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 كلمة التمهيد
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان و اإلسالم و الصالة و السالم على 

األصة يف الظلم، أشهد أن    دمح و على للو و أحاابو صصابي أشرؼ األانم سيدان
ال إلو إال هللا و حده ال شريك لو و أشهد أن  دمحا عبده و رسولو. و بعد، فأان 
أشكر هللا جزيل الشكر الذي أداصين الصاة و التوفيق و اهلداية و املعرفة و الفهم 

استخدام  حىت متكنت صن إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة ابملوضوع "
يف املدرسة  رفع صيول تعلم اللغة العربية لتالصيذ الفصل السابع يفصور لا وسيلة
" كشرط صن الشروط املطلوبة للاصول على درجة  نوية صدين ابو ابو غووااالث

سرجاان الًتبية اإلسالصية بقسم اللغة العربية يف كلية الًتبية و شؤون التدريس جباصعة 
 عالء الدين اإلسالصية احلكوصية صكاسر.

لكن بفضل و  ،لقد واجو الباحث صشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة
خدصة خمتلف األقوام استطاع الباحث يف صعاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة 
و  ابجلودة. و لذالك، ود الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على ىؤالء املساعدين

 املشرفني و املشجعني صنهم:
" و األم دػسخاوي حمم"فضيلة و الدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، األب  .1

بية حسنة حاحلة صنذ حغري إىل سن الرشد ن قد ربياين تر " اللذانور حيايت"

 ه
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و ساعدين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت و أسأل هللا أن ميد يف عمرمها و 
 .أن يرزؽ هلما الصاة و العافية و يهديهما حراطا سواي

الدكتور احلاج صسافر، م.س.إ. صدير جاصعة عالء الدين فضيلة األستاذ  .2
اإلسالصية احلكوصية صكاسر و نوابو األستاذ الدكتور صردان م.أغ. كنائب 
املدير األول، و األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، و 

، الذين قد بذلوا ةثاملدير الثال ةاألستاذة سيت عائشة، م.أ.، ف .د. كنائب
جاصعة عالء الدين اإلسالصية احلكوصية و أفكارىم يف توجيو جهودىم 
 صكاسر.

ية الًتبية و شؤون د أصري، لس. م.أغ. عميد كلػفضيلة الدكتور احلاج حمم .3
بو فضيلة الدكتور صوليونو دصوفويل، م.أغ. انئب العميد األول التدريس و نوا

إبراىيم، م.س.إ. انئبة العميد الثانية و و فضيلة الدكتورة صشكاة صالك 
فضيلة الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. انئب العميد الثالث، الذين 
قد بذلوا جهودىم و أفكارىم يف توجيو كلية الًتبية و شؤون التدريس جباصعة 

 اإلسالصية احلكوصية صكاسر. عالء الدين
سيت  ة، و الدكتور ة العربيةرئيس قسم اللغفضيلة الدكتور محكا، م.ت .إ.  .4

. كسكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية و مها اللذان الق، م.فدعائشة خ
  ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.



 ز
 

الدكتور ل و فضيلة كاملشرؼ األو   .أ. الدكتور حرب الدين غراجنانجفضيلة  .5
كاملشرؼ الثاين اللذين ساعداين و أرشداين حىت   ريّف، س.أغ.، م.فد.إ. 

 انتهيت صن كتابة ىذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمو عليهما، اللهم لصني.
األساتذة و املدرسني الذين بذلوا جهودىم و طاقاهتم يف ترقية صا  مجيع .6

 عندي صن أفكار صنذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلاصعية.
اإلخوان صن طالب كلية الًتبية بوجو خاص و الطالب مجيع األحدقاء و  .7

اآلخرين صن الكليات األخرى بوجو عام الذين ساعدوين و أعاروين الكتب 
املتعلقة هبذه الرسالة و أصدوين مبا لديهم صن أفكار و لراء يف إعداد ىذه 

 الرسالة.
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 جتريد البحث
 : إقبال باحثاسم ال

 02022000202:  رقم التسجيل
رفع ميول تعلم اللغة العربية لتالميذ  يفصور ال وسيلةاستخدام :  عنوان الرسالة

 نوية مدين ابو ابو غوواايف املدرسة الث الفصل السابع
 

اللغة رفع ميول تعلم  يفصور ال وسيلةاستخدام هذه الرسالة تبحث عن 
هذه الرسالة . نوية مدين ابو ابو غوواايف املدرسة الث العربية لتالميذ الفصل السابع

الباحث لبحث  ها، و املشكالت اليت يستعمل صورال وسيلةاستخدام تبني عن 
كيف ميول تعلم اللغة ؟   الصوركان استخدام وسيلة  كيفهذه الرسالة فهي:  

  ؟ نوية مدين ابو ابو غوواااملدرسة الثيف  العربّية لتالميذ الفصل السابعة
حيصل على رفع ميول  صورال وسيلة استخداممن هذا البحث، عرفنا أن 
 نوية مدين ابو ابو غوواايف املدرسة الث اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع

كان عدد  .هذا البحث هو البحث النوعي وتقدمي البياانت الوصفية
مجيع التالميذ يف الصف السابع يف املدرسة الثانوية مداين ابو ابو  هوالسكان 

،  02( ، كانت العينات النموذجية 02) 022غووا، وألن عدد الطالب أقل من 
 .وابلتايل يستخدم هذا البحث طريقة أخذ العينات املشبعة .أو جمموع السكان

 ل
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 .والطريقة الوصفيةكانت طرق مجع البياانت املستخدمة هي املالحظة واملقابلة 
أدوات مجع البياانت املستخدمة هي أوراق املالحظة ، وأوراق دليل املقابلة ، 

 .وأدوات التوثيق ، مثل الكامريا
فقد شهد  نوية مدين ابو ابو غوواايف املدرسة الث تالميذ الفصل السابعأما 

وهذا  .يف التعلم العريب يلة الصورالتعلم بعد استخدام وس ميول حتسنا ملحوظا يف
الذين يلعبون  تالميذتظهر اخنفاضا كبريا يف عدد الواضح يف نتائج الدراسات اليت 

 .يف الفصول الدراسية خالل الدرس
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحثالفصل األول  : 
صبح التعليمية ذلا دور ىام ىف حتقيق أىداف التعليم، ألهنا ت الطريقة
ديكن فهمها  ادلوادادلناىج الدراسية، حبيث  يف ادلوجودة ادلوادمعٌت وسيلة إلعطاء 

 يىم يطريقة التعل 1.هملسلوك وظيفيويكون فهم  التالميذبسهولة واستيعاهبا 
 عمليةجناح أو فشل أيضا  وقيلالعديد من اخلرباء،  أبرزىا العوامل اليت ىحدا

 2على الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف العملية التعليمية. اعتماد عليميةالت

اليت ديكن  .الوسيلةالطريقة اجليدة البد أن تؤيدىا الوسيلة اجليدة أيضا
يلة وس .يلة الصورة ىي وساجليدالطريقة  تؤيدتخدامها يف عملية التعلم لاس

تصبح   ، حبيث التعلميةمييف عملية التعل هاعملية التعلم ال يزال ديارس يف الصور
 يف ادلدرسة.  ميذاللتل  مملة

حيث يتبادل   اتصال منفصالملالفصول ىي عايف  يةميالتعلعملية 
األفكار لتطوير األفكار والفهم. يف االتصاالت غالبا ما تنشأ  تالميذادلعلمون وال

 اجتاهإىل  ذلك جزئيا، ويرجع  فعالية وكفاءةاحنرافات حبيث االتصاالت ليست 
يف  تالميذواحلماس من ادل، وعدم االىتمام تالميذلاللفظية، وعدم اليقني من ا

 التعلمعملية 

                                                 

1
 Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan ,دمحم عارفٍي, 

Pendekatan Indisipliner,  (1991: خاكارتا: بوهً أكسارا,  الطباعة األولى,)  .191ص.. 
2

