
١  
مج    (تعلم اإلسالم والعربية) يف تعليم اللغة العربية BISAحتليل تطبيق الرب

 الهات ١درسة العالية املدراسة حالة يف 
  الرسالة العلمية

  كلية الرتبية والتعليم ختصص اللغة العربية  ىلإمقدمة 
  إلجناز متطلبات احلصول على الدرجة اإلجازة العالية يف اللغة العربية

  

 
  

  ةالباحث
  فوتريى قانتاقريين 

  ١٥٦٠١٠١٣رقم التسجيل: 
  

  والتعليم كلية الرتبية اللغة العربية   ة قسمطالب
  جبوروبمية و احلك اجلامعة اإلسالمية

  م٢٠١٩ /ه١٤٤٠

 



٢  

  

 



٣  

  

 



٤  

  شكرا وتقديرا  
﷽  

 



٥  
  

، حنمده ونشكره ونستعيده إىل هللا تعاىل الذى أعطى الصحة يف الكتابة    احلمد
ملوضوع  مج الرسالة العلمية  (تعلم االسالم والعربية) يف تعليم  BISA" حتليل تطبيق الرب

، اليت إحد من الشروط إلنتهاء الهات" ١اللغة العربية" دراسة حالة يف مدرسة العالية 
كومية اإلسالمية جبوروب. الصالة والسالم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املبعوث إىل  الدرسة جبامعة احل

م رمحة للعاملني بشريا ونظريا داعيا إىل احلق وسراجا منريا وعلى آله وصحبه أمجعني.  كافة األ
وهيشرط من الشروط ملقدمة إىل قسم الرتبية إلجناز متطالبات احلصول على درجة اإلجنازة 

وهذه الرسالة غري كامل إال مع أصحاب الىت تساعدىن، فلهذا أشكر العالية يف اللغة العربية. 
  شكرا جزيال إىل:

والدين احملبوبني اللذاين يدعواين ويعطياين إشرافا و نصيحة حيت إنتهيت هذه الرسالة  .١
 العلمية .

 جبوروب.الدكتور رمحة هداية املاجستري، مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .٢
الدكتور احلاج إيفنلدي املاجستري، عميد كلية الرتبية والتعليم للجامعة اإلسالمية  .٣

 احلكومية جبوروب.
الدكتورة ريين املاجسترية، رئيسة ختصص تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالمية احلكومية  .٤

 جبوروب.
 لثاين،املشرف ا املاجستري،و دمحم عارف مصطفى  األوىلنور جنة املاجستري املشرفة  .٥

 اللذاين علماىن وأعطاىن وقتهما وكذلك علمها.

 



٦  
 ، املشرف األكادمييبرتوموان هراهاب املاجستري .٦
، مع النجاح ىف  ٢٠١٥مجيع أصدقائي احملبوبني ىف ختصص اللغة العربية السنة الدراسة  .٧

.  كل أمور
فعة لعل هللا يعطي هلم أجرا ويكتب عليهم عمال صاحلا. وكي تكون هذه  الرسالة العلمية 

  علينا. "آمني".
  م٢٠١٩جوروب،    أغسطس 
  الباحثة

  
  قريين قانتا فوتريى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ه 

 



٧  
 التجريد

مج  ١٥٦٠١٠١٣قريين قانتا فوتريى رقم  التسجيل :   (تعلم االسالم والعربية) يف تعليم  BISA" حتليل تطبيق الرب
طالبة قسم الّلغة العربّية، كلية الرتبّية، الرسالة العلمّية جوروب:  الهات. ١اللغة العربية" دراسة حالة يف املدرسة العالية 

  ٢٠١٩اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية جوروب 
ري من بسهولة من قبل الطالب.  و أيضا الكثتعلم اللغة العربية للمعلمني هو من أجل جعل اللغة العربية يتقن 

مج وسائل اإلعالم يف التعلم لتحسني فعالية واحدة من التكنولوجيا.  تعلم BISA تعبري املسألة هي:كيف كان تطبيق بر
ت تطبيق مج  اللغة ، ماهي صعو مج  BISAبر يف تعلم اللغة  BISAيف تعلم اللغة العربية، ماهي مزا و عيوب بر

مج  الهات.وأما غرض البحث هي: ملعرفة تطبيق  ١العربية يف املدرسة احلكومية اإلسالمية العالية يف تعلم اللغة BISA بر
مج  ستخدام بر ستخدام  BISAالعربية ، ملعرفة صعوبة تطبيق تعلم اللغة العربية  و ملعرفة مزا و عيوب تعلم اللغة العربية 

مج    .BISAبر
هذا البحث هو حبث النوعي الوصفي وهي دراسة ميدانية حتاول فضح األعراض أو األفكار مع ما هو وتستعمل 

 الوقائع املالحظة و املقابلة و الّتوثيق. أما مبدأ البحث هو رئبس  املدرسة ، الطالب و مدرس اللغة العربية.
مج   ١يف املدرسة العالية  يف تعلم اللغة العربية BISAقد وجدت الباحثة إىل أن تطبيق استخدم وسائل الرب

ستخدام وسائل اإلعالم يف الفصول الدراسية، تعلم وسائل جيعل الطالب  الهات. جلعل الطالب مهتمني جدا يف التعلم 
ب يفهمون املواد بشكل أفضل و واضح املساعدة يف شرحية الصورة كما يتم إعادة شرح املواد من قبل املعلمني جعل الطال

ت تطبيق مج  غري رتيبني يف تعلم اللغة العربية. وأما الصعو يف تعلم اللغة العربية هي: حواجز الصندوق، وتوافر  BISAبر
مج  املعدات، وحمدودية املعرفة بقبول التكنولوجيا. وأما املزا تطبيق مج :يف تعلم اللغة العربية هي BISAبر  التعلم بر

BISA بة، وليس مملة، ميكنهم أن يدراسوا يساعد املتعلمني ليج عل جو التعلم ليكون أكثر على قيد احلياة، ليس ر
مج م، ألنه  الرب م ورغبا  بوصيلة اإلنرتنت، أحب الطالب على طريق التعليم وسائل BISA نفسهم وفقا لقدرا

BISA دة محاستهم يف التعلبم ثري لز مج  وأما العيوب تطبيق .ألن هلا  يف تعلم اللغة العربية هي: الصور أو  BISAبر
  الصور اليت هي صغرية جدا ال ميكن أن ينظر بوضوح مع الطالب الذين يفتقرون إىل تصور العينني

رالشعا   
 ح

 



٨   
 سعيدي تنتهى رسالة العلمييت

"Bahagiaku Selesainya Skripsiku" 
 
 
 
 
 
 
 

 ز  

 



٩  
  ت الرسالةتو حم
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  ب  .......................................................  شرفنيموافقة امل
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١٠  
 ١٠  ............................   العربية للغة م وسائليتعل تكنولوجيا .٥
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  الباب الرابعة : نتيجة البحث

 ٢٨  ................................  الهات ١درسة العالية املريخ   .أ 
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١  
 الباب األول

  مقّدمة
  الدوافع الختيار املوضوع  .أ 

العديد من تعلم اللغات األجنبية مثل العربية  موجودتعليم املدرسة  يف
نية وغريها من اإلندونيسيني. اللغة العربية اخلاصة يف  واإلجنليزية واألملانية واليا
تمع ، ميكن أن تكون لغة أجنبية  اندونيسيا ، إذا رأينا أعراض استخدامه يف ا

تمع لنسبة للبيئة أو ا نية.  بشكل عام ، اللغة  ، ميكن أيضا أن تكون لغة 
ا ليست لغة الربط اليومية. ميكننا أن نرى هذا يف  العربية هي لغة أجنبية ، أل

 املدارس اإلسالمية ، وعادة ما ترتاوح من الروضة إىل الكلية.
يتم وضع اللغة العربية كلغة أجنبية ، شيء آخر ميكن استخدامه كمؤشر على 

تخدم كلغة للتدريس ، ولكن أيضا  االغرتاب يف املدارس هو أن اللغة ال تس
كموضوع. نظًرا ألن نظام التعلم يتعلم لغة أجنبية كلغة أجنبية ، بدءا من 

وبعبارة أخرى ، يُقال أن الغرض من تعلم اللغة  ١اهلدف ، املواد ، إىل الطريقة.
(األجنبية) هو احلصول على القدرة على استخدام اللغة (األجنبية) إما بشكل 

 ٢).١٩٨٢،٣٣(عمر اسعد الدين سواح: سليب أو نش 
التعلم هو إتقان واكتساب املعرفة حول موضوع أو مهارة مع التعلم أو 

التعلم هو جانب من جوانب األنشطة البشرية املعقدة ،  ٣اخلربة أو التعلي.
لتفصيل. يف املعىن األكثر تعقيًدا ، فإن  لكامل  واليت ال ميكن تفسريها 

                                                           
ندونغ: رجما روشداكر ،ميطض لوج فمبلجرن حباس عربيةاسيب هريماوان. ١  ٥٦ص   ٣٠١٣. مدينة 
  ٥ص  ٢٠١٢  .Press .ماالنج  Uin .  ميطضلوج ضن سطرتغ فمبلجرن حباس عربيةبصري مصطفى عبد احلميد. ٢

  ٤٥ص    ٢٠١٠  STAIN LP٢ ميطضلوج كئاميعن حباس عربية. جروببرطموان هارهب.  ٣
١ 



٢  
جهد املعلم ذاتًيا لتعليم طالبه الطالب (توجيه تفاعل  جوهر التعلم هو

  الطالب مع مصادر التعلم األخرى) من أجل حتقيق األهداف املتوقعة.
 

لتايل ، فإن تعلم لغة أجنبية هو نشاط تعليمي يتم تنفيذه على النحو  و
األمثل من قبل املعلم حىت يتمكن الطالب من ذلك يعلم بعض اللغات 

نشطة تعلم جيدة ، حبيث يساعد على حتقيق هدف تعلم األجنبية للقي ام 
يف تعلم اللغة العربية هناك نوعان من أنظمة  ٤اللغات األجنبية وخاصة العربية.

ن اللغة العربية وثيقة الصلة مبواد واحدة مبواد  التع مل. أوًال ، وجهة النظر القائلة 
نيا ، أن ا للغة العربية تتكون من عدة أخرى ، وليس مقسما إىل عدة أجزاء. و

 أجزاء (فروع).
، ينبغي تطبيق ب حقا مشاركة مباشرة للطال. لذلكإن تعلم اللغة العربية يتطل

، أي "منوذج التعلم الذي ينطوي على الطالب بنشاط تعلم التفاعليمنوذج ال
وبشكل سليب" يف هذه احلالة موقف الطالب يف التعلم كموضوع وموضوع 

 ٥التعليم.
أن إدراك الغرض من تعلم اللغة العربية للمعلمني هو متكني اللغة العربية ميكن 

من إتقان اللغة اإلجنليزية بسهولة من قبل املتعلمني. وهناك أيضا الكثري من 
دة فعالية التعلم ، واحد منهم هو التكنولوجيا.  وسائل اإلعالم يف التعلم لز

يع أشكال احلوافز السابق تكنولوجيا الكمبيوتر هي اخرتاع يسمح بعرض مج
إن اإلنرتنت يف التعليم الذي  ٦حبيث يكون تعلم اللغات األجنبية أكثر مثالية.

