمتع ادلنهج  

 مجيع األنشطة التعليمية، كاليت ربدد كتصميم تعليمي دبكانة مركزية إىل حد ما يف

 عملية التنفيذ كالنتائج التعليمية.
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تطبق ادلدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ كواحدة من 

عد ذلك يف الذم يتم كصفو ب َُِّادلؤسسات التعليمية يف عملياهتا منهج 

    الكفاءات األساسية.

 عرض البياانت -ب 

تطبيق الوسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة عامة على  نظرة  للحصوؿ على

ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ  توسطةدرسة ادلدلالعربية عرب اإلنًتنت يف الصف السابع اب

، أجرل الباحثة مالحظات كمقابالت كتوثيق جلمع البياانت، كربديدا مع رائ  ابنتنغ

الذين  ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ ةتوسطدرسة ادلدلالصف السابع ابادلدرسة كمعلم 

 .َُِِبتمبَت مت استخدامهم كمصادر البحثية. يتم مجع الياانت من شهر يوليو إىل س

ادلعارؼ النهضية  توسطةدرسة ادلدلاللغة العربية عرب اإلنًتنت يف الصف السابع ابتعليم  .ُ

 األكىل كيدنغ ابنتنغ

من ادلواد اليت يتم تدريسها يف الفصل السابع اللغة العربية ىي كاحدة من العديد 

. يتم تدري  تعليم اللغة العربية يف ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ توسطةدرسة ادلادل

على ثالثة اجتماعات يف األسبوع مع زبصيص  الفصل السابع، كالذم حيصل يف كل فصل

أساليب ن خالؿ تطبيق دقيقة يف اجتماع كاحد. يتم تعليم اللغة العربية م َْ×ِ

كاسًتاتيجيات كمناىج سلتلفة تتوافق مع ادلواد اليت سيتم تسليمها. ابإلضافة إىل ذلك، 

يستخدـ مدرس اللغة العربية أيضا كسائل التعليم كوسائل تعليمية/رسائل يف عملية التدري  

ئل السمعية الوساكفقا للبياانت من نتائج البحث اليت حصل عليها الباحثة، فإف  كالتعليم.
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ادلواد أمر ضركرم، مع األخذ يف االعتبار العصر الذم يتطور كأداة لنقل   البصرية يف تعليم

بشكل متزايد ضلو التحديث، جيب أف يستجيب مدرس اللغة العربية أيضا إىل جيب أف يتم 

أساليب/االسًتاتيجيات كالوسائل اختيار كسائل التعليم الصحيحة ابلفعل. مع مزيج من 

 مة لبعضها البعض، من ادلؤأموؿ أف تتحق أىداؼ التعليم ادلتواقعة.الداع

تطبيق الوسائل يف  باحثةت كادلقابالت اليت أجراىا البناءعلى نتائج ادلالحظا

 توسطةدرسة ادلدلالسمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف الصف السابع اب

ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ. أحدىا األكثر استخداما ىو تنفيذ التعليم من خالؿ 

ألف ىذه  Whatsappتطبيق الوسائل السمعية البصرية عرب اإلنًتنت, كيستخدـ ادلدرس 

   سهلة جدا للطالب للوصوؿ إليها.  الطريقة

بينما اليستخدـ ىذا التعليم عرب اإلنًتنت كجها لوجو كلكنو يستخدـ شبكة 

اإلنًتنت اليت يتم دعم أنشطتها بواسطة أجهزة أك أدكات مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة أك 

مجيع أشكاؿ ىذا ادلوضوع عرب اإلنًتنت كيتم االتصاؿ عرب أجهزة اذلواتف الذكية. يتم 

م أيضا عرب اإلنًتنت دكف احلاجة إىل القياـ كجها لوجو. اإلنًتنت. حىت االختبار يت

الوسائل اليت تيستخدـ غالبا يف التعليم  اللغة العربية عرب اإلنًتنت ىي تطبيق ادلراسلة  

whatsapp.  دلؤسبرات الفيديو، ديكن استخداـzoom أك.google meet  ابستخداـ ىذا

إىل يتابعوف الدرس أـ ال. ابلنسبة  الوسائل، ديكن للمدرس ربديد ما إذا كاف الطالب

 اليت ديكنها إجراء التصحيحات بشكل تلقائي. googleاالختبارات، ديكن استخداـ منادج 
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تطبيق الوسائل السمعية البصرية يف  يركز الباحثة يف ىذه الدراسة على مناقشة