 Pengajaran Bahasa Asing, Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi ,هولٍاًتو سوهاردي, 

 .1ص.  (,1914ارتا: بوالى بٌٍتاًح, )خاك
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 سيتم يولادل مع ألنو يةميالتعلعملية  يف جدا مهم موقف لديو ىنايول ادل
 الذكاء وجود .للتعلم التالميذ و الروح ادلرح من والشعور التعلم، شغف تعزيز
 ألن .قوية ميول يتبعها مل إذا األمثل يةميالتعل أىداف لتحقيق يكفي ال عالية

 .شخص أيو حيكم أن دون عملية أو شيء يف تفضيل شعور يى يولادل

 عالية لو مي أهنا على يولادل تفسر اإلندونيسية، اللغة من كبري قاموس يف
 أسس أبسط من واحدةك يولادل اعتبار ديكن 3.والرغبة العاطفة، إىل القلب من
 الدافعة عواملال أحد ىو ,ما بشيء شخصال ميول ألن ما، شيء جتاه نشطةأل

 .ية العملللعمل

 ، شاىدةادل و القراءة، مثل ،يف إجراء العمل  اجملتدنشيط ال تلميذ ال
 الشخص يرى عندما حتدث حالة أيضا ىي يولاجليد.ادل يف لو ادليول، ما وغالبا
 .اخلاصة ابحتياجاتو يتعلق شيئا

 من لذلك، .يوللتوليد ادل ان تطلب حافزا معينولك ال تنمو غريزاي يولادل
 ادلعلم على يجبف ما، مادة يف ابلتعلم عال ميول تالميذال لدى يكون أن أجل

  .يولادل لزراعة حافزا يوفر أن

 يف يلةوسال استخدام ىو تعلم اللغة العربية ميولاألشياء اليت تسبب 
 وادلعلومات مقدم كحافز العملية ىو يفيلة وسال من وظيفةال ألن .تعلمال عملية

 بعض ويف .ادلعلومات تلقي يف التوافق لتحسني وكذلك وغريىا، وادلواقف

                                                 
3

)سوراباٌا: بوستاكا تٌٍتا  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru ,م. كثٍر إبراهٍن,  

 .583(,  ص.1999إٌواس, 
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 تقدًن عن فضال التقدم خطوات تنظيم على أيضا يلةوسال تعمل احلاالت،
 4.الراجعة التغذية

 مصحوبة عمليةال كانت إذا وكفؤة ةيفعال التعلم عملية وستكون
 اقًتاح وآخرون ،سادديان عارف .تعلمواة الكأد يلة التعليميةوسال ابستخدام

 ادلتلقي إىل ادلرسل من رسالة لتسليم ديكن استخدامها شيء أيك  يلةوس شعور
 و كذالك ،التالميذ يولوم واالىتمامات وادلشاعر العقل حتفز أن ديكن حبيث
 5.التعلم عملية يفتالميذ ال اىتمام

 تعلم يف وكذلك ،ةكثري  التعلم عملية يف استخدامها ديكن اليت يلةوسال
 تالميذوال ادلعلمني لتسهيل التعليمية يلةالوس استخدام أيضا وديكن العربية اللغة

 :ىي العربية، اللغة ميتعل يف تستخدم يلة اليتوسال .التعلم التعليم و يف
 دراسة لتسهيلىي  خصائصها يلةالوس .جرا وىلم ,صورةال سيدي,ال,الكمبيوتر

 .الرمسية ادلؤسسات يف وخصوصا ،رسةادلد يف العربية اللغة موضوعات
 أمر يلةوس استخدام اإلجنليزية، أو العربية ابللغة سواء اللغة، تعلم يف

 إىل يشري حقل من األدلة .ةمتع نشاط ويكون مملة فتصبح غري لعملية ضروري
 وال .أخرى أجنبية لغة تعلم نم تنوعا أقل ىي العربية اللغة يةميالتعل عملية أن

 على قادرة لتكون أجنبية كلغة العربية اللغة تعلم أن افًتاض إىل فقط ىذا يرجع
 استخدام أيضا ولكن فقط العربية الدول يف يتم أن ديكن بنشاط هااستخدام

 .أخرى األجنبية اللغة لتعلم طريقة من الزمن عليها عفا اليت التدريس طرق

                                                 
4

)خاكارتا: خٍبوتات بٍرس خاكارتا,  Media Pembelajaran .ذ. أشٌاوٌر, م. بشرالدٌي أثواى,  

 .11(,  ص.2002
5

 Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan .و اَخر,عرٌف سادٌواى  

Pemanfaatannya ) :25ص. )خاكارتا: بوستٍككوم دٌكبود و بٌٍتاس راخا خرافٌٍدو بٍرسادا. 
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، عالية، وغريىا تركز يف الغالب على اثنويةأو  ادلدرسةالتعلم العريب يف عملية 
القواعد  اىل ويتجلى ذلك يف الدروس اليت تؤكد .النحوية والًتمجة األساليب

، وليس ابلعكس، وال تعطى تالميذالالنحوية، وترجم اللغة العربية إىل لغة 
 6.السمعيةو  البصرية وسيلةادلمارسة اللفظية، وال تستخدم 

 يف السمعية يلةوسال استخدام أن ريفاي وأمحد سودجاان انان وقال 
 واثئق( شعرية قراءات) أدبية ادلوسيقى تعليم أوال، :يف أساسا تستخدم التدريس
 اثلثا، .البصري السمعي أو الصوت إما أجنبية، لغة تدريس اثنيا، .األنشطة
 ألنواع التعلم وحزم الرابعة، .التعليمي الراديو أو الراديو خالل من التدريس

 7.الدراسة رلال يف تفسري لتدريبتالميذ ال يسمح الذي ادلواد، من خمتلفة
الستخدام  باحثيحاول الفادلختلفة   البصرية يلةلديها وس نوية مديناادلدرسة الث

 .للبحث يف ىذه الرسالة شكل صورةب البصريةيلة وس
الفصل السابع يف ادلدرسة الثانوية  تالميذ يف يف احلقيقة وجد الباحث

قد و أهنم يتعلمون اللغة العربية ,ولكنهم مل جيتهدو فيها. ، مداين ابو ابو غووا
إذا نستخدام بوسيلة الصور  تعلم اللغة العربيةوجد الباحث أهنم جيتهدون يف 

 فيها.
 وضوع   الدراسة مب باحثكلة ادلذكورة أعاله، أخذ الخلفية ادلش من

 رفع ميول تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع يفصور ال وسيلةاستخدام "
 ." نوية مدين ابو ابو غوواايف ادلدرسة الث

                                                 
6

 Pedoman .,فرٌق تدوٍع دلٍل اللغة العربٍة الودٌرٌة العاهة لتوخٍه الودتوع اإلسالهً 

Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama Islam (Proyek Pengembangan Sistem 

Pendidkan Agama Depag RI: Jakarta, 1918), .129ص.. 
1

(, 1991)باًدوًح: ج.ف سٌٍار بارو, .Media Pengajaran .ًاًا سوخاًا و أحود رفاع,  

 .129ص.
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 البحث تمشكالالفصل الثاىن: 
بناء على ما قدم الباحث من اخللفيات السابقة، فيقدم ىنا أسئلة جيعلها حتديدا 

 أما ادلشكالت الىت ستكون أساسا للبحث ىف ىذه الرسالة ، دلشكالت البحث
 فهي:

 كان استخدام وسيلة الصور ىف تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابعة كيف .1
 ؟ نوية مدين ابو ابو غوواايف ادلدرسة الث

نوية مدين ايف ادلدرسة الث سابعةّية لتالميذ الفصل الكيف ميول تعلم اللغة العرب .2
 ؟ ابو ابو غووا

 ؟الصور يلةبعد استخدام وس اللغة العربية ابلتعلم تالميذال رفع ميول اكيف  .3
 

  ركيز البحث و وصفوتالفصل الثالث: 
توجيو ز ادلشكلة حبيث ديكن على تركي ووينصب تركيز البحث ووصف