          ٤برطموان هارهب. ميطضلوج كئاميعن حباس عربية ص ٣٢                                                           
   ١٩- ١٨ص  ٢٠١١. وجياكار  ميطضلوج فمبلرن حباس عربية طري ضن افليكسمىن.  ٥
  ٦ص   ٢٠٠٩ماالنج  UIN . ماالنج مداي فمبلجرن حباس عربيةعبد الوهابروزيدي. ٦ 



٣  
يتزايد انتشاره، وخاصة يف الدول املتقدمة، هو حقيقة تظهر أن وسائل اإلعالم 

 هذه تسمح بتطبيق عملية تعلم أكثر فعالية.
إعالمية إلكرتونية ميكن أن  استخدام اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية كوسيلة

تغطي العديد من األمور وخصوًصا العلوم، مث ميكن استخدام اإلنرتنت يف تعليم 
اللغة العربية، اللغوية، استخدام اإلنرتنت يف تعلم  ةلغة العربية، وهي: حتسني املهاراال

 اللغوية. ال ميكن إنكار أن العديد من مواقع اإلنرتنت تقدم ةأي حتسني املهارا
للغة العربية. هذه امل  ةواقع سوف تساعد على حتسني مهارابرامج مثرية لالهتمام 

ت واملعلومات السابقة واحلالية واليت  اللغة العربية. ألن املوقع يقدم العديد من البيا
تعود إىل العامل العريب، العامل بني األمم وخمتلف جماالت الدراسة يف اللغة العربية 

مج ك أخذق الباحثة العنوان "مع ذل٧واإلسالم. (تعلم  BISAحتليل تطبيق الرب
  درسة العالية الهات.املاالسالم والعربية) يف تعليم اللغة العربية" دراسة حالة يف 

  
   تعيني املسألة  . ب

، لذلك من الضروري مام بتعلم الطالب للدروس العربيةاخنفاض االهت .١
دة  لتعلماستخدام وسائل العالمة اجلديدة يف ز  اهتمام الطالب 

، بينما حتتاج املواد إلعالم استخداًما هي وسائط الكتبأكثر وسائل ا .٢
 العربية إىل وسائل إعالم حقيقية أكثر لفهمها وتطبيقها على الطالب

مج  .٣ ستخدام بر ت تعلم اللغة العربية   BISAصعو
مج  .٤ ستخدام بر  BISAمزا تعلم اللغة العربية 

  
  ١٢٤- ١٢٣ص  LP٢   ستأن  .جروبميطضلوج فغاجرن حباس عربية .امحد ديبول امدا ٧                                                             



٤  
       املسألةج. تعبري     

 اعتماداعلى، مث صياغة املشاكل اليت أثريت يف هذه الدراسة هي: 
مج ١ م اللغة يف املدرسة احلكومية اإلسالمية يتعلBISA . كيف كان تطبيق بر

  العالية الهات؟
ت تطبيق٢ مج  . ماهي صعو املدرسة يف م اللغة العربية ييف تعل BISAبر

  الهات؟احلكومية اإلسالمية العالية 
مج ٣ م اللغة العربية يف املدرسة ييف تعل BISA. ماهي مزا و عيوب بر

  احلكومية اإلسالمية العالية الهات؟
      د.حتديد املسألة      

من املسألة فعالّية تعليم اللغة العربية وسائل االجتما عية فعالية  يف هذا البحث،
 تعلم اللغة العربية من خالل مواقع التواصل االجتماعي على يوتوب يف طالب

  الصف العاشر يف مدرسة
  ه .غرض البحث   

دف هذه  أهداف البحث املتوقعة تتوافق مع صياغة املشكلة السابق، لذا 
  الدراسة إىل معرفة:

مج  . ملعرفة تطبيق١ يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة احلكومية BISA بر
 اإلسالمية العالية الهات

مج ٢ ستخدام بر   BISA. ملعرفة صعوبة تطبيق تعلم اللغة العربية 
مج ٣ ستخدام بر   BISA. ملعرفة مزا و عيوب تعلم اللغة العربية 

 
  



٥  
  و.فائدة البحث      

     فوائد النظرية .١
مج   .ٔ   (تعلم االسالم والعربية) يف  BISA) إعطاء القارئ على" تطبيق الرب

 تعليم اللغة العربية"
    ) لتطويرالعلم املعرفة  التعلم النشط يف تعلم اللغة العربية.  .ب 

        فائدة التطبيقية .٢
لنسبة املدرسة، ميكن أن تكون نتائج هذه الدراسة جملس رئيس ملعرفة   .ٔ    (

   لقي التعلم.قدرة الطالب على ت
) يشري رئيس مدرسة إىل التقنيات ووسائط التعلم حبيث يطبق املعلم هذه   .ب 

   التقنية حىت يفهم الطالب الدرس بسهولة.
لنسبة الباحثة ،الستكمال املشروع النهائي و واحلصول على شهادة   .ج   (

، فإن نتائج هذه الدراسة مفيدة للغاية خاصة يف تنفيذ املهام   اللغة العربية
  علمني يف املدرسة ، لتحديد قدرة الطالب على تلقي التعلم.كم

لتعلم وتصبح أكثر نشاطًا   .د  دة االهتمام    ) للطالب لز
دة الطريقة التعلم اليت ميكن تطبيقها على  الطالب يف   .ه  ) للمعلمني، لز

دة التعلم الذي خيتلف.   املدرسة وز
 
 

 
  الباب الثاين



٦  
  أالساس النظرى

 الّنظريأساس و.     
  م اللغة العربيةيتعل .١

التعلم هو إتقان واكتساب املعرفة مبوضوع أو مهارة مع التعلم، واخلربة، أو 
   ٨التعليمات.

التعلم هو مزيج منظم من العناصر املانوية، املواد، السهولة و اإلجراءات األكثر 
 ٩ثريا لتحقيق أهداف التعلم.

التفاعالت بني الطالب واملعلمني يف كما يفسر التعلم على أنه سلسلة من 
  ١٠.حتقيق غرض

 طريقة و سرتاتيجّية تعليمو نقنّية و مقاربة    .٢
تعليم هو جمموعة من االفرتاضات األكثر صلة واملتصلة بطبيعة مقاربة  )١

التعليم ينعكس يف اخللفية النفسية واخللفية الرتبوية  مقاربةحيث  التعليم. من
 طريقة التعليم اليت سيتم استخدامها وتطبيقها من قبل املعلمني مع الطالب

طريقة التعليم هي كل التخطيط واإلجراءات وخطوة من أنشطة التعليم مبا يف  )٢
نتظمة ذلك اختيار كيفية تنفيذ احلكم. طريقة التعليم كإجراء أو عملية م

 ملسار أو طريقة منتظمة إلجراء التعليم
سرتاتيجية تعليم هي سلسلة من األنشطة يف عملية التعليم املال املتعلقة إدارة  )٣

الطالب، وإدارة املعلمني، وإدارة أنشطة التعليشم، إدارة بيئة التعلم وإدارة 
   ٤٥برتوموان هارهب. ص ٨                                                           

  ٥٧ص  ٢٠١١. جاكر : مبي أكسر كوريكلوم ضن فمبلجرنعمر مالك.  ٩
 ٦  ١٤ص  ٣٠١٣ Stain ٢. جوروب لف فعباعن ممدي فمبلجرن حباس عربيةنورجنة.  ١٠



٧  
الدراسة. ألهداف موارد التعلم والتقييم جلعل التعليم أكثر فعالية وكفاءة وفقا 

لتخطيط أو السياسات املصممة يف  ةسرتاتيجي ترتبط التعلم بشكل أساسي 
 إدارة التعلم لتحقيق أهداف التعليم املرجوة.

نقنّية التعليم هي تطبيق من طريقة التعليم اليت هي حقيقية يف الفصول  )٤
م هي شيء يتعلق بفهم التعلي ة، حيث حتدث عملية التعليم. تقنيالدراسية
التعليم هي حماولة لضمان أن يتم منح مجيع الطالب يف  ةتقنيأضيق. 

مالفصول الدراسية فرص التعلم املختل م واهتماما   ١١فة وفقا الحتياجا
 تعلمال وسائل .٣

 تعلم وسائل العربية من قبل اخلربا:
لنسبة ١٩٧١جريالخ و إيل ( )، إعطاء الفهم على نطاق واسع وضيق. أما 

إليها على نطاق واسع هو أي شخص، واملواد، أو للوسيط التعلم املشار 
الفرص اليت تعطي الطالب الفرصة الكتساب املعرفة، املهارات واملواقف. أما 

(ليس اإلنسان)  الشخصية لضيقة لتعلم وسائل هو الوسائل غريلنسبة ا
عملية التدريس والتعلم  املستخدمة من قبل املعلمني الذين يلعبون أدوارا يف

 ١٢األهداف.خللق 
). ويشريون إىل أن وسائل اإلعالم التعليمية ٢٠٠٢(يف [أرّسد],  غاين وبريغز

تشمل األدوات اليت تستخدم جسد لنقل املادة ويتألف التدريس من 

                                                           
   ٢٠-٩ص    ٢٠١١رجما رساتدكري  . ندونغ. جلار ضن  فمبلجرن.سويونو  ١١

  ٩ص   فعباعن ممدي فمبلجرن حباس عربية نورجنة .١٢ 



٨  
الكتب، ومسجالت األشرطة، واألشرطة، والكامريا، والتلفزة، واألفالم، 

 ١٣تر.والشرائح، والصور، والرسومات، والتلفزيوين، والقمبو 
هادي نذكر أن وسائل هو أي شيء ميكن أن حيفز حدوث عملية  جوزيف

  ١٤. التعلم يف الطالب
رنو ( ومثة شعور آخر يعرب عنه )، تعلم وسائل هو مزيج من ١٩٨٧:٣سو

األجهزة (قرص الصليب) والربجميات . وبعبارة أخرى وسائل اإلعالم هو 
 ١٥األجهزة اليت مت ملؤها مع  الربجميات.

رابطة التكنولوجيا والتعليم االتصاالت يف أمريكيا املثال: تقييد وسائل اإلعالم  
كجميع األشكال و القنوات اليت يستخدمها املعلم لنقل الرسائل أو 

  ١٦).١٩٩٦، S.att allاملعلومات (عارف، 
  
  
  
  
  
 

 ١١٠ص  ة مداي فمبلجرن حباس عرب. . الوهابرزيديعبد  ١٣                                                           
ى. ص  ١٤   ٢٦٥ألني 
    ١٠٢ ص عبد الوهابرزيدي. ١٥
اس عراماملو أتل. ١٦   ١٠٢ص  بماحممي كوسف دسر فمبلجرن 



٩  
  التعليمة وسائل دور .٤

ومبا أن تعلم التدريس هو مرحلة من التطورات اليت تنطوي على عدد من 
ت اليت تتعاون مع بعضها البعض لتحقيق اهلدف. ومن بني هذه  املكو

ت املدرس ووسائل    املكو
هذا النمط األول هو النمط األكثر استخداما يف عملية التدريس  )١

ت اليت تفسر وتصف  والتعلم. يف هذا النمط املعلمني غري املكو
املناهج الدراسية يف رسالة عملية يف شكل أهداف التعلم، يف عملية 

التعلم كان أيضا مبثابة املوارد التعليمية الوحيدة. وكان مقدم رسالة 
 ئل فضال عن وسا

 اإلعالم كموارد تعليمية لووسائاملدرسون  )٢
املعلمني ليس فقط االستفادة من الصوت  هذا الشكل من منط التعلم،

واملهاراة اللغوية كوسائل اإلعالم تغذية الرسائل، ولكن أيضا االستفادة 
ستخدام وسائل الصورة على سبيل املثال،  من شيء آخر خارج منه.

 ا املعلم إىل الطالب أكثر وضوحاوأصبحت الرسالة اليت سلمه
 سلم غورو بعض مسؤولياته إىل وسائل اإلعالم )٣

ويف هذا النمط، يكون الستقالل وسائط اإلعالم دور يف إيصال 
الرسالة. على سبيل املثال، يف تعلم املتابعة، األخبار استمع إىل 

بعد ذلك ميكن للمعلم مناقشة  .tape recorderالطالب من خالل 
وتقع على عاتق املعلمني  حمتوى اللغة املستخدمة يف األخبار.األخبار و 

 ووسائط اإلعالم على حد سواء مسؤولية التحكم يف عملية التعلم.



١٠  
وفيما يلي املالحظات اليت يتعني على املدرسني النظر فيها يف هذا النمط: 

وينبغي أن يكون املدرسون جيدين يف اغتنام الفرصة لشرح املعلومات اليت مل 
تم تسليمها أو غري الواضحة. حىت ال يكون دور املعلم يف الفصول الدراسية ي

  ١٧معجباً بنقله إىل وسائل
  العربية: للغة تعلم وسائلتكنولوجيا  .٥

موجود مصطلحان مهمان جيب إبرازمها يف هذه احلالة، التكنولوجيا و 
واحدة وسائل. املصطلحان ال ينفصالن يف عامل التعلم، ألن وسائل اإلعالم هي 

من "الركائز" اليت جيب أن تكون يف التعلم. يف حني أن وسائل اجليدة هو وسائل 
  ١٨اليت تستخدم التكنولوجيا.