يف عملية التعليم، يتم استخداـ الوسائل . تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف الصف السابع

لتقدـ ادلواد هبدؼ نقل ادلواد ادلقصودة للطالب ك يوتيوب  whatsappاليت تتكوف من 

 بطريقة أكثر تشويقا كتسهيل فهم الطالب حملتول ادلادة.

ىو بوابة مواقع الويب اليت توفر خدمات مشاركة الفيديو.  (youtube)وب ييوت

ديكن للمستخدمُت الذم قاموا ابلتسجيل ربميل مقاطع الفيديو اخلاصة خبدمة الفيديو 

وب مع خدمة تطبيق البث أيضا من قبل ادلعلمُت كالطالب كوسيلة يعلى خوادـ يوت

سع يف عملية التعليم  وب حاليا كموقع يستخدـ على نطاؽ كايتعليمية. يستخدـ يوت

يف رللتو أف نتائج حبث ماير  (Roland Alan Berkكوسائل. يؤكد ركالند االف بَتؾ )

(Mayer تظهر أف ربقيق ادلواد اللفظية كادلرائية اجملاكرة مثل مقاطع الفيديو ذات احلوار )

 ادلتكامل أك السرد ىو األكثر فعالية للمبتدئُت كادلتعلمُت.

 ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ توسطةدرسة ادلادل عربيةتعليم اللغة الغرض  .ِ

ادلعارؼ  توسطةدرسة ادلدلابة يف الصف السابع الغرض من تعليم اللغة العربي

النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ ىو أنو من ادلتوقع أف يتمكن الطالب من تطوير مهارات 

االتصاؿ ابللغة العربية سفهيا أك كتابيا، كابلتحديد االستماع كالكالـ كالقرأة كالكتابة. 

كنشر الوعي أبمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح األداة الرئيسية للتعليم، كخاصة يف 

 راسة مصادر التعاليم اإلسالمية. د
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تطبيق الوسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف الصف السابع  .ّ

 دبدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ

دلعرفة تطبيق الوسائل السمعية البصرية يف تعليما اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف 

درسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ, كيتم إجراء أحدىا من الصف السابع دب

حوؿ عملية التعليم كالتعلم اليت يقـو هبا   كمالحظة خالؿ مقابلة مدرس اللغة العربية

كمجهود ادلدرس لتحقيق أىداؼ تعليمية جيدة. مع تفشي فَتكس كوركان, الديكن التعليم 

 كل القيود جيب أف يتم التعليم عرب اإلنًتنت.   كجها لوجو أك بشكل مباشر, مع

نتائج البحث الذم أجراه ادلؤلفة يف مدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ 

ابنتنغ من خالؿ مالحظة ك ادلقابلة كالتوثيق أف الوسائل السمعية البصرية يف تعليم عرب 

ة ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ اإلنًتنت للغة العربية يف الصف السابع دبدرسة الثناكي

ديكن أف ربل زلل تعليمات ادلدرس يف إعطاء دركس اللغة العربية. تعترب الوسائل السمعية 

البصرية ىي أنسب الوسائل للتعليم عرب اإلنًتنت ألف الوسائل السمعية البصرية تتضن 

باشر فهم زلتوم حواس البصر كالسمع كاليت ديكن أف تسهل على الطالب بشكل غَت م

 ادلواد التعليمية.  