يركز اجلدول التايل من البحث  .وفقا لألىداف اليت يتعني حتقيقها ثالبح
 :وصف الًتكيز

 رقم تركيز البحث وصف البحث
ىي كل وسيلة التعلمية ديكن  يلة الصوروس

لتالميذ رؤيتها وىي ثنائية األبعاد ، أو يف 
مساحة مسطحة ، مثل الورق أو الشاشة ، 
واليت يستطيع التالميذ من خالذلا فهم 

 .ادلوضوع بسرعة و بشكل واضح

 1 صيلة الصورو 
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ادلعلم استخدام وصيلة الصور لرفع ميول 
 ابعةسل اللتالميذ الفصتعلم اللغة العربية 

 نوية مدين ابو ابو غوواايف ادلدرسة الث

 2 رفع ميول تعلم اللغة العربية

 العوامل الداخلية . أ
 العوامل اخلارجية . ب

 3 العوامل اليت أتثر ميول التعلم

 أىداف البحث وفوائده: رابعالفصل ال
 فوائد البحث .1

 :يالرسالة ىالفوائد ادلطلوبة ىف حبث ىذه 
تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل  دلعرفة استخدام وسائل الصور ىف . أ

 .نوية مدين ابو ابو غوواايف ادلدرسة الث السابعة
يف ادلدرسة  دلعرفت ميل تعلم اللغة العربّية لتالميذ الفصل السابعة  . ب

 نوية مدين ابو ابو غووااالث
 البحث أىداف .2

 ىي: ،يراد احلصول عليها يف ىذا البحث اليت أىداف
 أمهية نظرية  . أ
 تطوير يف علمية مسامهة البحث ىذا يوفر أن ديكن العلمية الناحية ومن
 .البحث دلواصلة كمرجع استخدامو وديكن والتدريس، التعليم

 أمهية تطبيقية  . ب
  للمعهد (1

 فضال للمؤسسة، قدم موطئ أو االعتبار يف تؤخذ أن الصور ديكن وسيلة تنفيذ
 .أفضل بشكل العربية اللغة بتعلم ادلتعلقة ادلسائل تطوير يف مرجعي إطار عن
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  لمدرسل (2
 تقدًن أو تدريس على ادلعلمني تسهيل إىل وسيلة الصور تطبيق يؤدي

  .التعلم أنشطة يف اجلادين للتالميذ وخاصة التالميذ، وعلى يوجو الدراسية، ادلواد
 لتالميذل (3

 الدروس لتلقي استعدادا أكثر ادلعلمون يطبقها اليت يلة الصوروس مع
 ديكن حبيث العربية ادلوضوعات وخاصة جيد، بشكل التعلم عملية ومتابعة

  .جيد بشكل ادلواد على واحلصول الفكرية قدراهتم تطوير للمتعلمني
  للباحث (4
 ادلتعلمني قدرة مدى معرفة يف الباحث وسيلة الصور استخدام سيسهل

 .احملتملني للمعلمني اثقبة نظرة وإضافة أعطيت اليت العربية اللغة موضوع على
 

 أساس ترتيب الرسالة: الفصل اخلامس
تكون ىذه الرسالة اىل عدد أبواب. الباب األول يتكون من ستة فصول، ي

ويكون لكل فصل منو مبحث خاص. فالفصل األول خيتص ابحلديث عن 
، أىداف ركيز البحث و وصفو، وتالبحث ، ويليو ادلشكالتالبحث اخللفيات

 أبساس ترتيب الرسالة.البحث وفوائده، وينتهي 
 ايل ، فقد أوصلو الباحثنظريةقدم الباحث فيو الدراسة اليوأما الباب الثاين، ف

, و تعريف الوسائل الصور فأوضح يف كل فصل منها تعريف متتابعة، فصلني
 .ميل الّتعليم

اب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلمى، واجملموع الكلى والعينة والب
 أدوات البحث العلمى.نهى يالنموذجية، و 
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أما الباب الرابع، يبحث عن حبث ادلوضوع وأوصلو الكاتب اىل ثالث فصول 
نويّة مدين اادلدرسة الث دث يف كل فصل منها حملة عامة عنحيمتتابعني، حيث 

حملة العامة عن ادلدرسة الثانوية مداين ابو ا ,مّث وأحوال التالميذ فيه, ابو ابو غووا
استخدام وسيلة الصور ىف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل  :,و  ابو غووا

ميول تعلم اللغة العربية لتالميذ  , ونوية مدين ابو ابو غوواايف ادلدرسة الث السابع
 تالميذال رفع ميول امث  .يف ادلدرسة الثانوية مدين ابو ابو غوواالفصل السابع 

 الصور يلةبعد استخدام وس اللغة العربية ابلتعلم
اخلامتة، وأوصلو الباحث إىل  و قدم الباحث فييوأما الباب اخلامس، ف

 فصلني متتابعني، حيث قدم يف كل فصل منهما اخلالصات، مث ادلقًتحات.
 



 

1 

 

 الباب الثاين
 ةيالدراسة ادلكتب

 تعريف الوسيلة التعليميةاألول : الفصل  
تقدم علم ادلعارف وتكنوليجيا، تكنوليجيا ادلواصالت خاصة، يتأثر إىل 
تركيب وحتقيق اإلسًتاتيجي التعليمي. يف ذلك تقدم ادلدرس يتمكن 

ة. استعمال وسيلة ابالستعمال الوسيلية متنوعة مناسب ابحلاجة وىدف التعليمي
 صنع عملية التعليمية جذبة.سهولة عملية التعليمية و سيفرض إىل ادلواصالت 

عملية التعليمية ىي عملية ادلواصالت, يف عملية ادلواصالت تتورط بثالثة 
عناصر فهي عنصر مرسل الرسالة )ادلدرس(، مستلموا الرسالة )التالميذ( 

التعليمية حتدث فشل ادلواصالت. ابدلعٍت وعنصر الرسالة نفسا. اترة يف عملية 
ادلادة أو الرسالة اليت تبلغ ادلدرس ال تتمكن ابالستالم التالميذ جيدا. لكى 
يتباعد عنو، ادلدرس يتمكن بًتكيب اإلسًتاتيجي التعليمي واستفادة الوسيلة 

 ادلتنوعة ومصادر الدراسة.
 ةكلمة الوسيلة أصلها من اللغة االتينية ومجعها من كلم

 "    Medium.إذن الوسيلة ىي وسيط أو مرسل 8" حبرفية يعٍت وسيط أو مرسل
 .الرسالة من الراسل إىل مستلم الرسالة

عملية الدراسة الفعالية فجر تفاعل العناصر اإلنساين أن تكون عملية يف 
حتقيق ىدف التعليمية. إذن جيب على ادلدرس اباستعمال الوسيلة التعليمية 

  .وكفاءةفعالية 

                                                 
 Media Pendidikan Pengertian Pengembangan dan ,عريف ضاديمان و اآلخر, 8

Pemanfaatannya  ,50(, ص.2002)الطباعت الخامطت., جاكارتا: بت جرافيىذو بيرضادا.  

9 
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 ااستعماذل ديكنيلة التعليمية مجيع االت ومادة روس وبريدل قاذلما أن الوس
 9اجلريدة، اجمللة وغَتىا( منهم الراديو، التليفزيون، كتاب.ىدف الًتبية تحقيق ل

 
 التعليمية أنواع الوسيلةالثاين : الفصل  
 

 التعليمية : سيلةو لك عدة أنواع من التقسيمات لىنا
لعدد ادلستفيدين : قد قسم الوسائل التعليمية إىل وسائل جوىارية  أ. ابلنسبة 

كاإلذاعة والتليفزيون والسنما، وإىل وسائل تعليمية للجماعات الصغَتة، 
 ووسائل تعليم فردية.