 إذا استدل، ميكن تقسيم وسائل من التعلم إىل ثالثة، وهي:
  الوسائل السمعية )١

الوسائل السمعية هو أي شيء ميكن استخدامه لتسهيل تعلم اللغة 
من خالل حواس املستمع. على سبيل املثال وميكن التقاط ذلك وهضمه 

  اللغة، الشريط، املسجل، الرديو، التلفزيوين.
 الوسائل البصرية )٢

الوسائل ية هي كل ما ميكنك استخدامه لتسهيل عملية تعلم اللغة وميكن 
لرؤية.مثل: الصورة، ألسبورة، لوحات  التقاط ذلك وهضمه من خالل الشعور 

  ، والقمبوتر، القرص.OHP، واإلسقاط، املعبد، واملذكرة، والشرائح
                                                           

   ١١٠-١٠٨ص  ماملو أتل ١٧
  ٢٢٦أسيب هريماوان. ص  ١٨



١١  
 الوسائل السمعية والبصرية )٣

الوسائل السمعية البصرية هو كل ما ميكن استخدامه لتسهيل تعلم اللغة 
وميكن التقاط ذلك من خالل احلواس واالستماع. املثال: التلفزيون، الفيديو 

  ١٩قرص، واألفالم، واملعمل، شاشات الكريستال السائل، واإلنرتنت.
تتضمن أنواع الوسائط اليت يشيع ) ١٩٩٦:٨( dkk موليندا وفقًا لـ

استخدامها يف التعلم ما يلي: وسائل غري اإلسقاطية، وسائل اإلسقاط وسائل و 
  ٢٠وسائل القمبيوتر و الوسائط البعيدة.

هو ,وسائل من  و)عليم إبراهيم(يف اللغة العربية، ويفسر ذلك من قبل 
  مواد التعلم التفسريية.

على هذا النحو، تيكنوجلي تعلم اللغة العربية سوف يناقش مشكلة كيفية 
ارتداء مدرس اللغة العربية وسائل يف عملية تعلم اللغة العربية احلقيقية يف 
الفصول الدراسية. ايضا، مناقشة مشاكل املهارات واملواقف واألفعال 

  ٢١واالسرتاتيجيات يف تدريس اللغة العربية.
 ا الوسائل السمعية البصريةاستخدام تكنولوجي .٦

 معمل لغة الوسائل املتعددة )١
لفيديو اليت من   معمل خمتربات اللغة إىل املعدات اإللكرتونية السمعية 

DVD player ،شاشة، فيديو ،, heandset  و الكمبيوتر املثبتة يف غرفة
واحدة عازلة للصوت. يتم عرض معمل لغة الوسائل املتعددة. يعين: وت 

                                                           
     ٢٢٧- ٢٢٦ص  ميطض لوج فمبلجرن حباس عربيةاسيب هريماوان.  ١٩
  ٢٢٦هريماوان. ص أسيب  ٢٠
   ٢٢٤. ص اسيب هريماوان ٢١



١٢  
معمل اللغة مشل  أنواعاً خمتلفة من وسائل اإلعالم ذات معّدات 

  الوظائف املختلفة.
٢( LCD projector  .هو نوع من وسائط الفيديو لعرض الصور أو الكمبيوتر على الشاشة

ور بوينت، ولكنه يعرض أيًضا  ليس فقط أنه من املفيد جلب الشرائح، 
 (فيلم). الصور املتحركة

 ة:ميكن العمل مع معدات إضافي
ت هذه املعدات لالتصال بني   .أ   LCDيتم استخدام كبل بيا

 مع الكمبيوتر.
ء. LCDيتم استخدام هذه املعدات لالتصال   .ب   مع الكهر

 االنرتنت )٣ 
إن استخدام اإلنرتنت لألغراض التعليمية آخذ يف االتساع، ال سيما يف 

تعلم البلدان املتقدمة النمو، هو حقيقة أن وسائل اإلعالم عقدت عملية 
وذكر أيضا أن التخطيط للتعلم مع التوازن بني  ٢٢أكثر فعالية.

 ,bottcher)االتصاالت الثالثة ضروري لبيئة التعلم املستندة إىل املوقع 
لنسبة للتعلم القائم على تكنولوجيا الكمبيوتر واإلنرتنت، (١٩٩٥ . و

مع اتصال الكمبيوتر على شبكة اإلنرتنت، سيكون للمتعلمني جتربة 
وسع. سوف املتعلمني مع جهاز كمبيوتر إعطاء الدافع أعلى ألنه يرتبط أ

 دائما مع املتعة.

                                                           
  ٢٥٢ص   اسيب هريماوان ٢٢



١٣  
) يصوغ ما ال يقل عن مثانية عشر الستخدام القمبوتر  ١٩٩٦يل (

كوسيلة للتعلم. واألسباب هي: اخلربة، الدافع، لتحسني التعلم، 
بتة ملصادر واحد ة، والتفاعالت األوسع نطاقا، أكثر شخصية، وليس 

والتفاهم العاملي. مع اتصال الكمبيوتر على شبكة اإلنرتنت، سيكون 
للمتعلمني جتربة أوسع. اإلنرتنت يف جمال التعليم آخذ يف التوسع وخاصة 

تسمح بتنفيذ عملية  لاألمام، واحلقيقة أن هذه الوسائ نيغارا إىل-دينيغارا
  تعلم أكثر فعالية.

ستخدام  لطبع موجود إىل جانب مزا التعلم  الكمبيوتر واإلنرتنت 
أوجه قصور و نقص هي: احلواجز الصندوقية، توافر األجهزة، معرفة 

لتكنولوجيا. لقبول    ٢٣حمدودة 
 تعلمال ئلافوائد التكنولوجيا كوسيلة وس .٧

حتويل تطوير تكنولوجيا االتصاالت لتعلم اللغة العربية. وسائل  ميكن
الت والكتاب.  ئية.وسائل اإلعالم املطبوعة هي الصحف وا املطبوعة و الكهر

ئية هي القمبيوتر والتلفزيون والّرديو واإلنرتنت،  ، CDيف حني أن وسائل الكهر
VCD.٢٤. وميكن استخدام ذلك لتحسني القدرة على القراءة  

اليت ميكن أن   استخدام اإلنرتنت يف تدريس اللغة العربية وسائل إلكرتونية
تشمل أشياء كثرية وخاصة العلم، مث ميكن استخدام اإلنرتنت يف تدريس اللغة 
العربية: يعين لتحسني املهارات اللغوية. ال ميكن إنكار أن العديد من مواقع 

                                                           
  ١١٠- ١٠٩ص  عبد الوهاب روزيدي ٢٣
      ٢٣ص   ة مداي فمبلجرن حباس عرب. . عبد الوهابرزيدي ٢٤



١٤  
للغة  ية. املواقع هذه على حتسني العرباإلنرتنت تقدم برامج مثرية لالهتمام 

ت واملعلومات  ةمهارا اللغة العربية. ألن املوقع يقدم جمموعة متنوعة من البيا
للغتني العربية واإلسالم.   ٢٥دراسات 

) موضحًا أن وسائل اإلعالم التعليمية تعمل، وال سيما ١٩٨٥:١٧حفين (
لة، كما أنه يساعد وسائل اإلعالم السمعية والبصرية، ليس فقط لتدفق الرسا

على تبسيط عملية تلقي الرسائل الصعبة حبيث تصبح عملية االتصال 
  ٢٦سلسة.

(أسناوير و بشري الدين) عثمان يف كتابه "وسائل التعليمية"  احلاضر أن وسائل 
  تعمل حاليا:

  املساعدة يف تسهيل التعلم للطالب )١
 توفري املزيد من اخلربة )٢
 جذب املزيد من اهتمام الطالب )٣
لتعلم جذب )٤  اهتمام الطالب واهتمامهم 
 ٢٧ميكن أن تثري عامل نظرية مع الواقع )٥

  االنرتنت .٨
اإلنرتنت هي شبكة بني أجهزة الكمبيوتر يف مجيع أحناء العامل اليت متصلة 

اهلاتف أو الوسائل الفضائية اليت ميكن استخدامها ل إقامة اتصاالت  عرب
آخذ يف االتساع، ال سيما يف  إن استخدام اإلنرتنت لألغراض التعليمية سلسة.

                                                           
   ١٢٤- ١٢٣ص  ميطضلوج فغاجرن حباس عربية .امحد ديبول امدا ٢٥
اس عراماملو أتل. ٢٦   ١٠٥ص  بماحممي كوسف دسر فمبلجرن 
  ٢٦ص  ٢٠٠٩. يوجياكارتا: سكاش فعجرنبحاس عربية.أنشور محتدي أحمد ٢٧



١٥  
البلدان املتقدمة النمو، واحلقيقة أن هذه الوسائل تسمح بتنفيذ عملية تعلم 

 فعالة.
كوسائل إعالم من املتوقع أن تكون جزءا من عملية التدريس والتعلم يف 
املدارسة، ينبغي أن تكون شبكة اإلنرتنت قادرة على تقدمي الدعم لتنفيذ 

  املعلمني والطالب كما هو مطلوب يف نشاط التعلم.االتصال بني 
كما ذكرت أن تشديد التعلم من خالل إعطاء األولوية للتوازن االتصال 

  )١٩٩٥ضروري لبيئة التعلم على شبكة اإلنرتنت. ([بوّتشر]: 
اليت هي تقنية حديثة لدعم  لوف يشرح ما يلي بعض أنواع الوسائس

رتنت هي شبكة اتصاالت إلكرتونية تربط بني تعلم اللغة العربية ومستخدمي اإلن
شبكات الكمبيوتر ومرافق الكمبيوتر املنظمة يف مجيع أحناء العامل عرب اهلاتف أو 
األقمار الصناعية. يف هذا العصر ، فإن اإلنرتنت شيء جيب أن ميتلكه مجيع 

   األفراد تقريًبا. استخدام اإلنرتنت يف تعلم اللغة العربية ، وهي:
اللغوية ال ميكن إنكار أن العدد من مواقع اإلنرتنت تقدم  ةحتسني املهارا   ٢.

للغة العربية. هذه املواقع سوف  تساعد بشكل كبري على برامج مثرية لالهتمام 
ت  ةحتسني مهارا اللغة العربية. ألن هذه املواقع تقدم العديد من البيا

العريب ، العامل بني األمم وخمتلف  واملعلومات السابقة واحلالية والقادمة عن العامل
   جماالت الدراسة يف اللغة العربية واإلسالم.

ا ، مبا يف ذلك: ر       املواقع العربية اليت ميكن ز
 http://www.belajarbahasaarab.org  .ج  http://www.youtube.com/watch?v=iIFs٥١johu   .ب  http://www.lisanarabi.net  .أ 



١٦  
ن استخدام ، ميكة لتحسني هذه القدرة على الرتمجةالرتمج ةحتسني مهارا .٣ nahwu-arab-belajar/bahasa-https://abangdani.wordpress.com/ruang/  .د 

دونيسية قد انتشرت اإلن، ألن أدوات الرتمجة العربية اإلنرتنت قدر اإلمكان
إلضافة حتميلها بسهولة ، ميكنعلى نطاق واسع إىل هذه  جدا.

برامج ميكنها  ، ال يزال هناك العدد من مواقع اإلنرتنت اليت تقدمالتطبيقات
  ، مبا يف ذلك:تدريب هذه القدرات

   http://new.bbc.co.uk.arabic/new .و     
  .ajeeb.com-www.tarjim.  ز      
  http://tradukka.com/translate/id/ar . ح      
   http://kamus.javakedaton.com/arab-indonesia.php٢٨.ط      

    إليها لتعلم اللغة العربية هي: بعض مواقع اإلنرتنت اليت ميكن الوصول       
مج مكتوبةل ميكن الوصو ). ١  الذي حيتوي على الكتب Syamilah إىل بر

مع عنوان املوقع  ، ونتائج البحوث عرب اإلنرتنتالكالسيكية املعاصرة، واألوراق
    http://www.shamela.wsااللكرتوين التايل: 

(مكتبة الكتب املقدسة الصفراء)  Shafra Polarميكن الوصول إىل غرفة   ).٢
  www.nunihon.org  املوقعبعنوان 

ميكن الوصول إىل الكتب العربية ، ووحدات التدريس العربية والعديد من ). ٣
 http://www.scribd.comبرامج الكمبيوتر من خالل املوقع 

لدراسات  ميكن الوصول ).٤ إىل برامج تعليم اللغة العربية واملسائل املتعلقة 
مواقع حتتوي على وهناك    http:// www.divx٤arab.comالعربية من خالل املوقع

نيت٢٨                                                              ١١٠ -١٠٩ص  ٢٠١٨ماديون،   ضة عامل الهوت : STAIN. ماديونمدي أوديوفيسوول دمل فمبلجرن حباس عربية.  جربي نوجراود
(http://ejournal.kopertais٤.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/٣٤٢٠) . ٢٢:٣٧ساعة  ,٢٠١٨ ديسمرب ١٠ WIB. .   