, يعد التعليم عرب اإلنًتنت أحد الطرؽ الفعالة للقياـ بذلك ُٗخالؿ فًتة كوفيد 

ألنو ُٗألف التعليم ابستخداـ ىذا النموذج عرب اإلنًتنت ديكن اف يقلل من انتقاؿ كوفيد 
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ربية عرب اإلنًتنت اليوجد اتصاؿ مباشر يف التوصل التعليمي. يتم تنفيذ تعليم اللغة الع

 ِْ.Whatsapp Group (WAG)داـ كاستخ zoom ابستخداـ تطبيق

تتوفر رلموعة متنوعة من األدكات التكنولوجي للمساعدة يف التعليم عرب اإلنًتنت. 

مع كجود العديد من ادلرافق, ديكن للمدرس زلاكلة استخداـ ىذه ادلرافق لالبتكار يف التعليم 

ابدللل. بدال من ذلك, حدد عدد أدكات التطبيق حبيث اليشعر حىت اليشعر الطالب 

 ّْالطالب أمورىم ابالرتباؾ.

ديكن أف تكوف الوسائل السمعية البصرية بديال لدعم تنفيذ التعليم عن بعد أك 

التعليم عرب اإلنًتنت. ديكن للوسائل السمعية البصرية أف زبـز ادلواد جيدا كبشكل شلتع, 

بسهولة أكرب كلن يشعركا ابدللل من التعليم عرب اإلنًتنت, حبيث كسيفهم الطالب الدرس 

كالطالب على االلتقاء ديكن شرح ادلواد التعليمية بوضوح, على الرغم من عدـ قدرة ادلدرس 

 كجها لوجو.

يقـو ادلدرس إبعداد الوسائل ك ادلعدات السمعية البصرية عن طريق إنشاء مقاطع 

زلتوايت  د التعليمية كربميل مقاطع الفيديو قبل تنفيد التعليم.فيديو تعليمية تتوافق مع ادلوا

ادلعارؼ النهضية  توسطةدرسة ادلدلابالفيديو الذم أعده مدرس اللغة العربية للصف السابع 

األكىل كيدنغ ابنتنغ, األكؿ ىو ربية ادلدرس كسؤاؿ الطالب عن حاذلم. مث لتقصَت الوقت 

أثناء شرح ادلادة. فيما يلي, قاـ  اللغة العربية يف الفيديوالذم يعرض فيو ادلدرس نص ادلادة 
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العرية لصف السابع ادلؤلفة بتضمُت مقطع فيديو مع ادلواد ألستاذ مباركف, مدرس اللغة 

 ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ. توسطةدرسة ادلدلاب

 1.6 اجلردوال

ادلعارف النهضية األوىل   وتوسطةادلردرسة ادل لعربية لصف السابععن ادلواد الوتعليم اللغة ا

 كيردنغ ابنوتنغ.

 فعل ادلضارع ضىافعل ادل

 حيىٍتىًفلي  ًاٍحتػىفىلى 

 جيىٍتىًمعي  ًاٍجتىمىعى 

 يىٍستىًمعي  ًاٍستىمىعى 

 يػيٍلًقي أىٍلقىى

 خييٍربي  أىٍخبػىرى 

 يػىتػٍرىؾى  تػىرىؾى 

 يػىٍقتيلي  قػىتىلى 

ٍنىعي  مىنىعى   ديى
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 يىًصلي  كىصىلى 

ى صلىَّى  يػينىجًٌ

 جيىٍعىلي  جىعىلى 

 يىضىعي  كىضىعى 

  

 )القراءة( 

 يػىٍوـ, أىكَّؿه ًمٍن زليىرَّـه.لا 

ةو    ًدٍيدى يٍسًلميٍوفى حيىٍتىًلفيٍوفى ًبسىنىةو ًىٍجرًيىةو جى
 ادل

 ىيٍم جيىٍتىًمعيٍوفى يف اٍلمىٍسًجدً  

يحىاضىرىًة الدًٌيًٍنٌيةً  
 كى يىٍستىًمعيٍوفى ًإىلى ادل

ا اأٍليٍستىاذ أىبػيٍو بىٍكر. قىاؿى اأٍليٍستىاذ يف اٍلميحىاضىرىتًًو    :أىٍلقىاىى

ىًديٍػنىة 
 سىأيٍخربيكيٍم عىٍن حىاًدثىًة ًىٍجرىًة الرَّسيٍوًؿ ًمٍن مىكَّة ًإىلى ادل