ب. تقسيم الوسائل حسب صناعها : قد قسم الوسائل إىل وسائل تعليم لفظي 
 مطبوعة.ووسائل ألكًتونية ووسائل مصورة ووسائل 

ج. تقسيم الوسائل حسب اترخيها : قد قسم الوسائل إىل وسائل تقليدية وىي 
تعتمد على التعليم اللفظي والكتاب والسبورة، ووسائل حديثة تعتمد على 
أساليب عديدة من أمهها التليفزيون ومعامل اللغات وأجهرة التسجيل 

ثبت عليها شرائط وأجهرة العرض ألفالم الثابتة وادلتحركة والبطاقات ادلم
 التسجيل وغَتىا.

د. تقسيم الوسائل حسب احلواس اليت تعتمد عليها : تقسم الوسائل أحياان إىل 
 .10وسائل مسعية ووسائل بصرية

                                                 
9
)الطباعت  Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan ,ضاوجايا,ويىا   

 .163ص. الطادضت., جاكارتا: كيىجاوا بريىادا ميذييا جروب(,
10

دمحم مسمل البشير و دمحم مالك دمحم ضعيذ, مذخل إلي المىاهج و طرق التذريص )الطبعت الثاويت, الطعوديت: دار اللواء للىشر  

 133( ص. 1995لثوزيع, و ا
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ه  تقسيم الوسائل حسب تكليفتها : قد قسم الوسائل أحياان إىل وسائل مسعية 
 ووسائل بصرية ووسائل مسعية بصرية.
كالشم واللمس والتذوق، إال أن ىذا   وىناك بدون شك حواس أخرى

 التقسية يعتمد على أكثارىا استخداما ومها السمع والبصر :
من أمثلة الوسائل السمعية : اإلذاعة والتسجيالت الصوتية   -1

 واألسطواانت، ومعامل اللغات.
أمثلة الوسائل البصرية : الرسوم، والكتابة، والنماذج، والسبورة، ورللة  -2

 دلتحركة الصامتة.احلائط، والصور ا
البصرية : وىي تضم ادلواد واألشياء اليت -من أمثلة الوسائل السمعية -3

تعتمد على حاسيت السمع والبصر وتشمل : الصور ادلتحركة الناطقة 
)وتشمل األفالم والتليفزيون( وكذلك األفالم الثابتة والشرائح والصور 

 عندما يصاحب العرض تسجيالت صوتية.
حثة فيما يلي عددا من الوسائل التعليمية، وديكن وسوف تتناول البا

 إرجاعها إىل تقسيم أو أكثر من التقسيمات السابقة :
 اللوائح األسواد أو األخضر أو األبيض " السبورة " .1

شلا ال شك فيو أن وسائل وأدوات التدريس، ىي عدة العمل التعليمي 
ىذه الوسائل واألدوات  الناجح، وأن الًتبية احلديثة تعلق أكرب أمهية على وجود

 يف كل مدرسة.
من أىم الوسائل اليت تعُت ادلعلم على توصيل ;النماذج أو الصور  .2

احلقائق دون تعب أو تردد لتالميذه، النماذج والصور، دلا تتميز إبدراك بديهي 
 للحقائق، وفهم سريع دلا يعرض أمام أنظار التالميذ.
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رض على تالميذه، بعض ويتوجب على ادلعلم، يف ىذا اإلطار، أن يع
الصور والنماذج لتفهيم الدرس وتوضيحو، ولتعليم بعض ادلواضيع بصورة عيانية، 
شلا يضع األشياء قبل الكلمات أمام التالميذ, فينَت عقوذلم، وجيعلهم يدركون ما 

 يود تعليمية ذلم بسرعة ووضوح.

ديكن أن يستخدم الراديو حبيث يسهم يف الربامج ; الراديو .3
التعليمية، وديكن أن يستخدم أيضا لتعليم اجتاىات مرغوب فيها، ويشًتط كال 

 األمرين أن يستخدم بعناية وحرص اسنخداما مستنَتا.
التلفاز وسيلة حديثة لإلتصال جتمع بُت الصورة والصوت  ;التلفاز .4

يف نفس الوقت، وإمكانيات التلفاز متعددة ومتنوعة شلا جعل منو وسيلة إعالم 
أكثر أتثَتا واستحواذا على نفوس ادلشاىدين ادلستمعُت من اإلذاعة وتثقيق 

والسينما، وقد انتشر التلفاز يف كثَت من دول العامل، وازداد إقبال عدد كبَت من 
 .11الناس على شرائو ومشاىدة برارلو

 يما يلي :فمجارة بنفسهم الوسائل التعليمية وجاء سيف البحر 
اليت تعتمد على السمع فقط، مثل  الوسيلة السمعية ىي الوسائل -

ادلصرايء واألشرطة واستوانو الفنغراف. إال أن ىذه الوسائل غَت مناسبة عند 
  الذين ذلم سوء السمع.

الوسائل البصرية ىي الوسائل اليت تستند إىل البصر فقط. منها  -
 .12الصور اليت ال حراكة ذلا كفلم السرد وفلم االطار وصورة مشسية

                                                 
11 Ibid., h. 134-139. 

12
)الطباعت الثالثت.,  Strategi Belajar Mengajar ,صيف البحر جمرة, درش. أضوان زيه, 

 .124ص. (, 2006جاكارتا: بت ريىيكا جيبتا, 
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السمعية البصرية ىي الوسائل اليت إجتمع فيها الصوت الوسائل  -
 والصورة.

 
 تعريف وسيلة الصورالثالث : الفصل  

أمَت محزة ادلرئي، وفقا الوسيلة ديكن أن يسمى أيضا  وسيلة الصور
األدوات البصرية ىي أدوات "مرئية" اليت ديكن رؤيتها. ومن بُت األدوات 

 والصور والشرائح والنماذج.ىالبصرية 
 وىناك أيضا قيود على تعريف األدوات البصرية على النحو التايل:

 ادلعرفة من خالل "جتربة ادلشاىدة". ىي وسيلة الصور . أ
ىي وسيلة لنقل ادلعلومات على أساس ادلبدأ النفسي الذي  وسيلة الصور . ب

ظر إليو من شيء ينص على أن الشخص حيصل على فهم أفضل لشيء ين
 .انو مسع أو قرأ

. تالميذاليت ديكن أن ينظر إليها ال يلةوس يى فوسيلة الصورمن الفهم أعاله 
وسيلة الصور ديكن أن تنقل التفاىم أو ادلعلومات بطريقة ملموسة أكثر شلا ديكن 

 أن تتحدث بو الكلمات ادلنطوقة.
 خطوات إستعمال وسيلة الصور يف التعليم الفصل الرابع :

 :وىي( 18: 2011وستينا يإستعمال وسيلة الصور ) خطوات 
 .إىل عدة رلموعات وفقا للمصاحل تالميذتنقسم ال .1
 يلة الصور.يقوم ادلعلم إبعداد وس .2
 .واد التعليممب ادلعلم يظهر الصور ادلتعلقة .3
 .مييوضح ادلعلم فيما يتعلق مبواد التعل .4
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 .يلة الصوروس إىل ينظر تالميذكل ال .5
 .تقسيم ادلعلمُت ورقة العمل إىل كل رلموعة .6
 العمل.و من أعضاء اجملموعة على ورقة يعمل كل عض .7
 13العمل.ورقة جتمع كل رلموعة  .8

 
 تعريف ميول التعلم الفصل اخلامس :

كانوا ىف اختالف   ابالتعريف عن ادليل وقاموا  ىناك كثَت من العلماء
واحد. منهم من يقول أن ادليل ىو وعي القول عنو إال اهنم كادو ىف مقصود 

 .14حولو و كل ما حييطو يرتبط بنفسوادلرء أن كل ما 
ادلوجهة ادلستمرة إىل  وقال كرتيٌت كرتونو إن ادليل ىو ساعة من اإلرادات

نها الشخصية مباشرة من ىف ادليل شعر عاطفى و ظهر م 15ادلوضوع ادلهم.
ادلرء األاننية. من الواضح إذن أن ىف ادليل عنصر التعارف العاطفى أو  صفات
رادة للوصول إىل ادلوضوع. ادليل ىو إستعداد النفس أوفيكتيف من اإل عنصر

 الفعلي الستالم ما من غَته من العناصر اخلارجية.
دليل ىو روح تعاريف السابقة فاأما عند الباحث بعد االطالع من ال

اإلنسان و ىو مرتبط ابالنتباىة و االرادة و ىو موجو إىل ادلوضوع ادلتعلق 
 بشخصية ادلرء.