  



١٧  
، مبا يف ذلك املوقع برامج حول اللغة، ولكن جيب تنزيلها أوالً 

http://aramedia.com للغة العربية وألبومات األغنية من ). ٥ مج الذي حيتوي على صور كرتونية  الرب
مج  الذي ميكن  emuleاملطربني العرب ميكن أن يتم من خالل وسيط بر

       http://www.emule-إليه من خالل املوقع الوصول
١=١project.net/home/perl/general.cgi? http://www.fulldls.com  و

http://www.bittorent.com مجواليت   .bittorrent  ميكن اختاذها مع وسيط بر
للغة العربية أو ). ٦ ميكن الوصول إىل الربامج اليت حتتوي على ملفات قصرية 

للغة العربية من خالل املوقع  برامج الكارتون أو بعض الربامج املتعلقة 
youtube.com.www 

للغة العربية من خالل عدة مواقع ، مبا يف ). ٧   ذلك   ميكن قراءة الصحف 
online.com/-www.saudia arabic_newspaper.htm  العربية وأساليب التدريس من خاللميكن الوصول إىل الدروس ). ٨ 

, www.kaadesign.com,www.lughah.cjb.net www.doros.org          
  http://arabindo.co.nr/ .٢٩  

  
  
  
  
  
  

   ١٠-٩ص  ٢٠٠٩. منطقة بيكالونغان مطاض دن مداي فمبلجرن حباس عربية بربس االنرتنت دي عرا تكنولوجيااملهندس الزهري. ٢٩                                                           
    (ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/٣٦٠) ٢١:٣٨ ,٢٠١٨ ديسمرب ١٠. 



١٨  
  مطابقة البحثز.    

الباحثون ، هناك العديد من الباحثني استناًدا إىل عمليات البحث اليت أجراها 
حول فعالية التعلم يف املؤسسات التعليمية الرمسية وغري الرمسية ، من بني النتائج 

  ذات الصلة:
لتواصل لية تعلم اللغة العربية وسائل اافع" مأمون توفيقرسالة أمحد أوال، 

مج االجتماعي على يوتوب يف الغرض ، وهي أن توجد أوجه تشابه" .  BISAبر
دة يف نتائج التعلم ودوافع تعلم الطالب  من هذا البحث هو اكتشاف الز

خالل طريقة التعلم واملناهج املستخدمة يف  من ستخدام هذه الوسائط.
مج لنسبة لعربية، يعترب املشاركون فعالني يف تعلم اللغة ا BISAبر ، خاصة 

مج  لألشخاص الذين يسافرون دائًما ، يتم عن طريق التعلم عرب  BISAألن بر
االستبيان الذي مت نشره من  من هذه الدراسة ، ميكن استنتاج نتائج .اإلنرتنت

مج  واتساب لتعلم عرب وسائل التواصل االجتماعي BISA قبل الباحثني أن بر
مج  . ٪٩٥يعترب فعاًال بنسبة تصل إىل  من  BISAميكن مالحظة فعالية بر

مج  دة مشاركة املشاركني يف كل فصل وقدرة خرجيي بر لتصبح  .BISAخالل ز
ميكنها إنتاج  BISAمصريًا ومشرفًا جديًدا للجيل القادم هو إجناز ملؤسسة 

  ٣٠مواهب جديدة يف تعلم اللغة العربية.
"األساليب ووسائل التعلم للغة العربية هندس الزهريمالثاين، حصيفة 

  ". بناًء على الوصفنت يف عصر تكنولوجيا املعلوماتعلى أساس اإلنرت 
السابق ، ميكن االستنتاج أن اللغة العربية ليست مهمشة مع اللغات األجنبية 

مج فعالية تعلم اللغة العربية وسائل التواصل االجتماعي على يوتوب يفد توفيق مأمون. أمح ٣٠                                                               .BISAبر
(http://digilib.uin-suka.ac.id/١٨٥٢٩/١/٠٨٤٢٠٠٤٠_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf) 



١٩  
لتايل فإن عملية تعلم اللغة  ،عصر احلايل لتكنولوجيا املعلوماتاألخرى يف ال و

 مدربون عربرة وخالقة وممتعة، وفقا لألوقات، تنافسية، العربية ضرورية ومبتك
لعاملية. اإلنرتنت عبارة عن وفًقا للمعايري ا ، ومنهجيات التعلم ووسائلنحمرتفو 
أكثر تواصلية  تكنولوجيا املعلومات واليت تعتربتعليمية قائمة على  لوسائ

وحتويلية ودقيقة وبسيطة ومرنة ،إعالمية وعاملية بطبيعتها مقارنة بوسائل اإلعالم 
ن فقط على هذا ألن الطالب ال حيصلو  ربية للطالب.األخرى يف تعلم اللغة الع
كتبة إثراء األفكار من خالل الكتب املوجودة يف امل ،نقل املعرفة من املدرب

، ولكن من الضروري إثراء املعرفة وأحدث واملناقشة مع زمالئه الطالب
، فإن ذلك إلضافة إىل التطورات يف اللغة العربية من خالل وسائل اإلعالم.

ف احلايل لتعلم اللغة العربية ال يوجد فقط يف املؤسسات التعليمية يف بعض اهلد
 ل، لذا فهي ال تتطلب وسائة، لكنها عربت البلدان والقاراتاملناطق احمللي

  ٣١تعليمية تقليدية وتقليدية.
رسالة من أمحد رزقي رضوان مع العنوان "طريقة تعلم اللغة العربية  لثا،

من نتائج هذه الدراسة خلصت إىل أن  املرئية السمعية".من خالل الوسائط 
تعلم اللغة العربية من خالل الوسائط السمعية والبصرية ميكن أن جيذب انتباه 

السمعية البصرية مبزا يف إعطاء  لتتمتع الوسائ .املتعلمني لالنتباه إىل الدرس
ا مهًما يف تطوير التحفيز للمتعلمني. تلعب الوسائط السمعية البصرية أيًضا دورً 

ية وال حتل السمعية البصر  ل، ال حتل الوسائبول عملية التعلم للمواد.ومع ذلكق
، ال تزال حباجة املعلم لتوجيه. دور املعلم اللغة العربية حمل املعلمني يف تعلم

  .األساليب ووسائل التعلم للغة العربية على أساس اإلنرتنت يف عصر تكنولوجيا املعلومات"مهندس الزهري."  ٣١                                                           
(ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/٣٦)      



٢٠  
 ية وتشغيلها لبناء شغف للتعلم.ضروري للغاية يف تقدمي املواد السمعية والبصر 

اإلعالمية املرئية وتقنيات التعلم  لسائ، سيؤدي بناء الو لتعلموجود املعلم يف ا
املتنوعة إىل بناء دوافع املتعلمني للعب دور نشط يف التعلم حبيث يتم حتقيق 

     ٣٢نتائج تعليمية مرضية.
كان االختالف بني البحث السابق وهذا البحث هو املكان الذي 

ستخدام ركزت فيه هذه الدراسة بشكل أكرب على حتليل  تطبيق تعلم اللغة 
مج التواصل االجتماعي سيتم إجراء هذا البحث من خالل مقابلة  BISA. بر

املعلمني والطالب. يبدي الباحثون أيًضا مالحظات من خالل املشاركة يف 
  التعلم يف الفصل.

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           ٣٢  Ob.cit ٨. أمحد توفيق مأمون. ص       



٢١  
  الباب الثالث
 طريقة البحث

  ح.طريقة البحث     
      . نوع البحث١

الذي جيمع هذا  ٣٣.(field research)نوع البحث يف هذا  البحث امليداين 
ت يف شكل الكلمات والصور ، وليس األرقام. ذه الطريقة ٣٤البحث البيا و

مج  يف مدرسة   يف تعلم اللغة العربية BISAميكن للباحثني وصف كيفية تنفيذ بر
  تفوق الهات. ١عالية 

       .حتليل املوضوع٢
 تطبيق  .أ 

هذه الدراسة ، التنفيذ هو التطبيق أو التط بيق. وهذا يعين أن ما يتم يف 
تنفيذه أو تطبيقه يف هذا البحث هو نشاط تعليمي مت تصميمه ليتم تنفيذه 
لكامل. مث يتطلب تنفيذ منوذج التعلم أيًضا بشكل كامل وفًقا ملراحل منوذج 

  التعلم الذي مت استخدامه.
 تنفيذ" هو عملية تطبيق لألفكار،يف كتابه "ال  H.E Mulyasaالتنفيذ وفقا ل 

ثري يف شكل املعرفة ،  وهلا  أو االبتكار يف عمل مفيد السياسات، املفاهيم،
  ٣٥،القيم، والعادات.ة املهارا

  
  

: مبي اكسر فرسادر فونولطني سوط بنضكطن بركطقسوهرسيمي اريكنط.٣٣                                                              ١٠ص  ٢٠٠٦، جاكر
،  ،ميطضالوجيا فينليتيا كواليتاتيفليكسي مولييونج، ٣٤        ١١)، ص. ٢٠٠٥(بندونج: رمياجا روشدا كر

    ٣٥ H.E امفلمتسيا  .مليساPKTS :مبي اكسر ،   ١ص  ٢٠٠٨، جاكر

٢١ 



٢٢  
مج   .ب      BISAبر

  BISAتعريف مؤسسة  )١
هي مؤسسة تعليمية عربية منتشرة ومنتشرة  )BISA(تعلم اإلسالم والعربية 

م (تعل BISAأحد الربامج املمتازة ملؤسسة  يف عشرات املدن يف إندونيسيا.
اإلسالمي واللغة العربية) ، مؤسسة تركز على جمال التعليم اإلسالمي واللغة 

يف البداية عرب اإلنرتنت ،  BISAانتقلت مؤسسة  العربية جلميع األعمار.
واتساب ، فيسبوك ، موقع ،  ن وسائل اإلعالم على اإلنرتنت مثلاالستفادة م

   ٠٠٠ .وخمتلف وسائل التواصل االجتماعي اليت تالها أكثر من  يوتيوب ،
  مشارًكا من مجيع أحناء العامل. ٥٠

مجخريج  من عضد ، هللا من سهولة بكل  BISA مؤسسة،  BISA بر
انتشر يف  BLC. ٢٠١٦األول يف أبريل   BISA Learning centreافتتح أخريا 

عشرات املدن يف إندونيسيا مع اآلالف من املشاركني الذين شعروا بسهولة تعلم 
 ٣٦اللغة العربية والقرآن.

      تعلم اللغة العربية  .ج 
التعلم هو إتقان واكتساب املعرفة حول موضوع أو مهارة مع التعلم أو 

تعريفا للتعلم ، أي التعلم هو إتقان أو اخلربة أو التعليم.  يوفر دوغالس براون 
، التعلم هو تغيري يف ةلم هو تذكر املعلومات أو املهارااحلصول على، والتع

السلوك، والتعلم هو ممارسة لدعم املكافآت والقانون، والتعلم نسيب، يتضمن 
التعلم انتباًها واعًيا نشطًا والتصرف وفًقا لألحداث اخلارجية، والتعلم يتذكر أن 
ذلك يشمل نظاًما لالحنرافات واملذكرات واملنظمات املعرفية، التعلم هو مزيج 

                                                           ٣٦ blc/-http://blc.bisa.id/tentang ٢٠١٩ ميو ١٠   



٢٣  
يتكون من اإلنسان واملواد واملرافق واملعدات واإلجراءات اليت تؤثر على أهداف 

تعلم اللغة العربية. ميكن أن حيصل  ةيهدف تعلم اللغة إىل تنمية مهاراالتعلم. 
ستمرار على املهارا ربعة أنواع من اللغوية  ةاللغة  اليت ال تزال تُعرف عموًما 
 Djago Tarigan)و ستماع والتحدث والقراءة والكتابةاملهارات اللغوية، وهي اال

H.G اللغة العربية من إتقان اللغة اإلجنليزية بسهولة من قبل . (١٩٨٧,٢٢
  ٣٧املتعلمني. بينما يكون هدف الطالب هو القدرة على إتقان اللغة العربية.