ىًديٍػنىة 
 ىىاجىرى الرَّسيٍوؿ ص كى أىٍصحىابيوي ًمٍن مىكَّة ًإىلى ادل

 بػيييوتػىهيٍم كىأىٍموىاذلىيٍم كىذًبىارىتػيهيٍم يف مىكَّةىيٍم تػىرىاكيٍوا كىطىنػىهيٍم كى  
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 1.3 اجلردوال

ادلعارف  وتوسطةردرسة ادلادلعربية لصف السابع عن ادلواد الوتعليم اللغة ال

 النهضية األوىل كيردنغ ابنوتنغ.

 اجلواب سؤاؿال اجلواب التحية

ـي عىلىٍيكيمٍ  ـ السَّالى  احلىٍمدي لًٌلة خًبىٍَت  كىٍيفى حىاليكى  كىعىلىٍيكيمي السَّالى

 ًامسًٍي عىزىاـ مىاامٍسيك صىبىاحي النػٍُّور صىبىاحي اخلٍىٍَت 

 أىانى تًٍلًمٍيذ مىٍن أىٍنت مىسىاءي النػٍُّور مىسىاءي اخلٍىٍَت 

 

 1.4 اجلردوال

ادلعارف  وتوسطةردرسة ادلادللعربية لصف السابع عن ادلواد الوتعليم اللغة ا

 النهضية األوىل كيردنغ ابنوتنغ.

 ًىيى  ىيوى  أىٍنتً  أىٍنتى  أىانى  الضمَت منفصل

 ىهىا ىوي  ىكً  ىكى  مٍ  الضمَت متصل

 ًامٍسيهىا ًامٍسيوي  ًامٍسيكً  ًامٍسيكى  ًامسًٍيٍ  ًاٍسمه 

 صىديٍػقيهىا صىديٍػقيوي  صىديٍػقيكً  صىديٍػقيكى  صىدٍيًقيٍ  صىدٍيقي 
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اوٍ أىبػي  هي وٍ أىبػي  ؾً وٍ أىبػي  ؾى وٍ أىبػي  أىيبٍ  أىبه   ىى

ا أىخيٍوهي  ؾً وٍ خي أى  ؾى وٍ أىخي  أىًخيٍ  أىخه   أىخيٍوىى

يٍ  أيـ   ا أيمُّوي  أيمُّكً  أيمُّكى  أيمًٌ  أيمُّهى

 

 أدكات اجلر كالظرؼ ادلكاف

 ىينىاؾى  جىاًنبى  الباء ًمنٍ 

 ًعٍندى  بػىٍُتى  الكاؼ إىلى 

 ميٍنذي  كىسىطى  ـال عىنٍ 

ـى  عىلىى   حىتَّ  فػىٍوؽى  أىمىا

  حىٍوؿى  كىرىاءى  يف 

  ىينىا ربىٍتى  ريبَّ 

 

لصف السابع ل ةتعليم اللغة العربي يف الوسائل السمعية البصريةاستخداـ  يف 

 ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ توسطةدرسة ادلدلاب

 ادلقدمة :
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 يبدأ ادلدرس كيفتح الدرس إبلقاء التحية.(أ 

 مث مشاركة األخبار ك التحفيز.(ب 

يتحقق ادلدرس من حضور الطالب من خالؿ منتدل احلضور سواء من (ج 

 .أك التعليم اإللكًتكين العريب whatsappخالؿ رلموعات 

 األنشطة األساسية :

مث إعطاء الطالب دركسا تعليمية لدراسة ادلواد التعليمية يف كل من (أ 

 القراءة، ككذلك مقاطع الفيديو على يوتيوب اليت مت إعدادىا.