الب قوال ال أريد دراسة ىذه اخلصة دلا مل يكن يل رغبة قد مسعنا من الط
القول من أجلو عدم معرفتو عن  أو ميل إليها. ومن السبب الذى ظهرفيها 

                                                 
13

  http://www.jejakpendidikan.com/2016108/langkah-langkah-penerapan-media-

gambar.html 

 .122(, ص.1982)جاكارتا: أكطارا بارو. ,Psikologi Pendidikan ,ويطيريىتون,  14
  .98ص. (,1999)باوذووج: ألومىي, ,Teori Kepribadian ,كارتيىي كارتووو, 15
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مادهتا حىت ما خطر ببالو إرادة لدراستها. لو كان الطالب عند عملية صة و اخل
 يكون ذلم ادليول إىل التعلم. التعليم الوعي الكايف فال شك ان 

ادليل يؤثره الشعور و العاطفي التعارف واإلرادة حيث كان  إن ظهور
يفة ن ىف نفس الطالب. ومها تؤثران وظالشعر و العاطفي حتتالن أوسع ماكا

ىدة و من وظيفة النفس القوية ادلراقبة او ادلشا النفس األخري أتثرا قواي.
 ستجابةواك إن الطالب الذي لو ادلشاىدة واإلستجابة و التفكَت واالرادة. لذل

 .العريب لتعلم اللغة والعاطفي االجيايب فليس لو نشاط اإلجيبية والشعور
 

 العوامل اليت أتثر ميول التعلم الفصل السادس :
التعلم ىناك نوعان، ومها العوامل  يولساس العوامل اليت تؤثر ميف األ

-https://suaranuraniguru.wordpress.com/2011/12/01/minat) الداخلية واخلارجية

dalam-belajar-siswa/diakses  13:41يف  2016يونيو  26يف:) 
  العوامل الداخليةأ. 

البشر سللوقات أكثر كماال ابدلقارنة مع األشياء احلية األخرى. نتيجة 
ات، سواء من حيث لعناصر احلياة ادلوجودة يف البشر، والبشر تطوير وجتربة التغَت 

التغَتات الفسيولوجية وكذلك التغَتات يف ادلصطلحات النفسية. وديكن أن 
 داخل وخارج النفس البشرية نفسها.تتأثر ىذه التغيَتات من 

التعلم ديكن أن يكون تطوير  ميولداخل اليت ديكن أن تؤثر العوامل من ال
ىناك فرقا كبَتا (، وقال إن 83: 1982طالب الطب النفسي. أندي مابيار )

بُت اذلدف من مصلحة الشباب مع موضوع ابنة ادلراىقة. على سبيل ادلثال يف 
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أشكال اللعبة، والعمل الذي ديتكونينيا، شحن الوقت وىكذا دواليك. وىكذا، 
 االىتمام ابلتعلم يتأثر ابجلنس. فإن رأي أندي مابيار يوفر فهم أن
أن ىناك ثالثة عوامل ديكن أن ( 54: 1995ويف ىذه احلالة يقول سالميتو )

تؤثر على االىتمام ابلتعلم، وىي العوامل الفيزايئية والعوامل النفسية وعوامل 
 التعب.

 وامل اجلسمنيةأ(. الع
  الصحة، وسائل صحية يف حالة جيدة مجيع اجلسم وأجزائو أو خالية من

ادلرض. الصحة ىي دولة أو شيء صحي، التأثَت الصحي للشخص على 
 التعلم.

  عيوب اجلسم، وىو ما يعٍت شيئا يسبب أقل جودة أو أقل مثالية عن اجلسم
 أو اجلسم مثل العمى والصمم والساقُت ادلكسورة واليدين مكسورة وغَتىا.

 ب(. العوامل النفسية
. ميول التعلم عوامل على األقل تقع يف العوامل النفسية اليت تؤثر مخسةىناك 

 ، النضج واالستعداد.يلادلالذكاء، االىتمام،  :العوامل ىي
 عامل التعبج(. ال

 سيمها إىل نوعُت، ومها:التعب يف شخص تق
 اجلسدي، والتعب اجلسدي ينظر إليو مع ضعف وضعف يف اجلسم  تعبال

وميل لالستلقاء. حيدث التعب اجلسدي بسبب الفوضى من مادة حرق 
 معينة.أو أقل سالسة على أجزاء داخل اجلسم، وابلتايل فإن الدم ليس 

 ث التعب الروحي، والتعب الروحي ديكن أن ينظر إليو مع اخلمول وادللل حبي
 مصلحة وزلرك إلنتاج شيء مفقود.
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ؤثر توما أن ادلادية والروحية والتعب ، ديكن أن يكون مفهالسابقمن الوصف 
على مصلحة الفرد يف شيء ما. وابدلثل، يف التعلم، وىذه العوامل الثالثة 

على مصلحة الشخص لتعلم شيء ادلواضيع. ولكي يكون  تؤثر بشكل كبَت
لدى الطلبة مصلحة جيدة يف التعلم، فإن العوامل الثالثة مجيعها يف حالة 

 جيدة أيضا.
 ب. العوامل اخلارجية

 تدريسض  الااغر  (. 1
والغرض من التدريس لو مكانة ىامة جدا يف عملية التعلم، ألن اذلدف 

التدريس. مع اذلدف، وادلعلمُت سوف تكون  ديكن توجيو جهود ادلعلمُت يف
دائما على استعداد لتعليم وتقدمي األطفال إىل عملية التعلم. والغرض من 
التدريس ىو أيضا دليل يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم. وديكن لألىداف أيضا 
أن تثَت اىتمام الطالب ابلتعلم ألن ىذا اذلدف سيسعى الطالب إىل حتقيق 

شود. لذلك، قبل البدء يف الدرس، جيب على ادلعلم إبالغ األىداف الغرض ادلن
  أو اجلوانب اليت جيب أن يتقن الطالب بعد االنتهاء من الدرس.

 ادلعلمُت الذين يعلمون(. 2
سوف تتأثر مصلحة الطالب يف التعلم سوف يقلل من اىتمام الطالب 
يف التعلم، وإال ادلعلمُت الذين تبدو جذابة سوف تثَت الطالب يف التعلم. 
التفاعل ادلعلم مع سيسوابون تلعب دورا يف توليد االىتمام يف تعلم الطالب. 

ن قبل الطالب. يف وادلعلم الذي ىو على دراية طالبو دتيل إىل أن يكون زلبواب م
( أنو يف عالقات جيدة )ادلعلمُت 66: 1995اتصال مع ىذا. يقول سالميتو )

مع الطالب(، والطالب حيبون زلاولة تعلم أفضل. كما حيدث خالف ذلك، إذا  
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كان الطالب يكره معلمو، وقال انو مًتدد يف دراسة ادلواضيع اليت يعطيها، ألن 
 الدرس مل يتقدم.

 مواد الدرس (. 3
(، اىتماما كبَتا يف أتثَته على التعلم، ألنو إذا  57: 1995سالميتو )

كان الدرس ادلستفادة ال يتفق مع مصاحل الطالب، فإن الطالب لن يتعلموا 
بقدر اإلمكان، ألنو ال يوجد جذب لو. كان مًتددا يف التعلم، وقال انو مل حيصل 

الب ىي أكثر سهولة على االرتياح من تعلم ذلك. مواد الدرس اليت جتذب الط
 تعلم وختزينها، وذلك بسبب مصلحة إضافة أنشطة التعلم.