نعلم، فإن الغرض الرئيسي من تعلم اللغة العربية هو استكشاف كما 
وتطوير قدرة الطالب على استخدام اللغة ، كال بنشاط (ألسنة) والسليب 
(الكتابة). يف عامل تعليم اللغة ، القدرة استخدام اللغة " مهارة اللغة " مهارةو 

  القراءة  ةم ، مهاراالكل ةاالستماع ، مهارا ةلغوية إىل أربعة. من بينها مهاراال
  اللغوية على النحو الوارد السابق هي على النحو التايل. ةالكتابة. املهارا ةومهارا

  . يوتوبد 
و موقع ويب ملشاركة الفيديو (مشاركة الفيديو) حيث ميكن  يوتوب ه

سست يف   . ً للمستخدمني حتميل ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو جما
 Chad Hurley, Steveيعين  PayPalموظفني سابقني ٣من قبل  ٢٠٠٥فرباير 

Chen dan Jawed Karimمقاطع الفيديو على ،عموًما ،YouTube هي مقاطع فيديو
من األفالم والتلفزيون ومقاطع الفيديو اليت مت إنشاؤها بواسطة املستخدمني 

  (٢٠١٣ ,Tjanatjantia. Widika) .٣٨أنفسهم
  

    ٥صري مصطفى عبد احلميد   ص ٣٧                                                              
  ٢٥٩ص   KAREBA:  ٢٠١٧. اليومية كمونيكسي  فتحي فايت سبغي سرن كمونيكسي بغي قمونيطس م اكاسار فطغرميوتوب ،٣٨

  (Journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/١٩٠٥  



٢٤  
     ج.مبدأ البحث

ت ١    األساسية. البيا
ت اليت يتم احلصول عليها من املصدر األول إما  ت األساسية هي البيا البيا

ا من قبل  مثل نتائج املقابلة من األفراد أو نتائج تعبئة اليت ميكن القيام 
 املدرس و الطلب و رئيس املدرسة هو هذه البحث يف ٣٩الباحثة.

ت الثانوية٢    .  البيا
ت ت يوفر ال مصدر هو الثانوية البيا ت جامع إىل مباشرة البيا  من مثل،البيا

ت . وثيقة أو آخر شخص قبل ت هو الباحثة عليها حصل اليت البيا  البيا
ت يتعلق فيما األطراف من مباشرة الواردة  يومّية سمّ  الكتاب من أيضا لبيا

   ٤٠ البحث ذا واملتعلقة
 د. خطوة مجع الوقائع 

  املالحظة              ١) 
لبحث الذي يبدأ من حتديد  املالحظة هي عدد من املعلومات وذات صلة 

ستخدام التقنيات املتاحة.  ٤١العينات 
ت الداعمة ، كبداية يف العثور يتم استخدام هذه التقنية للحصول على البيا

بنشاط شرة ويشارك ، حيث يقوم املؤل ف بعمل املالحظات املباعلى املشاكل
ت احلقيقية. يتم الرصد يف مرحلة البحث ، من أجل احلصول على البيا

ملشاركة إلظهار التفاعالت التفاعلية التفاعلية بني الباحث واملوضوع قيد 
 الدراسة يف بيئة املوضوع.

: رجا ميطضا فينليتنا ونطقا سكرفاسيحسني عمر.  ٣٩                                                               ٤٤ص ،  ٢٠٠٥ غرفنودو، جاكر
    ١٨٢، ص ١٩٩٨: رينكا سيط اجاكرت ،فينليتيا  منجمنا، سوهرسيمي اريكنط ٤٠
ر ميطضا فينليتنا احسان نور حكيم،  ٤١   ١١٧ص ،  ٢٠٠٩ Lp٢ستأن ، جروب : فعنا



٢٥  
            املقابلة )٢     

ت يف دراسة واحدة من  خالل طرح املقابلة هي تقنية جلمع املعلومات أو البيا
 ٤٢.األسئلة مباشرة على املشاركني

املقابالت هي مقابالت مع شخص يشعر أنه يعرف ما حنتاجه. وفقا لرل 
Esterberg  يف sugiyono   ،قال أن هناك ثالثة أنواع من املقابالت ، وهي أوال

املقابالت املنظمة، حيث يعرف الباحثون على وجه اليقني بشأن املعلومات اليت 
عليها. الثانية مقابالت شبه منظمة ، حيث ُيطلب من األطراف  ولسيتم احلص

لثًا، املقابالت غري املنظم، أي  املدعوين إلجراء املقابلة أفكارهم وآرائهم. 
ال يستخدمون املبادئ التوجيهية للمقابالت اليت مت ترتيبها بشكل  الباحثة

ت. حثة مقابلة مع من هذه النقاش: سيجري البا ٤٣منهجي وكامل جلمع البيا
  رئيس املدرسة و املدرس و الطلب

  الّتوثيق    )٣      
ت اليت وجد عليها من خالل  لّتوثيق اسرتجاع البيا خطوة مجع الوقائع 

  ٤٤الّتوثيق.
ت. يتم استخدام الّتوثيق من أجل العثور  الّتوثيق مادة مكتوبة وفيلم يعمل كبيا

ت ت ومجعها يف شكل  أو بيا مكتوبة أخرى تُعلم الوضع احلقيقي  على البيا
ت من خالل  ت من خالل هذه الّتوثيق وطريقة جلمع البيا اآلن. مجع البيا

ت والّتوثيق األخرى. ت حول مسائل مثل  املالحظة واخلطا   البحث عن بيا
   

٣٠٠ص                                                              Ibid ٤٢           
  ٢٣٣ص  ٢٠١٢أالفابت ،  بندونج: ميطضالوجيا فينليتيا فنديديكنا، سوغي يونو. ٤٣
: رينيكا جفتا، فريسدور فينبليتيانسوهرسيم اري كنطار ،  ٤٤   ٢٧٢ص  ٢٠١٠، يكيكر



٢٦  
 ه. خطوة حتليل الوقائع

النوع الوصفي هو أسلوب حبثة قائم على فلسفة الوضعية ،يستخدم 
لفحص حالة األشياء لبيعية، حيث يكون الباحثة أداة رئيسية. لذلك ميكن أن 

الوصفي النوعي يهدف اىل شرح وحتليل  Deskriftif kualitatifنستنتج أن البحثة 
مج    ة العربية.يف تعليم اللغ BISAالوضع احمليط عندما يتم تطبيق النر

  و. حقيقة البحث
ت ميكن االعتماد عليها هو موثو  يف دراسة نو عية للحصول على بيا
ت صحيحة اذا مل يكن هناك اختالف  ت مث اختيارها. وتعترب البيا قية البيا

لفعل على الكائن قيد الدراسة.   بني الباحثة عنها مع ما حيدث 
ت املطلوبة تثنيات الفحص ، ويستند هذا األسلوب  لتحديد صالحية البيا
على عدد من املعايري مبا يف ذلك مستوى الثقة ، وتثليث التقنية املستخدمة. 
ت والتحققشيء َاخر من خارج  التثليث هو السلوب الذ ييستخد مصحة البيا

ت اليت، ألغراض التحقق أو على سبيل املقارنة ضد ت.  البيا  البيا
  تنظيم الكتاب . ط   
  لكي يكون تصنيف هذا البحث سهولة ومركزا فالكاتبة تنظم هذا البحث كما   

  يف الصور التالية:
الدوافع الختيار املوضوع، تعيني املسألة، حتديد املسألة، تعبري الباب األول: 

  املسألة، غرض البحث، فائدة البحث.
اساس النظرى:فيها مفهوم الطريقة،أساس إختيار الطريقة ، طريقة  الباب الثاىن:

  على أخرى. من هذه األسس، مفهوم سرتاتيجية، ومطابقة البحث.



٢٧  
طريقة البحث فيها  نوع البحث، حتليل املوضوع، مبدأ البحث،  الباب الثالث:

 خطوة مجع الوقائع، خطوة حتليل الوقائع، حقيقة البحث.
نتيجة البحث فيها حمل البحث، واكتشاف البحث و حبث  الباب الرابع:

  النتيجة.
  اخلامتة فيها اخلالصة و االقرتاحات. الباب اخلامس:

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 



٢٨  
  الباب الرابع
  نتيجة البحث

 الهات ١درسة العالية امل ريخ  .أ 
 درسةامل التاريخ عن .١

سيس مدرسة لؤلؤة املدارس العليا بتأسيس أول مدرسة لتعليم  سبقت 
سست عام  )PGAP(أسستها جلنة مؤسسة مدرسة  )PGAP(معلمي الدين  اليت 

يف  ١٩٩٠لعام  ٦٤بناًء على قرار وزير الدين جلمهورية إندونيسيا رقم  ١٩٩٠
  .مت حتويلها إىل مدرسة حكومية الهات ١٩٩٠أبريل  ٢٥

يت من أرض جتارية مدرجة يف  حالة األرض إن حق استخدام أراضي الدولة 
بناًء على مرسوم الوكالة الوطنية  ١٩٨٩/١٩٩٠يف عام  P٣موقع مشروع 

/  ٢٦/  ٠٢/  ٥٣٠.٣لألراضي / مكتب األرض ملقاطعة سومطرة اجلنوبية رقم: 
P٣ HT / ١٩٩٠مارس  ٣١ ١٩٩٠  

أرض جبلية تقع خارج موقع  والهات ه ١مدرسة العالية  املوقع اجلغرايف ألرض
ا وتتمتع مبوقع اسرتاتيجي يف قرية  .الهاتجاو  تلغ منزل أحد سكا

 
 
 
 

٢٨ 



٢٩  
 ١ول داجل

  الهات ١مدرسة العالية سيرئ اءمسأ
  سنة  االسم  النمرة
١  Darmo ١٩٥٥  
٢  Ahmad Dahlan  ١٩٧٩ – ١٩٦٤  
٣  Drs. Abdul Kadir  ١٩٩٠ – ١٩٨٠  
٤  Moh.Rusli Tjikmah, BA  ١٩٩٣  
٥  Drs. H. Kartubi  ١٩٩٨  
٦  Drs. H. Syamsudin Y  ١٩٩٩  
٧  H.A. Bachtiar, S.Pd  ٢٠٠٢  
٩ M. Nashir Syakni, S.Ag ٢٠٠٥ 
١٠ Yan Hery Darmansyah, S.Pd, 

MM ٢٠١٠ أكتوبر  ١٠ 
١١ Hj.Komariah Hawa, M.Pd   ٢٠١٤ سبتمرب  ٢٦ 
١٢ Dra. Sumila, M.Pd.I  ٢٠١٨  سبتمرب  ١٤ 

 
 
 
 
  



٣٠  
 الهات ١ مدرسة العاليةاهلوية  .٢

 الهات ١ مدرسة العاليةاالسم:  )١
النج جاوا الهات )٢  العنوان: جى. الكابنت سايبو 
رخيه / امليثاق: رقم  SKP رقم )٣  ١٩٩٠أبريل  ٢٥ريخ  ٦٤و
١٠٦٠١٦١١ / ١٣١١١٧٠٤٠٠١ )٤ :NSM/NPSN 
 الهات ١اسم وكالة اإلدارة مدرسة العالية )٥
 WIB ١٦.٠٠-٠٦.٣٠وقت الدراسة:  )٦
 املناهج الدراسية ٢٠١٣املناهج املستخدمة:  )٧
 مسيله ، املاجستري .اسم رئيس املدرسة : د )٨

 الرتبية الدينية ٢.Sآخر تعليم :   .أ 
موعة:   .ب   / IVالرتبة / ا

 ة لرسالا ة وقبلتساملرؤية ال .٣
 والعلوم والتكنولوجيا imtaqالرؤية: اجلودة واملهارة يف  )١

 ٢اجلدول 
  إجنان الرؤية
 رقم وحدة اهلدف االمالءات

 ١  % ٨٠ اجلودة يف األنشطة الدينية

 ٢  % ١٠٠ قادر على القراءة والكتابة القرآن جيدا

ال األكادميي  ٣ قيمه ٧,٥٠ حتقيق يف ا

ضة / الفن  .TK حتقيق يف جمال الر
Propinsi Tangkai ٤ 

 .TK حتقيق يف جمال الكشفية
Propinsi Tangkai ٥ 



٣١  
 ٦  ٧٠ ةيتقن إحدى املهاراالطالب 

  
  :رسالةلا ب. 
  Imtaqيف جمال               
 تعزيز القدرة على قراءة وفهم حمتوى القرآن )١
 حتسني تطور الطابع اإلسالمي الذي ميكن أن ُخيلق يف احلياة اليومية )٢