علم فرصا للطالب لدراسة ادلواد التعليمية يف كتاب كحدة اللغة يوفر ادل(ب 

 العربية كيوتيوب بشكل مستقل.

يتم إعطاء الطالب حافزا للجرأة على طرح األسئلة عرب دردشة ادلتعلقة (ج 

 ابدلواد أك الصعوابت يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت.

 تعليم. يتوصل ادلعلم كالطالب إىل استنتاجات حوؿ أنشطة ال(د 

 النشاط اخلتامي :

يفكر ادلعلم كالطالب يف نتائج عملية التعليم عرب اإلنًتنت اليت مت (أ 

 تنفيذىا.

يعطى ادلعلم التقدير للطالب الذين ديكنهم ادلشاركة يف التعليم عرب  (ب 

 اإلنًتنت بشكل جيد كانضباط.
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يقدـ ادلعلم تقييما لقياس قدرة الطالب أك قياس اكتماؿ التعليم عرب (ج 

 نًتنت.اإل

 ينقل ادلعلم معلومات حوؿ ادلادة التعليمية التالية.(د 

 1.0صورة 

ادلعارف النهضية  وتوسطةردرسة ادلادللعبية للصف السابع صوار مواد اللغة ا

 األوىل كيردنغ ابنوتنغ.

 

 

إذا كاف ىناؾ طالب اليفهموف ادلواد ادلوجودة يف الفيديو, فَتجى سؤاؿ ادلدرس 

. كالغرض من تعليم اللغة العربية ال youtubeأك عرب عمود تعليق فيديو  whatsappعرب 
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ينفصل أيضا عن اجلوانب األربعة الرئيسية يف تعليم اللغة العربية, كىي مهارات القراءة 

 كمهارات الكتابة كمهارات االستماع كمهارات الكالـ.

ات فورية )أك يتم ربويل التعليم عرب اإلنًتنت إىل أنشطة قصَتة. تقدًن مالحظ

متكررة( من خالؿ عمليات التحقق من معرفة الطالب أك للحفاظ على ربفيز الطالب. 

من ادلهم تصميم تعليم يسهل على الطالب الوصوؿ إليو. مثلما فعل األستاذ مباركف, صنع 

ًن ;دلعرفة مشاركة الطالب يف التعل . youtubeمقاطع فيديو تعليمية كمحلها على تطبيق 

الطالب التعليق يف قسم التعليقات ابلفيديو يف شكل غياابت أك أسئلة عن ييطلب من 

   .covid 19ادلواد اليت الديكن فهمها. ىذا ىو جهد ادلدرس دلواصلة التعليم حىت يف كابء 

 حتليل البياانت -ج 

( أف ربليل البياانت ىو عملية حبث منهجي ك ذبميع Bogdanكذكر بوجداف )

عليها من ادلقابالت كادلالحظات ادليدانية ك غَتىا حبيث يسهل البياانت اليت مت احلصوؿ 

فهمها كديكن إبالغ اآلخرين هبا. أجر البحث النوعي ربليل البياانت قبل دخوؿ الباحث 

اجملاؿ. يتم إجراء التحليل على بياانت, النتائج كالبياانت الثانوية اليت سيتم استخدامها 

ركيز ىذا البحث اليزاؿ مؤقتا كسيتطور بعد دخوؿ لتحديد تركيز البحث. كمع ذلك, فإف ت

  ْْالباحث اجملاؿ.
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بناء على نتائج البحث الذم أجراه ادلؤلفة حوؿ مت تصميم أنشطة التعليم كالتعلم    

يف مدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ بشكل مبتكر من أجل ربقيق 

أف الظركؼ احلالية ذلا أتثَت على عامل التعليم الذم األىداؼ ادلرجوة, مع األخذ يف االعتبار 

يتطلب التعليم ليتم تنفيذه عن بعد.سيحدد تطبيق الوسائل ربقيق النجاح يف عملية تقدًن 

ادلادة حبيث يتم ربقيق عملية التعليم بشكل فعاؿ. ك تطبيق الوسائل السمعية البصرية اليت 