(، ىو احملتوى الذي قدمو 67: 1995مواد الدرس كما قال انان سودجاان )
من خالل ىذا الدرس ادلواد يتم تسليم  .عملية التعلمالطالب خالل 

وبعبارة أخرى، فإن األىداف اليت يتعُت أن  .الطالب لغرض التدريس
 .حيققها التالميذ تكون ملونة وشكلت ابدلوضوع

 التدريس (. طريق4
يف تسليم ادلواد أو ادلوضوع للطالب، جيب على ادلعلم اختيار واستخدام 
أساليب التدريس اليت تتناسب مع طبيعة ادلادة الدرس، وكذلك حالة الفصول 

تمام استخدام ىذا األسلوب من التدريس يؤثر بشكل كبَت على اى .الدراسية
ادلعلم الذي يستخدم طريقة احملاضرة على سبيل ادلثال،  .الطالب ابلتعلم

 .ابستمرار يف كل أنشطة التدريس والتعلم يف الصف، سوف تولد ادللل للطالب
وبدال من ذلك، فإن ادلعلم الذي يستخدم طريقة متنوعة ومتناسبة مع وضع 

ولكن إذا كانت  .م بنشاطوحالة الفصول الدراسية، سيولد اىتمام الطالب ابلتعل
الطريقة ادلستخدمة ال تتفق مع تطور النفس الطفل، وسوف يسبب صعوابت 
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 .للطفل على تلقي الدروس ادلقدمة من قبل ادلعلمُت وتقليل اىتمام التعلم
وبعبارة أخرى فإن استخدام أساليب التدريس السيئة اليت ديكن أن حتدث على 

استعدادا وأقل اتقان ادلواد من الدرس حبيث سبيل ادلثال ألن ادلعلم ىو أقل 
ادلعلم يعرض غَت واضحة أو مواقف ادلعلمُت إىل ىذا ادلوضوع يف حد ذاتو 

 .ليست جيدة، حىت أن الطالب أقل سعادة عن الدروس أو ادلعلمُت
 تدريس(. وسيلة ال5

وسائل اإلعالم التدريس ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت مفيدة جدا لتوضيح ادلواد 
اليت سيتم نقلها إىل الطالب ومنع حدوث فَتابلتاس، ألنو مع تعليم وسائل 

يف  .اإلعالم جذب الطالب هباتيان وذلك إلحداث شعور من ادلرح يف التعلم
( أن الوسائل التعليمية أو وسائل 5: 1995ىذا الصدد، قالت انان سودجاان )

وابإلضافة إىل ذلك، مع  .اإلعالم يف دور تلعب خللق عملية فعالة للتعلم والتعلم
 .الدعائم أو ادلواد اإلعالمية ديكن فهمها بسهولة من قبل الطالب

 ي(. احل6
مهتمُت ابلدرس، إذا كانوا يف وضع أو بيئة تشجع منو  تلميذسوف يكون ال

(، أن مكان التعلم جيب أن يكون 7: 1995كما يقول سالميتو ) .الفائدة
يط، ألن التعلم ىو الًتكيز الضروري ىادائ، ال تنزعج من ادلنشطات من احمل

بل على العكس من ذلك، فإن الظروف  .للعقل، وليس للتعلم أثناء االستماع
، ) 148: 2014 (ووفقا دلاكمون خَتاين. اليت تكون شلتعة للغاية ستكون ضارة

 :فإن العوامل اليت ديكن أن تولد اىتماما ابلتعلم ىي
 حيتاج عامل من الداخل .أ

 .ت ديكن أن تكون االحتياجات ادلتعلقة اجلسدية والنفسيةاالحتياجا
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 االجتماعي احلاجةعامل ب. ال
ديكن أن يكون الدافع االجتماعي اإلصابة ابحلاجة إىل احلصول على اعًتاف، 

 .واحًتام البيئة ىو يف وجود مصلحة يف شخص ما
 العوامل العاطفية ج.

االىتمام بنشاط معُت أو كائن العوامل العاطفية ىي مقياس جلدية ادلرء يف 
  .16معُت

 
   يولادل رفعمؤشرات  الفصل السابع :

( ، فإن مؤشرات االىتمام ابلتعلم ىي 132: 2002ووفقًا جلامرة )
أمثالو / سعادتو ، والبيان أكثر شبهًا ، مبعٌت االىتمام ابلوعي للتعلم بدون 

  ترتيب ، وادلشاركة يف أنشطة التعلم ، وإيالء االىتمام.
وىي:  ابلتعلم يول( بعض مؤشرات ادل180 :2010) لسالميت وفقا

من العديد من  .تالميذال شعور من اإلاثرة، والفائدة، وقبول ومشاركة
االىتمام يف التعلم أعاله ، يف ىذه الدراسة  التعريفات ادلقدمة على ادلؤشرات

  ابستخدام مؤشر الفائدة ىي:
 ألشعور ابلسرور      أ(

عُت ، فلن يكون ىناك إكراه ادلدرس لشعور ابلسرور ال تلميذال إذا كان لدى
 ضر الدرس.حيشعر ابدللل ، و يلدرس ، وال ابتبع ي ىو  ادلثال للتعلم.

  تالميذارتباط ال     ب(
                                                 

 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar Siswa“ ,بيروادوش ابه فروص ريطي, 16

Terhadap Mata Pelajaran Matematika Kelas Ix-B Smps Dharma Nusa Flores Timur Tahun Ajaran 

 .21ص. (,2019رضالت )يوجياكرتا: كليت التذريص و علوم التربيت, , ,”201612019
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سيؤدي اىتمام الشخص ابذلدف إىل أن يكون الشخص سعيًدا ومهتًما 
ادلناقشة ، اطرح األسئلة نشط يف مثال:  ابلقيام أبنشطة الكائن أو القيام هبا.

  بنشاط ، وأجب بنشاط عن أسئلة ادلعلمُت.
 ادلصاحل      ج(

إىل شيء ما أو شخص أو نشاط أو جتربة  تلميذى جذب الذات صلة مبد
مثال: متحمس دلتابعة الدرس ، ال تؤخر مهمة  عاطفية حيفزىا النشاط نفسو.

  ادلعلم.
  تالميذانتباه ال     د(

الستخدام اليومي ، واالىتمام مها شيئان يعتربان نفس الشيء يف ا يولادل
 على ادلالحظة والفهم ، واستبعاد اآلخرين. تلميذىو تركيز ال لتلميذواىتمام ا

: مثال تويل اىتماما للكائن.سلديهم مصلحة يف كائن معُت  تالميذال
  17.وداالستماع إىل شرح وتسجيل ادل
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 Pengaruh Minat Belajar Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar“ ,,دارماوان ، ريكي 

Siswa Kelas Tinggi SD Negeri 01 Wonolopo Tahun Ajaran 201412015”, , رضالت )ضوراكارتا: كليت

 .11ص. (,2015التذريص و علوم التربيت بجامعت دمحميت ضوراكارتا, 



 

1 

 

 الباب الثالث
 البحث العلمي ةقيطر 

 يالعلم بحثانواع الالفصل األول : 
البحث النوعي ىو البحث يف  .النوع من البحث ىو البحث النوعي
العملية وادلعٌت )منظور ادلوضوع(  .البحث الوصفي ودتيل إىل استخدام التحليل

لًتكيز يتم استخدام األساس النظري كدليل  .أكثر وضوحا يف البحث النوعي
وابإلضافة إىل ذلك فإن األساس النظري  .البحث وفقا للوقائع يف ىذا اجملال

مفيد أيضا لتقدمي حملة عامة عن البحوث األساسية ومناقشة مادية لنتائج 
 .17البحوث

 
 اجملموع الكلي : الفصل الثاين

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk  dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulan.
18  

والية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو 
 .اطوخصيصة معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب االستنب

 قالت سحرسيمى أركنتوا ما اجملموع الكلى ىو:

Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data  penelitian apabila 

seorang peneliti  ingin meneliti semua elemen  yang ada dalam suatu 

wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.
19

 

                                                 
17

  https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif 
18

  (,1111)الطباعت الثانيت عشرة: جف. ألفبيتا, ,Metode Penelitian Pendidikan سوجييونو,  

 .117ص.
19

 .111ص. (,1991)الطباعت األولى: رينركا جيبتا,  ,Prosedur Penelitianسوهارسيمي أريكونتو 

11 
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ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من ادلواد للبحث العلمي إذا ارد 
الباحث ان تبحث العناصر ادلوجودة ىف ميدان واحد فبحثو يعترب ابلبحث 

 الكلى.
 و غَت ادلؤىلُت السابقُت جاء الدكًتاندوس حرمان ورسيتو يف كتابو  

Pengantar Metodologi Penelitian  البحث" بتعريف تفصيل عن "موصول مناىج
 :يف عزيز احلكيم اجملموع الكلى

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber 

data yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.
11

 

ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو مجيع موضوعات البحث الىت تتكون من أنسان 
و حيوان و نبات و ظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات ذلا 

 شخصيات أو خصائص يف البحث.
تالميذ من البيان ادلذكور فعرف الباحث أّن اجملموع الكلى ىو مجيع ال

  .و ابو غووانوية مدين ابايف ادلدرسة الث الفصل السابع
 

 العينة النموذجية: الفصل الثالث
Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil  

penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya  

sebagai suatu 

 

yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat   

mencerminkan sifat-sifat utama   bagi populasinya.
11

 

                                                 
ان حسن عزيز احلكيم، "فعالية تطبيق الطريقة ادلباشرة يف رفع مستوى كفاءة احملادثة لدى تالميذ الصف الثاتى عشر ابدلدرسة العالية دلعهد سلط  20

 .33(، ص. 2010الدين يف مديرية ابجنج والية غووا" )رسالة سرجاان، كلية الًتبية و شؤون التدريس جبامعة عالءالدين االسالمية احلكومية، مكاسر، 
ص.  Prosedur Penelitian, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991) ,سوهارسيمي أريكونتو, 11

119. 



13 

ادلعٌت: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن اجملموع الكلى الذى جتث الباحثة 
إذا اراد الباحث ان تعم ىف ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. 

حاصالت حبثو, يعٌت ىو أيخذ احلالصة من حبثو الذى يتمثل ىف العينة 
النموذجية الىت تعترب دتثال للمجموع الكلى والبد ان تكون ىذه العينة 

 النموذجية تتصف يصفات اساسية جملموع الكلى.
 وقال أيضا: 

Apabila subjek kurang dari 111 orang, lebih baik di ambil semuanya 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel jenuh. Dan 

apabila jumlah subjeknya lebih dari 111 orang, maka dapat diambil antara 

11-21: atau lebih sebagai sampel.
11

 

شخس فيحسن للباحث أن  100ادلعٌت: إذا كان مصدر ادلواد أقل من 
يتناوذلم كلهم، كان البحث حبث العدد/اجملموع الكلى. فإذا كان أكثر 

شخص فيأخذ الباحث ان خيتار منهم العينة النموذجية نًتاوح  100من 
 %.30-20بُت 

  2017 غووا ة مدين ابو ابونوياالثيف ادلدرسة  تالميذ الفصل األولأما عدد 
تالميذ ليكون العينة   43شخص من عددىم. و أخذ الباحث 100,أقل من 
. فيستخدمها الباحث يف ىذا البحث ىي العينة النموذجية بدون النموذجية

 نظام. 
 وادطريقة مجع ادل: الفصل الرابع

 ىو:(field research)يداينالبحث ادلبطريقة قوم الباحث يف مجع ادلوادي
                                                 

11
(,ص. 1991)الطباعت األولى: رينركا جيبتا, ,Prosedur Penelitian ,سوهارسيمي أريكونتو  

118. 
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األساليب العلمّية اليت يستخدمها  ىحدإادلالحظة ىي  : ادلالحظة .أ 
الباحث يف مجع البياانت، وما دييز ىذه الطريقة عن غَتىا من طرق البحث 
العلمّي، أهنا دتكن الباحث من معاينة ردود أفعال العينة على األسئلة، إىل 
جانب حصولو على ادلعلومات بشكل مباشرة، وبذلك تعرف ادلالحظة على 

نتباه مقصود جتاه سلوك معُت لفرد أو جملموعة من األفراد، وذلك هبدف أهنا ا
متباعة التغَتات ورصدىا، وذلك ليتمكن الباحث من وصف وحتليل سلوك 
العينة، أو وصفو وتقوديو. ومن اجلدير ابلذكر أن ادلالحظة العلمّية مبنّية على 

ها، ومزاايىا رلموعة من ادلقومات وىي تعريف ادلالحظة، وخطواهتا وأنواع
 .وعيوهبا
 

مها الباحث ىف  مجع  طريقة الىت استخد (Interview)ادلقابلة طريقة  .ب 
ادلواد مبقابلة مدرس اللغة العربية لوجد مواد عن عالمة الىت استعملها 

 . بوصيلة الّصور ادلدرس بتعليم 
 
تجمع فيها الباحث ىي الطريقة التي (dokumentasi) الطريقة الوثيقة .ج 

بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل البحث. ستأخذ الباحث  ادلعلومات
ادلعلومات عن أحوال ادلدرسة وادلباين ومكمالت ادلدرسة وغَتىا من األشياء 

 .اليت تتعلق ببحث ىذه الرسالة
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 أدوات مجع ادلواد:  امسالفصل اخل
ىي الوسائل الىت استخدمها الباحث ىف طريقة مجع  مجع ادلوادأدوات  
ب أن يتم اختيارىا وفقا ، أو جي وادلبحث ىي أداة للحصول على ادلأداة ا ادلواد.

 .ادلطلوبة موادلل
 دلراقبةأوراق ا . أ

ىو أداة مصنوعة كدليل دلراقبة موضوع البحث يف ىذا اجملال ىو أوراق ادلراقبة 
الصور يف  وصيلة ابلتعلم مع استخدام رفع ميولاحلصول على بياانت حول 

 او مدين ابو ابو غو  اثنوية  مدرسة
 ادلقابلةأوراق  . ب

ادلقابلة ىي أدوات أجريت دلقابلة اجمليبُت الذين حيتويون على االستبياانت   أوراق
وللحصول على البياانت ادلطلوبة،  .كما أدلة أدىل هبا قبل النزول يف ادليدان

 او مدين ابو ابو غو اثنوية  مدرسةسيقوم الباحث مبقابلة ادلعلم وادلتعلم يف 
 اة التوثيقو أد .ج  

 .،اذلاتف، وكامَتا رقمية مسجل الشريطأدوات التوثيق ادلستخدمة مثل؛ 
 

 دلوادحتليل او  طريقة معاجلة:  الفصل السادس
 طريقة معاجلة ادلواد . أ

اليت مت احلصول عليها يف ادليدان أثناء البحث من خالل ادلالحظة  وادادل
االستقرائي ىي  طريقة .االستقراء طريقةوادلقابالت والواثئق دتت معاجلتها ب
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من خالل البدء يف مشكلة ذات طبيعة خاصة، مث من  واددلعاجلة ادل طريقة
 .النتائج اليت يتم استخالصها استنتاج بشكل عام

 دلوادحتليل ا . ب
عُت ثالث مراحل يت  (Hubermen) وىوبرمن (Miles) اقًتح مايلز 

تعرض  (2)؛ واد ختفيض ادل (1، وىي )البحثية النوعية وادالقيام هبا يف حتليل ادل
يف آن واحد مع النوعية  وادادلويتم حتليل  .التحقق واالستنتاج ( 3؛ و )واد ادل