 يف جمال التكنولوجيا
 لتطوير التعليمحتسني املعرفة واملهنية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم وفقا  )١
 تنفيذ عملية التعلم يف عامل التعلي )٢
 حتسني التحصيل األكادميي للخرجيني )٣
 حتسني الكفاءة يف اللغة اإلجنليزية والعريب )٤
 حتسني األداء خارج املناهج الدراسية )٥
ء التدريبية (مهاراة تنفيذ املهاراة )٦ ئية واألز  احلياة) اليت تشمل الكمبيورتر والكهر

 والزراعة املتكاملة
 واملدرسة مع احلفاظ على البيئة السليمةتطوير ثقافة   )٧

  
  
  
  



٣٢  
 

 اللوازم و التمهيدية .٤
   ٣اجلدول 

 املباين الوقائع
Ket  SBR  

Dana  
Tahun 
berdiri  

Wc  Gudang  Ruang  Lantai  Luas  Jenis 
Bangunan  

RB  DIK ٣٦  ١  ١  -  ١  ١٩٧٩  Kep. Madrasah  
RB  DIK  ٥٦  ١  ١  -  ١  ١٩٧٩  Tata usaha  
RB  DIK  ١٢٣  ١  ١  -  ١  ١٩٧٩  Guru  

-  DIK  ١٦٨  ١  ٣  ١  ٣  ١٩٧٩  GRB  
-  DIK  ١٦٨  ١  ٣  -  -  ١٩٧٩  GRB  
-  DIK  ١٦٨  ١  ٣  ١  ٣  ١٩٧٩  GRB  
-  DIK  ١٦٨  ١  ٣  -  -  ١٩٧٩  GRB  
-  DIK  ١٦٨  ١  ١  -  -  ٢٠٠٣  GRB  
-  DIK  ١٦٨  ١  ١  -  -  ٢٠٠٤  GRB  

R. Micro Lab  DIK  ٢٨  ١  ١  -  -  ١٩٧٩  Perpustakaan  
R. Belajar  DIK  ٣٢  ١  ٢    -  ١٩٧٩  Lab. Bahasa  

R. Micro Lab  DIK  ٤٢  ١  ١  -  -  ١٩٨٦  Lab. Computer  
-  -  -  -  -  -  -  -  Lab. Dakwah  

Lab. IPA  DIK  ١٠٠  ١  ٢  -  -  ١٩٨٥  Lab. IPA  
-  -  -  -  -  -  -  -  Lab. Ekonomi  

Baik  DIK  ٤١٦  ١  ٣  -  -  ٢٠٠٢  Lab. Keterampilan  
R. Belajar  DIK  ٢١  ١  ١  -  -  ١٩٨٦  UKS  

- DIK  ١٨٠  ١  ١  -  -  ١٩٨٣  Masjid  
-  -  -  -  -  -  -  -  DLL  
  العدد                

 
 حالة معلم .٥

 )بت/ غري  بت( وظفنية املبناًء على حال )١
  ٤اجلدول 

 املعلم حالة
 نساءال رجلال العدد نساجلا حالة املوظفني

 ٤١  ٢٨ ١٣ بتمدرس 
 ١٩ ١٥ ١٠ بت غريمدرس 



٣٣  
 ٦٠ ٤٥ ٢٣ العدد

 
 اخلرب:

الهات تقريبا يليب االحتياجات وفقا لظروف  ١ ةليامدرسة ع بتاملعلم 
  الصف.

ضيات للمواضيع لنسبة لكن ضة، فن الر   بت سيد من رفع يزال ال، ر
 

 
 )٢.S/١.SMA/DIP/S( على أساس مستوى التعليم )٢

 ٥اجلدول 
 تعليم املعلمني

 التعليم األساسي
 و جازةاإل بني ناسبالت(

 العدد )الواجبات
 غري املناسب  املناسب

S.٢ - ٢ ٢ 
S.٥٨ - ٥٨ ١ 
D.٣ - - - 

 - - - ةليامدرسة الع
 ٦٠ - ٦٠ العدد

 



٣٤  
 :اخلرب

 ٪ دبلوم وفقا للمهمة.١٠٠الهات ينظر إليه من  ١املعلم مدرسة العالية 
 

 حالة  الطالب .٦
  (التعلم اجلماعة (فصل موازية)

  ٦اجلدول 
 الطالبالوقائع 

 النساء رجلال العدد العدد فصلال رقم
١ X IPA ٤٠ ٢٨ ١٢ ١ 
٢ X IPA ٣٩ ٣٤ ٥ ٢ 
٣ X IPA ٣٩ ٣٠ ٩ ٣ 
٤ X IPS ٣٥ ٢٧ ٨ ١ 
٥ X IPS ٣٤ ٢٩ ٥ ٢ 
٦ X IPS ٣٤ ٢٦ ٨ ٣ 
٧ X IPS ٣٤ ١٨ ١٦ ٤ 
٨ X AGAMA ٤٢ ٣٠ ١٢ 
٩ XI IPA ٣٨ ٣٠ ٨ ١ 

١٠ XI IPA ٣٦ ٢٧ ٩ ٢ 
١١ XI IPA ٣٥ ٢٦ ٩ ٣ 
١٢ XI IPS ٣١ ٢٦ ٥ ١ 
١٣ XI IPS ٣٨ ٢٩ ٩ ٢ 
١٤ XI IPS ٣٤ ٢٢ ١٢ ٣ 
١٥ XI IPS ٣٥ ٢١ ١٤ ٤ 
١٦ XI AGAMA ٤١ ٢٣ ١٨ 
١٧ XII IPA ٣٢ ٢٥ ٧ ١ 



٣٥  

 النساء رجلال العدد العدد فصلال رقم
١٨ XII IPA ٣٥ ٢٨ ٧ ٢ 
١٩ XII IPA ٣٥ ٢٥ ١٠ ٣ 
٢٠ XII IPA ٣١ ٢٦ ٥ ٤ 
٢١ XII IPS ٤١ ٣٦ ٥ ١ 
٢٢ XII IPS ٤١ ٢٨ ١٣ ٢ 
٢٣ XII AGAMA ٨٣٩ ٦٢٣ ٢١٦ العدد ٣٩ ٢٩ ١٠ 

  

  ثب.اكتشاف الِبح
  التخطيط .١

مج وسائل تطبيق درس اللغة العربية (هريماينيت) عنحتليل املقابلة مع م    BISA الرب
التعلم هو عملية تعلم للتدريس يف مدرسة تقع يف صميم األنشطة التعليمية، 

تقدمي الدرس إىل الطالب لتحقيق  وهي: عملية التفاعلية بني املعلمني والطالب يف
أهداف التدريس. وكذلك، ينبغي للمعلمني أن ينظروا يف النظام التعليمي السائد يف 

  .K١٣ هذا الوقت.ألن نظام التعليم يستخدم منها
إعداد التدريس هو عنصر جيب أن يستعد املعلمون من خالل التخطيط اجليد. 

شطة لتحقيق أهداف التعلم املرجوة. يف االستعداد التعلم، سوف يكون رسم األن
لتحديد عن طريق صياغة الكفاءات األساسية   .، معايري الكفاءة، املؤشرات (KD) و

  :على النحو التايل )نيتيهريما(مقابلة مع املدرس 



٣٦  
أن اإلعداد اليت لدى املعلم يف التحضري للتدريس هو املعلم يصيغ يف الكفاءات 

لكفاءة ومفصلة يف مؤشرات التعلم الطالب واخلربات. األساسية مث وضعت يف معايري ا
بعد ذلك يتم إعداد املوضوع  واملخطط هلا وفقا للكفاءات اليت مت إجراؤها حبيث يكون 

   ٤٥.التعلم جاهزا للتنفيذ
  :مقابلة أجريت السابق

تسمح يف إعداد التعلم أوال لتأليف جمموعة متنوعة من  )هريماينيت(السيدة 
ية وهو ما ميكن إدراجه يف الكفاءة والكفاءات األساسية واملؤشرات املواضيع األساس

والتعلم. أخريًا يتم التعامل مع املواد التعليمية اليت جيب تدريسها من إعداد املواد اللغة 
مج ستخدام بر  ٤٦. BISA العربية 

مج ، املعلمني مسؤولون BISA  يف ختطيط تعلم اللغة العربية من خالل وسائل بر
  .إعداد املواد التعليمية، وفقا لإلجراءات عن

  :نيت على النحو التايليمقابلة مع املدرس هريما
يسمح يف إعداد نشاط التعلم شامل متاما للبحث عن املواد  )نيتيهريما(السيدة "  

اليت جيب توفريها للطالب لتشجيعهم،  توجيه ورعاية وتدريب الطالب على القدرة 
يئة املوجودة حول الطالب، حيت جيعل السهل لتطوير املعرفية لطبع وفقا للظروف والب

   ٤٧".واحلركية النفسية

                                                           
    ١٣.١٠ الّساعة في ، ٢٠١٩ ميو ١٩ التلريغ في ، المدرس مع مقابلة ٤٧          ١١. ١٠ الّساعة في ، ٢٠١٩ ميو ١٩ التلريغ في ، المدرس مع مقابلة ٤٦  ١١.٠٠ – ٠٠١٠. الّساعة في ، ٢٠١٩ ميو ١٩ التلريغ في ، المدرس مع مقابلة ٤٥



٣٧  
هج ستخدام الوسائل  بر بيوتوب يف مواضيع اللغة العربية BISA يف التخطيط 

ئي،  اليت حتتاج إىل أدوات داعمة مثل: أجهزة الكمبيوتر احملمولة، والكابالت، وكهرو
ت وفحصها مت دفن مجيع املعلمني وغريها من أدوات الدعم. بعد مج ع مجيع املكو

  .اجلدد القيام بعملية التعلم
  :نيت على النحو التايليمقابلة مع املدرس هريما

مج وسائل اإلعالم نيتيهريما صح السيدة" ستخدام بر  مربرة يف التخطيط 
BISA  بعد عملية أن املعلم يف صنع وسائل اإلعالم جيب إعداد املواد اليت تعترب مهمة

   ٤٨". التعلم اجلديدة
ميكن تطبيقها على عملية تعلم اللغة العربية، على  BISA  وسائل التعلم برامج

املواد األساسية إىل املتوسطة، التعرض للمواد مل يعد ، ولكن مع هذه األداة التعليمية 
   .املعلمني دعم وسائل التعليم حيت يكون الطالب على استعداد لتلقي التعلم

مجإذ يف اللغة العربية ال  BISA ا، ميكن أن يستنتج أن تنفيذ وسائل التعلم بر
يتم تطبيق املواضيع دائما بسبب حمدودية ويتم استخدام الشرط النهائي فقط على ثالثة 

  .أو أربعة مواجهات يف الشهر
  
  
  
  

                                                           
  ١٥. ١٠ الّساعة في ، ٢٠١٩ ميو ٢٢ التلريغ في ، المدرس مع مقابلة ٤٨



٣٨  
  تطبيق .٢

مج املعلم العريب يؤديها  BISA ملعرفة كيفية استخدام تعلم اللغة العربية وسائل بر
  :مدرس العالية الهات مث مقابلة الكاتب مع املعلم، وهذا يشرح

لتقدير وينقل أهداف التعلم اليت يتعني حتقيقها، مث بدأت يف تقدمي  التعلم يبدأ 
املواد التعليمية وفقا لألهداف. يف التدريس أستعد دائما بشكل جيد، وأ دائما 

  ٤٩ .استخدام وسائل التعلم
  :ع املدرس هريماانيت على النحو التايلمقابلة م

مج تستخدم كأداة تعليمية، ، الطالب و BISA  أعتقد بعد استخدام وسائل بر
لتمرينات وأكثرهم قادرون على  الطالبة يفهم أفضل للمادة اليت تناقش. عندما يقومون 

ت األسئلة لإلجابة عليها    ٥٠.فهم حمتو
  :النحو التايلمقابلة مع املدرس هريماانيت على 

  :الصعوبة
ء ،ال ميكن استخدام جهاز العرض،لذلك ال ميكن )١  عند انقرض الكهر

 BISAاستخدام التطبيق الذي يستخدم وسائل
 حتديد الوقت واملرافق واهلياكل األساسية )٢
 .حمدودة معدات العرض  )٣
 تفضي أقل فياألحيان الفصالليت يف اجلو )٤
مج )٥    ٥١.التدريسقبل تقدميها عند  BISA املادة يف بر