عرب اإلنًتنت يف الصف  ليم اللغة العربيةيستخدمها مدرس اللغة العربية يف تنفيد التع

السابع يف مدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ, كىي يتم تنفيذ التعليم عرب 

اإلنًتنت هبدؼ أنو اليزاؿ إبمكانو توفَت الراحة يف العثور على ادلعرفة كادلواد التعليمية يف 

إف تطبيق ىذه الوسائل  . كُٗيد سلتلف ادلواقف كالظركؼ, خاصة عند حدكث كوف

السمعية البصرية ىي تعليم أحادم االذباه )الطالب فقط(, النو يطلب من الطالب فهم 

بشكل  youtubeزلتول ادلادة ادلغلفة بوسائل السمعية البصرية يف شكل مقاطع فيديو 

د مستقل. لكن ىذه الوسائل السمعية البصرية ذبعل من السهل على الطالب فهم ادلوا

التعليمية أكثر من التعليم عرب اإلنًتنت الذم حيتوم فقط على أكامر أكمهاـ )مثل أكامر 

لقراءة ادلواد بشكل مستقل( أك التعليم عرب اإلنًتنت من خالؿ تطبيق التكبَت الذم يكوف 

 . zoomأحياان مقيدا يف الشبكة أك ينقصو معرفة استخداـ تطبيق 

ف تسهل فهم ادلواد التعليمية ألف ىذه الوسائل للوسائل السمعية البصرية أديكن  

تعرض صورة متحركة ديكن أف ذبذب انتباه الطالب كاألصوات اليت ربتوم على تفسَتات 

ىذا  السمعية للمواد اليت ديكن للطالب فهمها بشكل مشتقل. حىت مقطع فيديو يوتوب
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ديكن استخداـ  ديكن إيقافو كفقا لرغبات اجلمهور كديكن أيضا تسغيلو حسب الرغبة.

لوسائل السمعية البصرية يف شكل فيديو يوتوب كوسيلة تعليمية يف أنشطة التعليم عرب ا

اإلنًتنت اليت تشمل الطالب كاليت ال جيب أف تتكوف من كحدة ادلكاف كالزماف. ديكن 

للطالب الوصوؿ إىل ادلواد التعليمية يف أم كقت كيف أم مكاف دكف قيود ادلكاف كالزماف 

 أف أجهزة الكمبيوتر أك اذلواتف احملمولة للطالب متصلة ابإلنًتنت.بشرط 

استخداـ مقاطع الفيديو من يوتوب كوسيلة السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية  

يف الصف السابع مدرسة الثناكية ادلعارؼ النهضية األكىل كيدنغ ابنتنغ ىو شكل من 

ادلعلومات كاالتصاالت يف عامل التعليم لدعم أشكاؿ االستفادة من التطورات يف تكنولوجيا 

 ربسُت جودة أنشطة التعليم كالتعلم يف التعليم عرب اإلنًتنت.

كمع ذلك, فإف استخداـ مقاطع فيديو بوتوب لي  فقط كأدة تعمل كإضافة 

تستخدـ عند الضركرة كتستخدـ فقط عند احلاجة, كلكنها تتضمن كسائل الفيديو من 

ة احتياجات الطالب دلصادر تعليمية زلدكدة )مواد الدرس(. من يوتوب يف نظاـ لتلبي

خالؿ استخداـ الوسائل اليت ديكن رؤيتها كمساعها, فإهنا تعطي ذبربة حقيقية )يصبح 

ادللخص ملموسا( ألف االنطباع الناجم عن اللوف كادلوسيقى كالرسومات كالرسـو ادلتحركة 

 ن الطالب من ربط النظرية ابلوقع.  ديكن أف يضيف إىل انطباع الواقعية حىت يتمك

أما لغرض تطبيق الوسائل السمعية البصرية، فهنك عدد من األسباب ادلنطقية اليت 

ذبعل أدكات مثل الوسائل السمعية البصرية الغٌت عنها يف عملية تعليم اللغة العربية على 

ليت يقـو هبا الشخص النحو التايل : أكال، ال ديكن التعبَت عن مجيع األشياء أك األنشطة ا
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بلغة مرئية أك القياـ هبا يف الفصل. اثنيا، اإلدراؾ البشرم يف عملية التعليم كالتعلم. اثلث، 

  ْٓليست كل أصوات اللغات األجنبية اليت ربت دراستها ىي نفسها لغة الطالب.

تعد مقاطع الفيديو التعليمية مفيدة جدا يف بناء جو تعليمي قائم على الفصوؿ 

الدراسية عرب اإلنًتنت. تعد مقاطع الفيديو التعليمية أكثر أمهية أيضا يف زايدة مشاركة 

الطالب عند مقارنتها ابستخداـ أنواع أخرل من الوسائل مثل كسائل التعليم القائمة على 

النصوص. ديكن أف يؤدم استخداـ الوسائل السمعية البصرية يف شكل مقاطع فيديو إىل 

فكَت النقدل يف الدرس. يتيج استخداـ الوسائل السمعية البصرية يف ربسُت مهارات الت

شكل مقاطع فيديو يف التعليم أيضا للطالب رؤية الكائنات التعليمية بطريقة حقيقية كأكثر 

 كاقعية.

يف عملية التعليم كالتعلم اليطلب من الطالب أف يكونوا قادرين على إكماؿ ادلادة 

اليت سيتم تسليمها من قبل ادلدرس، كلكن فهما شامال للمواد ادلقدمة. يشعر ادلدرس أيضا 

ابستخداـ الوسائل السمعية البصرية كمدرس يتعامل مع الطالب. يف تقدًن ادلواد اللغة 

وسائل السمعية البصرية، يصب ادلدرس اللغة العربية ما سيتم نقلو ككيفية العربية ابستخداـ ال

توصيلو للطالب يف شكل خطة درس. من ادلهم القياـ بذالك ألف ادلدرس مطالب أبف 

( كالطالب إذا كانت ىناؾ أشياء ُٗيكوان مبدعا يف التعامل مع الظركؼ احلالية )كوفيد 

 خارج خطة الدرس.  

                                                           
45
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يف شكل مقاطع فيديو يوتوب يف تعليم ئل السمعية البصرية عملية تنفيد الوسا

الوسائل السمعية اللغة العربية عرب اإلنًتنت فهي جيدة حىت اآلف اعتبار الغرض من تنفيد 

البصرية ىو السعي خللق جو تعليمي شلتع كتفاعلي. ديكن أف يكوف االذباه ادلتزيد 

ي كوسيلة تعليمية. ىذه عملية ىناؾ وب اساسا ال ستخداـ النظاـ األساسيدلستخدمي يوت

أيضا العديد من العقبات بناء على البياانت اليت حصل عليها ادلؤلفة, كىناؾ العديد من 

كاف للعيش فيو اليشملو اإلنًتنت, دبا يف العقبات اليت تواجو التعليم عرب اإلنًتنت, كىي م

ة شخصية أك سلوؾ األدىن من حصة اإلنًتنت للطالب, كمن مث يصعب مراقب ذلك احلد

 الطالب كتوافر اذلواتف احملمولة للطالب.
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 الباب اخلامس

 االخوتوتام

 االسوتنوتاج -أ 

بناء على نتائج البحث الذم أجراه ادلؤلفة حوؿ تطبيق الوسائل السمعية البصرية يف تعليم 

ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب  توسطةدرسة ادلدلابة يف الصف السابع اللغة العربي

 اإلنًتنت, ديكن استخالص االستنتاجات التالية :

درسة دلابة يف الصف السابع تطبيق كسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربيأما 

ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت ىو أحد أشكاؿ االستفادة  توسطةادل

يرات يف تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت يف عامل التعليم لدعم ربسُت جودة من التطو 

 أنشطة التعليم ك التعلم عرب اإلنًتنت.