                                                           
  ٢٠١٩ ميو ٢٢ التلريغ في ، المدرس مع مقابلة ٥٠  ٢٠١٩ ميو ٢٢ التلريغ في ، المدرس مع مقابلة ٤٩



٣٩  
يف بداية اجتماع املعلم يسئل عن املادة املاضي. حول مواضيع اللغة العربية 

مج بدأت يف تفعيل هذه الوسائل، مث الطالب يهتم  BISA ستخدام وسائل بر
ويسمع مباشرة إىل املواد املعروضة. بعد ذلك يتم أعطاء املعلم إىل الطالب الواجبة 

اية التعلم سوف تعقد التقييم. ملعرفة قدرة ليكتب الكلمات اليت تعترب  مهمة ألن يف 
  .الفهم الطالب للمادة يف كل اجتماع

إذا، يستنبط أن يف بداية هذا التطبيق، املعلم مباشرة يستخدام وسائل التعليم 
ملعرفة مهارة الطالب، مث بعد أن مت عرض وسائل التعليم، مث يشرح املعلم املادة بوقت 

لطالب فهما حسنا. يف تطبيق وسائل التعليم، الطالب تسمح قصري كي يفهم ا
  .لتسجيل النقاط اليت تعترب مهمة ألن يف األخر هناك تقييم للتعلم

 جنّاتالصف الثاين الدين، مع  و طالبة مقابلة مع طالب ةمث أجرى الباحث
ل،  احلكمة   :يقول على النحو التايل غايفاين آيها ،مزاهيدين ،هرياواندا ،سوايبا
):موجود ألننا نفضل مادة تعلم اللغة العربية بوسايلة احلكمة جّناترأيي("  

مج حنن نفهم املواد أفضل واألمثلة واضحة. ليس هذا فحسب،  BISA يوتيوب مثل بر
   ٥٢".عندما نعمل على التمرينات اليت قدمها املعلم، ميكننا جنيب السؤال

لرأيي ("   ستخدام هذه ): عندي، موجود أسلمية سوايبا تغيريات عند تعلم 
الوسائل، ألنين هذه مل أفهم جيًدا على تعلم اللغة العربية، لكن عندما استخدامها املعلم 

   ٥٣".وسائل، فهمت املوادة، ولو كان ليس كلها.اذا رأيي موجود تغيي أفضل
                                                                                                                                                                                           

  ٢٠١٩ يوليو ٢٢ التلريغ في طالبة، مع مقابلة ٥٣  ٢٠١٩ يوليو ٢٢ التلريغ في طالبة، مع مقابلة ٥٢    ٢٠١٩ ميو ٢٣ التلريغ في ، المدرس مع مقابلة ٥١



٤٠  
مجهرياواندارأيي ("    يف دروس اللغة العربية، قليال BISA ): مع تطبيق وسائل بر

بع التعلم جيداً، ألن كل طالب يعطى سؤاًال حول املادة املذكورة قبله،  أستطيع أن أ
  ٥٤".لذلك علينا أن نفهم جيدا عندما يبدأ التعلم

): دور املعلم يف الفصل ليس جمرد اسرتخاء ولكن املعلم أيضا له مزاهيدينرأيي("  
 نفهم أحسن. ويسأل دور فعال يف التعلم. يشرح املعلم املواد من تلك وسائل، حىت

  ٥٥".املعلم أسئلة وأجوبة للطالب الذين ال يفهمون املادة
): أن دور املعلم يف الفصل اعطاء املدة مهتاج املواد. دور غايفاين آيهارأيي("  

مج لبناء إرادتنا  BISA املعلم ضروري جدا يف تقدمي املواد   وتشغيل الوسائل من بر
   ٥٦".لتعلم

ستخدام إذا، ميكن أن  يستنتج أن مجيع املتعلمني مهتمون جدا يف التعلم 
مج مجBISA  وسائل بر ا تدعم جناح الطالب بشكل كبري،  وسائل بر   BISA  ، أل

هذا فريد من نوعه، يفرح، ويف الشرائح هناك صورة واضحة اليت تستخدم كمثال. ويف 
دة الذاكرة اية الدرس الطالب لديهم أسئلة حول املواد اليت نوقش لفعل اليوم، لز ت 

  .الطالب على كل مادة
  :ئيس املدرسةمقابلة مع ر 

مكان املشاركني تطوير "   واجبة املعلم هي يعلم ويدّرب ويشرف ويبين وسيكون 
املواد التعليمية واملواد والوسائل التعليمية والفنيني ، واألدوات األخرى احملتاج للتعلم، 

لفصل نشطا وأيضا خلق جو الطبقة اليت ليست مملة عند جيب على املعلمني جعل ا
                                                           

  ٢٠١٩ يوليو ١٤ التلريغ في ،طالب مع مقابلة ٥٦  ٢٠١٩ يوليو  ١٤ التلريغ في ،طالب مع مقابلة ٥٥  ٢٠١٩ يوليو ٢٢ التلريغ في طالبة، مع مقابلة ٥٤



٤١  
مناسبة لتطبيقها يف تعلم اللغة العربية ألن احملتوى املادة جيدة  BISA التعلم. وسائل
  ٥٧ .ومثري لالهتمام

إذا، ميكن أن يستنتج أن واجبة األساسية األخرى للمعلمني التوجيه والتشريف 
ن خالقة يف تصنيع املواد التعليمية وسط ورعاية، أن املعلمني مطلوبة أيضًا لتكو 

مشغوله. ها هو املعلم يف وسط األعماهلم املشغولة  كان ال يزال متحمسا جلهادهم 
  .على املشاركني أن يكونوا أذكياء ويصبحوا أشخاصاً مفيدين

بع التعلم املعلمني مثرية لالهتمام جدا وخالقة  تعليم اللغة العربية اخلاصة أن أ
اد وسائل التعليمية، يف أنشطة املعلمني تطبيق التعلم متنوعة حبيث ال تصميم وإعد

مللل يف تعلم اللغة العربية   ٥٨ .يشعر الطالب 
بعد إجراء املقابالة، وخلص الكاتب أن التعلم سيكون السهل تطبيقه عندما 

عليمية يكون املعلم اإلبداعي يف تطوير املواد التعليمية يف عملية التعلم. وحمل وسائل الت
يف مكون طريقة التدريس كأحد اجلهود املبذولة لتعزيز عملية التفاعل بني املعلمني 
والطالب و تفاعل الطالب مع بيئة التعلم. ولذلك فإن الوظائف الرئيسية للوسائل 
التعليمية هي كأدوات مساعدة تعليمية، وهذا يدعم استخدام أساليب التدريس اليت 

 .يستخدمها املعلمون
أرى من جمالت الفصل كل  ملراقبة املعلمني الذين يدرسون يف الفصل الدراسية،

  CCTV٥٩اليوم، ملزيد من الرصد العام أرى من التدريب الشهري، وعلى وجه اخلصوص 
                                                           

  ٢٠١٩ أغسطس١٢ التلريغ في ، مدرسة رائسة مع مقابلة ٥٧
  ٢٠١٩ أغسطس١٢ التلريغ في ، مدرسة سيرئ مع مقابلة ٥٨
  ٢٠١٩ أغسطس١٢ التلريغ في ، مدرسة سيرئ مع مقابلة ٥٩



٤٢  
مج يف التعلم من املتوقع أن تعزز نوعية    BISAمن خالل استخدام وسائل بر
اية    .املطاف على نوعية التعلم الطالبعملية التعلمية اليت ميكن أن تؤثر يف 

مج مرة واحدة يف األسبوع  BISA الوقت املستخدمة يف تطبيق وسائل التعلم بر
  .تطبيقها على مواد معينة BISA وهي ساعتني من التعلم و تطبيق وسائل التعليمية

  عيوبلا و زاعوامل امل .٣
التعليم والعوامل اليت كما أن التنفيذ ال يفصل عن مزا وعيوب  إىل عملية 

  .الهات ١حتدد جناح التعليم يف مدرسة العلية 
مج يف تعلم اللغة العربية هي: إبداع  BISA العوامل اليت تعضد وسائل لتنفيذ الرب

املعلم يف تصميم وإعداد وسائل التعليمية، ونشاط الطالب يف أنشطة التعلم ومهارات 
  .جيابيةاملعلمني يف لتوجيه الطالب بشكل أكثر إ

  :مقابلة مع املدرس هريماانيت على النحو التايل
  :املزا
مج )١ عند شرح املادة يف الفصل ، كان  BISA بعد أن جربت استخدام بر

دة االهتمام اىل املدرس  .الطالب أكثر محاسة عند التعلم وز
مج ميكن أن تكون واضحة، كاملة،  )٢ املواد اليت يتم تعبئتها من خالل الرب

 .مثرية لالهتمام والتعلم
مج )٣ يساعد املتعلمني ليجعل جو التعلم ليكون أكثر على قيد  BISA التعلم بر

بة، وليس مملة  .احلياة، ليس ر
 .أكثر الطالب يقايل على املادة التعلم )٤



٤٣  
نفسه )٥ م، ألنهميكنهم أن يدراسوا  م ورغبا مج م وفقا لقدرا  BISA الرب

 .بوصيلة اإلنرتنت
دة محاستهم  BISA طريق التعليم وسائلأحب الطالب على  )٦ ثري لز ألن هلا 

  ٦٠ .يف التعلبم
  :مقابلة مع املدرس هريماانيت على النحو التايل

  :عيوبال
 موجود بعض الطالب الذين ال يركزون على املواد، وتركز فقط على الصورة )١
موجود بعض الطالب الذين هم أقل فهم على الرغم من أننا قد استخدمت  )٢

 .كوسيلة للتعلم خمتلفةأدوات 
الصور أو الصور اليت هي صغرية جدا ال ميكن أن ينظر بوضوح مع الطالب  )٣

   .الذين يفتقرون إىل تصور العينني
بعض الطالب ال يركزون جيدا على املواد،  واجلو الطبقي  ايةولو يف البد

مجأحيا أقل مالءمة، واملرافق والوقت احملدود. القيود يف تنفيذ وسائل الت  علم بر
BISA  هذا.  

مج يف تعلم اللغة العربية  BISA العوامل اليت تدعم تنفيذ وسائل لتنفيذ الرب
هي: اإلبداع املعلم يف تصميم األساليب، وسائل التعليمية وكذلك املعلمني 

  .والطالب النشطني يف أنشطة التعلم
  

                                                           
  ٢٠١٩ جوليو٢٦ التلريغ في ، المدرس مع مقابلة ٦٠



٤٤  
   ث. نتائج البحج

مج والعربية) يف تعليم اللغة العربية" دراسة تعلم االسالم ( BISA حتليل تطبيق الرب
  .الهات١حالة يف مدرسة العالية

مج ت .١   ١تعلم اللغة يف املدرسة احلكومية اإلسالمية العاليةBISA طبيق بر
  الهات

مج اإلعالمي ستخدام الرب يف معلمي  BISA لتطبيق تعلم اللغة العربية 
املعلمني جعل الكفاءات األساسية املدارس إعداد املواد التعليمية أوًال، أي 

وخطط التعلم واملناهج الدراسية لتحديد التدريس   وجعل تفاصيل املؤشرات و
 يف الفصول الدراسية.

مبجرد جتميع مجيع املؤشرات، جيب على املعلم إعداد املواد اليت سيتم 
التعليمية، تدريسها يف الفصول الدراسية ألن املعلم هو املسؤول عن إعداد املواد 

وفقا لإلجراء. إعداد نشاط تعليمي شامل للعثور على املواد اليت سيتم توفريها 
لطبع وفقا للظروف  للطالب لتشجيع، توجيه ورعاية وتدريب الطالب قدرة 

  والبيئة املوجودة حول الطالب.
الهات  ١دراسة حالة يف مدرسة العالية  يفتعلم اللغة العربية  يف

وسائل اإلعالم التكنولوجية يف إيصال املواد اليت سيتم يستخدم املدرسون 
اليت يتم استخدامها كوسائل مسعية  لوجيا الوسائ تدريسها للطالب، تكنول

ألن تعلم  YouTubeبصرية. ميكن أن يكون أحد برامج تكنولوجيا الوسائل على 
ستخدام تكنولوجيا الوسائط سيجعل الطالب أكثر سروراً،جذب املزيد  اللغة 



٤٥  
من الطالب 'االهتمام، وليس رتيبة يف التعلم كما وصفها النظرية اليت حفين 

) موضحًا أن وسائل اإلعالم التعليمية تعمل، وال سيما وسائل ١٩٨٥:١٧(
اإلعالم السمعية والبصرية، ليس فقط لتدفق الرسالة، كما أنه يساعد على 

 ال سلسة.تبسيط عملية تلقي الرسائل الصعبة حبيث تصبح عملية االتص
لعرض الصوت، وصورة  LCDولتطبيق تعلم مواد اللغة العربية يتطلب 

احلركة (فيلم). الوسائل برامج يف حاجة إىل أدوات الدعم مثل: أجهزة الكمبيوتر 
ئية وغريها من  احملمولة والكابالت ومسجالت األشرطة واجلداول الكهر

 ة.األدوات الداعمة. وهذه الوسائل وسيلة تعليمية داعم
وفقا للباحثة تعلم اللغة العربية ليست صعبة كما يقول اجلميع، ألن يف 
الوقت احلاضر موجود العديد من التكنولوجيا القائمة على وسائل اإلعالم يف 
جمال التعليم اليت ميكن الوصول إليها يف أي وقت ويف كل مكان.أن تكون قادرة 

ستخدام الكتب ولكن أيضا الوصول إىل  على تعلم اللغة العربية ليس فقط 
القائمة على التكنولوجيا كما هو احلال اليوم.مثل النظرية وفقا ملوليندا،  وسائل

) أنواع الوسائل اليت يشيع استخدامها يف التعلم: وسائط ٨: ١٩٩٦وآخرون. (
وسائل غري اإلسقاطية،وسائل املسقط ،وسائل السمعية،وسائل احلركة، و 

 احلاسوب، الوسائل البعيدة.
وهل ميكن للمؤلفني أن خيلصوا إىل أن تنفيذ وسائل اإلعالم العربية 
مج ميكن أن يكون أن التعلم سوف  ستخدام الرب القائمة على التكنولوجيا 
يتحقق مع من السهل عندما املعلم اإلبداعي ة تطوير املواد التعليمية يف عملية 

كأحد اجلهود   التعلم. موقف وسئل التدريس هو يف عنصر أسلوب التدريس



٤٦  
الرامية إىل تعزيز عملية تفاعل املعلمني والطالب وتفاعالت الطالب مع بيئة 
التعلم. لذلك، فإن الوظائف الرئيسية للوسيط التعليمي هي كوسائل تعليمية، 

  وهذا يدعم استخدام أساليب التدريس اليت يستخدمها املدرس.
ت تطبيق .٢ مج  صعو املدرسة احلكومية  يف يف تعلم اللغة العربية BISAبر

  الهات  ١اإلسالمية العالية
ت يعين   :تعلم استخدام وسائل أن تواجه صعو

ء ، قرضعند ان )١ ال ميكن استخدام جهاز العرض ، لذلك ال ميكن الكهر
 . BISAوسائلتطبيق الذي يستخدم استخدام ال

 األساسية واهلياكل واملرافق الوقت حتديد )٢
 حمدودة معدات العرض.  )٣
 تفضي أقل األحيان بعض يف اليت الطبقة واجل )٤
مج  )٥  قبل تقدميها عند التدريس BISAاملادة يف بر

كما هو احلال يف كتب اإلعالم العربية املذكورة أن التعلم الزائد 
لطبع نقص وضعيف. اي حواجز الصندوق،  ستخدام جهاز كمبيوتر هو 

  وتوافر املعدات، وحمدودية املعرفة بقبول التكنولوجيا . 
ت عند تطبيق  النظرية على ميكن للباحثة أن يستنتجوا أن الصعو

ت اليت استخدام وسائل ميكن أ ن تكون قائمة على التكنولوجيا أن الصعو
مج التعلم  .واجهها هي أكثر من الوسائل والبنية التحتية يف املدرسة وتطبيق بر



٤٧  
على املواضيع العربية ال يطبق دائما بسبب ضيق الوقت ويتم BISA  اإلعالمي

  استخدام الشرط النهائي فقط يف اجتماعني أو ثالثة يف شهر واحد.
  

مج  .٣ يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة احلكومية  BISAمزا و عيوب بر
  الهات  ١اإلسالمية العالية

إن تعلم اللغة العربية هو جهد ثقيل ومشبع جيعل الناس يف بعض 
مع إنشاء وسائل  .األحيان حمبطني، ألن اللغة العربية ختتلف عن حالة اللغة األم

يت ميكن الوصول إليها يف أي وقت ويف أي التعليمية على شبكة اإلنرتنت ال
 .مكان أينما كان من األسهل تعلم اللغة العربية. وسائل املستخدمة يف املدرسة

مج  ١مدرسة العالية يف  لتميز يف BISA الهات لتعلم اللغة العربية، الرب ويتميز 
 التعلم يف الفصول الدراسة.

  :املزا
مج )١ عند شرح املادة يف الفصل ، كان  BISA بعد أن جربت استخدام بر

دة االهتمام اىل املدرس  .الطالب أكثر محاسة عند التعلم وز
مج ميكن أن تكون واضحة، كاملة،  )٢ املواد اليت يتم تعبئتها من خالل الرب

 .والتعلم مثرية لالهتمام
مج )٣ يساعد املتعلمني ليجعل جو التعلم ليكون أكثر على  BISA التعلم بر

بة، وليس مملة قيد احلياة،  .ليس ر
 .أكثر الطالب يقايل على املادة التعلم )٤



٤٨  
مج )٥ م، ألنه  الرب م ورغبا نفسهم وفقا لقدرا  BISA ميكنهم أن يدراسوا 

 .بوصيلة اإلنرتنت
دة محاستهم  BISA أحب الطالب على طريق التعليم وسائل )٦ ثري لز ألن هلا 

 يف التعلبم
،أيضا قيود أو نقاط BISA ام هذه الوسائلوإىل جانب عامل امليزة يف استخد

  يف تشغيل تقنيات الوسائل مثل:  عيوب
 موجود بعض الطالب الذين ال يركزون على املواد، وتركز فقط على الصورة )١
موجود بعض الطالب الذين هم أقل فهم على الرغم من أننا قد استخدمت  )٢

 .أدوات خمتلفة كوسيلة للتعلم
صغرية جدا ال ميكن أن ينظر بوضوح مع الطالب الصور أو الصور اليت هي  )٣

 الذين يفتقرون إىل تصور العينني
  

وفقا للباحثة يف استخدام التكنولوجيا القائمة على وسائل مثل هذا كل 
ها اخلاصة ونقاط الضعف، ولكن إذا كان املعلم ميكن  لطبع هلا مزا وسيلة 

ت، ميكن تقليل ضبط اختيار وسائل اإلعالم مع ظروف التدريس واحلاال
 عيوبال

اليت من املتوقع أن تكون جزءا من عملية التدريس والتعلم يف  وسائل
املدرسة، وينبغي أن تكون املدارس قادرة على تقدمي الدعم لتنفيذ عملية 

 االتصال بني املعلمني والطالب يف أنشطة التعلم.
مج  الهات ١مدرسة العالية  يفمن نتائج البحوث إذا، حول تطبيق بر

BISA  يف تعلم اللغة العربية ميكن أن يقال أن يكون وفقا إلجراءات التعلم. ألن



٤٩  
التعلم اجليد هو طريقة على شبكة موقع من تطبيق وسائل اإلعالم وهذا ميكن 
ت اليت التعبري عن التعلم الستخدام وسائل القائمة  أن يكون العديد من النظر

  لطالب أكثر متعة، ودوافع، وحتسني التعلمعلى التكنولوجيا جيعل ا
يف عملية أو خطوات يف تقدمي املواد مع تطبيق وسائل املتعلمة الغة 

مج   : تعلم االسالم والعربية) يعين( BISA العربية من خالل بر
أ.خطط املعلمني التعلم وفقا للمبادئ احملددة، وحالة الطالب، واملواد اليت    

إعداد مث إعطاء الطالب دورا يف عملية التعلم،  تتوافق مع تلك الطريقة.
اية الدرس.  األدوات واملواد واألسئلة، إعطاء كل طالب على الفور سؤاال يف 

جيب على كل طالب حل السؤال الذي أعطاه املعلم حىت يصل إىل نتيجة. يف 
ت، بقية الطالب الذين  هذه احلالة املعلم يعطي التوجيه إذا وجد الطالب صعو

  .فرون معرفتهم اخلاصةحي
يف كل درس يف الفصل، أعطى املعلمني طريقة متنوعة من كل   ب.   

الهتمام يف التفضيل مواضيع اللغة العربية، إذا مل يتم إعطاء  طفل إلهلام شعور 
االختالفات مث يكون الطالب مملة ويكره دروس اللغة العربية وكسول إلجراء 

ا ميكن أن  ت التنمية الذاتية أل يكون مخنت النتائج، مث الستكشاف إمكا
، أعطاه  املعلمني الدين توفري وسائل ااتعليم املتنوعة يف ٨االهتمام يف الصف 

دة الشعور رحيل الطالب  بعض املواد العربية اليت هي مثالية لتكون يف مزيج لز
 إىل حب اللغة العربية.

  
 



٥٠  
  الباب اخلامس

  اخلامتة
 الصةاخل  .أ 

  ، ميكن استنتاج ما يلي:ةالسابقواردة ويف املناقشة ال
مج  .١ يف مدرسة العالية الهات   BISAتطبيق التعلم اإلعالمي من خالل بر

لفعل قادر على أن يقال أنه قد حقق هدف التعلم، واحلصول على  هو 
ل يف التعلم، إتقان املوضوع وميكن تطوير ملالنشاط، واإلبداع، وليس 

مج  ته، ل تطبيق وسائل التعليم من بر لفعل  BISAإمكا ميكن أن يقال 
عشر الدين على تعلم أحد بشكل فعال يف مدرسة العالية الهات يف فصل 

 اللغة العربية.
توأما  .٢ مج  تطبيق الصعو  حواجز :هي يف تعلم اللغة العربية BISAبر

 التكنولوجيا بقبول املعرفة وحمدودية املعدات، وتوافر الصندوق،
مج  تطبيق املزاوأما  .٣ مج :هي يف تعلم اللغة العربية BISAبر  BISA التعلم بر

بة،  يساعد املتعلمني ليجعل جو التعلم ليكون أكثر على قيد احلياة، ليس ر
م ، وليس مملة نفسهم وفقا لقدرا م، ألنه  ميكنهم أن يدراسوا  ورغبا

مج  أحب الطالب على طريق التعليم وسائل، بوصيلة اإلنرتنت BISA الرب
BISA دة محاستهم يف التعلألن هل ثري لز  ميا 

مج  تطبيقالعيوب وأما  الصور أو الصور : هي يف تعلم اللغة العربية BISAبر
الذين يفتقرون اليت هي صغرية جدا ال ميكن أن ينظر بوضوح مع الطالب 

   .إىل تصور العينني
٥٠ 



٥١  
 اتقرتاحالاب. 

مج  على التعلم  BISAبعد البحث يف تطبيق وسائل التعلم من خالل بر
االهات احلصول على نتيجة فعالة يف تطبيق  ١اللغة العربية يف مدرسة العالية 

دة فعالية BISAوسائل تعلم  دف إىل ز ، يبلغ الباحثة بعض نصيحة اليت 
مج  عملية تعلم التدريس وخاصة على املواد  BISAتطبيق وسائل التعلم بر

 الهات. ١ العربية يف الفصل أحد عشر الدين مدرسة العالية
  املدرسة رئيس .١

الحات متفوقة على االستمرار يف حتفيز  ١درسة العالية امل الرئيس
وخاصة معلمي املواد اللغة العربية حتسني أدائها بشكل  املعلمني،

مستمر يف إجراء عملية التعلم و مواصلة حتسني االنضباط لتحقيق 
 النجاح املتبادل.

  للمدرسني .٢
دة حتسني اإلبداع يف حتديد وسائط التعلم   مل أن املعلم لز

  واستخدامها أنشطة التعلم حىت ميكن التعلم بشكل جيد.
 من املتوقع أن املدرسة البنية التحتية الالزمة يف أنشطة التعلم. .٣
  الطلب.٤
للطالب أن يبقوا دائما نشطني يف التعلم وحتفيز أنفسهم يف التعلم، ألنه  

مع روح التعلم مث ميكن للطالب تطوير اإلبداع بشكل أفضل و نشاط 
   فهم املواد اليت يقدمها املعلمالطالب يف
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