ة يف الصف السابع تتضمن خطوات تنفيذ الوسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربي

ما يلي : يقـو ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت  توسطةدرسة ادلدلاب

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

كشركحات متحركة على شكل صويت ك مرئي مث ربمل الفيديوعلى يوتوب ادلنصة, لذلك 

دكر ادلدرس ك كسائل التعليم تكمل بعضها البعض. مث يشارؾ ادلدرس مقاطع الفيديو 

ميلها على يوتوب للطالب. كيف كقت نفسو, ديكن للطالب الوصوؿ التعليمية اليت مت رب

إليو ليحل زلل التعليم كجها لوجو. دبعٌت أخر, يتمثل تطبيق الوسائل السمعية البصرية يف 
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ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ  توسطةدرسة ادلدلابة يف الصف السابع تعليم اللغة العربي

ادلواد اللغة العربية مع مقاطع الفيديو اليت مت ربميلها ابنتنغ عرب اإلنًتنت يف عرض كشرح 

 على منصة يوتوب.

ادلعارؼ  توسطةدرسة ادلدلابة يف الصف السابع الغرض من تنفيذ الوسائل السمعية البصري

النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت ىو السعي للحصوؿ على جو تعليمي شلتع ك 

تفاعلي يف التعليم عرب اإلنًتنت. ديكن أف يدعم التعليم القائم على الوسائل السمعية 

البصرية فعالية التعليم الذم حيتوم تقريبا على نف  التعليم مثل التعليم كجها لوجو. 

وب ربولت إىل يالسمعية البصرية على شكل مقاطع فيديو مت ربميلها على يوتالوسائل 

أحد ادلصادر ك الوسائل التعليمية الفعالية للغاية مع سهولةالوصوؿ إليها, ديكن أف يشجع 

توافر األشكاؿ السمعية البصرية غَت الرتيبة الطالب كحيفزىم على مواصلة التعليم حىت كإف  

 عرب اإلنًتنت.  كاف ذلك يف جو التعليم

 االقرتاحات -ب 

 بعد أف حللت ادلؤلفة ربت ادلوضوع تطبيق كسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية

ادلعارؼ النهضية األكىل كيدكنغ ابنتنغ عرب اإلنًتنت.  توسطةدرسة ادلدلابيف الصف السابع 

 تريد الباحثة أف تعطي االقًتاحات, كىي كما يلي :

الشعور ابلرضا كالفخر ابلنتائج اليت مت ربقيقها, كاستمر يف  ال تكن سريعا يف .ُ

التعليم ككن حكيما يف التعامل مع ادلشكالت التعليمية, كخاصة يف التعليم عرب 

 اإلنًتنت. 
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تعزيز دافع تعليم الطالب من خالؿ ادلكافآت للطالب الذين يتفوقوف يف تعليم  .ِ

 عرب اإلنًتنت.

 صد انضباط الطالب كالتقدـ أثناء التعليم.إجراء تقييمات قصَتة منتظمة لر  .ّ

ربسُت االحًتاؼ مع أداء تنمية إبداع ادلدرس يف إنشاء كاستخداـ كسائل  .ْ

 التعليم, شلا يسهل ربقيق أىداؼ التعليم.

 االخوتوتام -ج 

احلمد هلل رب العادلُت, محدا كشكرا هلل الذم قد أعطى ادلؤلفة رمحة كىداية كنعما كثَتة 

جدا حىت ال ديكن ذكرىا كاحدا فواحدا. كقد سبت ادلؤلفة حبثها بتوفيق هللا عٌز كجٌل. قالت 

ادلؤلفة شكرا جزيال دلن قد ساعدىا يف انتهاء ىذه البحث كجزاىم هللا أحسن اجلزاء. كأقوؿ 

ألف عفو, يف كتابة ىذا البحث أتكيد ىناؾ األخطاء إما يف الًتكيب كالكتابة كطبعا مازاؿ 

خاصا كجلميع  مل ككثَت انقص. أخر الكالـ, عسى أف ينفع ىذا البحث للمؤلفةمن ك

القرئُت عاما. 
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