ختفيض  .وبعدىا وادجترى أيضا أثناء مجع ادل عملية، يعٍت أن الوادعملية مجع ادل
سية، مع الًتكيز على األشياء تلخيص، واختيار النقاط الرئي عملىو  وادادل

كذلك استخلص االستنتاج للرد على تركيز  .، والبحث عن موضوع ومنطادلهمة
االستنتاج أو التحقق  ىو وادلرحلة التالية 23واد.استنادا إىل نتائج حتليل ادلالبحث 

ىذا ىو تفسَت واد. خالص استنتاجات من نتائج ادلمرحلة متقدمة الست يعٍت
  24.وثيقةالالباحث لنتائج ادلقابلة أو 

بعد  .طريقة التحليل الوصفي النوعي باحث، استخدم الادلوادليل ويف حت
تتم معاجلة  وث األدبية والبحوث ادليدانية، كل من نتائج البحادلوادمت احلصول 

تفسر يف شكل كلمات أو اليت ذلك إلنتاج النتائج النهائية .البياانت وحتليلها 
 .مجل

                                                 
12

)جاكارتا: بومي أكسارا,  Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik ,إيمام جوناوان,  

 .11ص. (,1114
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 Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan ,أفريزال, 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu   ,181ص. (,1114)جاكارتا: راجاوالي بريسس. 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 حملة العامة عن ادلدرسة الثانوية مداين ابو ابو غوواالفصل األول : 
حىت  يف عصران اآلن، يشًتط للناس أن دتلكوا ادلعرفة وادلهارة القوية   

دتكن ذلم التسابق مع اجملتمع العليا. للرد على ىذه التحدايت، كل مؤسسة 
يف تذكية حياة األمة الفكرية والتنمية البشرية يف تواجو إىل حتقيق الغرض الوطٌت 

إندونيسيا سليمة وىو رجل سللص قريب إىل هللا عز وجل وفاضلة، لديو ادلعرفة 
وادلهارة، والصحة اجلسدية والروحية، والشخصية ادلطرد وادلسؤولية الذاتية 

 واإلحساس ابإلنتماء للمجتمع والدولية.
 دائما جتعل قضية وطنيةأصبحت الىتمام و تورط ادلوارد البشرية ىو زلور ا

يلعب دورا  مسؤولية كبَتة أن التعليم حتقيق من أجل والدولة. لألمة توصيات
وشلا البد منو ىف عصران  ألصلوىر الغرض من التعليم. الوسطى.ىاماعاجلة و 

احلاضر ان يتسلح الناس ابدلعرفة وادلهارة حىت يتمكنوا من التنافس مع بعضهم 
 بعضا ىف احلياة اجملتمع احملضر

حتملت جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية كمؤسسة تربوية إسالمية 
مسؤولية  كربي يف صلاح التعليم الوطٍت. وعلى ذلك، أنشأت رؤوساء عالء 
الدين مؤسسة التعليمية اإلسالمية كمخترب التدريس على طالب جامعة عالء 

 الدين ليقوموا ابلتدريب العلمى.
مسيت ىذه ادلدرسة مبدرسة الثانوية مدان عالءالدين ابو ابو ففر عام 

اجلدد ألول مرة رمسيا، وبعدم تقدمت  التالميذمث افتتاحها لقبول  2002
وحتسنت من حيس الكمية والنوعية, إفتتحت ادلدرسة العالية التابعة ذلا وذلذا 

28 
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اصبحت ذلذة ادلدرسة مرحلتان ومها ادلدرسة مداين العالية ابو ابو. وتقع ىذه 
 25كيلومًتات من مدينة مكسر شرقيا.  00ادلدرسة على بعد

التعليم ىف ادلدرسة ادلدرسون. وأحوال من أىم دورا إلجراء التعلم و 
ادلدرسُت ىف ادلدرسة الثانوية الثانوية الثانوية مداين ابو ابو نستطيع النظر إليها ىف 

  .التعلق
اما التالميذ ىف ادلدرسة الثانوية مداين ابو ابو فال الباحث أمساءىم كّلها 

مي وىم التالميذ اّلذين ىنا إاّل الّتالميذ اّلذين قامت الباحثة عليهم ابلبحث العل
 التعلقيدرسون ىف الفصل السابع د. وامسائهم موجودة يف 

 
استخدام وسيلة الصور ىف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل  الفصل الثاين :

 ابو ابو غووا مدايننوية ايف ادلدرسة الث السابع
لتالميذ الفصل  ابستخدام وسيلة الصور ىف تعلم اللغة العربيةوفيما يتعلق 

ادلراقبة م الباحث ورقة ، استخد ابو ابو غووا مداينيف ادلدرسة الثانوية السابع 
استخدام وسيلة يف كل حبة، الحظ الباحث  .بعتالميذ يف الفصل السا يألربع

 وصفانت واضحة كما ىو موضح يف المن ادلالحظة، وجد الباحث بياالصور .
  .التالية

                                                 

25
 .2112أكحوبز  11الببحثين، والموقع الجغزافي والمالحظبت المذرسية، 
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إبعداد  درسأنو يف مرحلة اإلعداد قام ادل الباحثأثناء ادلالحظة وجد 
، كما اختار تخدمها يف التعلم قبل أن يبدأ التعلم سيس اليت وسيلة الصور

اليت سيعلمها ادلدرس يف  ادلناسبة الستخدامها مع ادلادة يلة الصوروس درسادل
  .التعلم

 عن وسيلة الصور مبقدمةالدرس  درسيف مرحلة العرض، يبدأ ادل
خطوات  درس، مث يشرح ادلسيتعلمها التالميذيتعلق ابدلواد  اليتمها ستخديس

 للخطوات تالميذ يفهمبشكل واضح وضمان كل  يلة الصوراستخدام وس
يزيد من ليلة الصور خالل الدراسة ديكن مالحظة أن استخدام وس تنفيذىا.س

يلة بنشاط يف التعلم ابستخدام وس تالميذويشارك ال تالميذمعظم ال اىتمام
  .الصور

 فصل ميذالو الت درسمعاملة متبادلة جيدة بُت ادليف مرحلة ادلتابعة ىناك 
الدرس بتقييم  درسمث ينهي ادل .واو ين ابو ابو غامد السابع يف مدرسة اثنوية

  موجز.
حالة  ادلستخدمة يف التعلم. يلة الصوروينظر الباحث أيضا يف حالة وس

 .يعلمها ادلدرس يف التعلم ادلستخدمة يف التعلم ذات صلة ابدلواد اليت يتم يلةالوس
ومن مالحظات  بشكل جيد. ميذالتال هاديكن أيضا أن يفهم وسيلة الصور

 التعلم أيضا وفقا دلستو  قدرة ادلستخدمة يفوسيلة الصور ، كانت حثالبا
  وا.و ين ابو ابو غامد السابع يف مدرسة اثنوية فصل ميذالت



31 

ىو مرة واحدة ، يوجد أن تواتر إستخدام الوسيلة أيضا من وراقة ادلراقبة
من كل التعلم، و نوعو واحد فقط، و ىو التصوير من كتاب الدراسة، و 

 26مصدره أيضا واحد فقط و ىو من كتاب الدراسة.
من نتائج ادلالحظة ديكن مالحظة أن طريقة تدريس ادلدرسُت ابستخدام 
الصور اإلعالمية كانت جيدة جدا، دتيزت ابإلجراءات األولية للمدرس الذين 
أعدوا الصور اإلعالمية ادلناسبة ووفقا للمادة اليت سيتم تدريسها. وىذا يدل 

 اإلعالم اثبتة. على استعداد ادلدرسُت يف التعلم ابستخدام الصور وسائل 
عملية التعلم مث بسالسة، بدءا من إدخال وسيلة الصور واضحة من 
ادلدرس ومن مث شرح ادلدرس من اخلطوات اليت سيتم تنفيذىا ىو أيضا مفهومة 
جيدا من قبل التالميذ. معظم التالميذ أيضا متحمس جدا خالل التعلم 

 ابستخدام الصور وسائل االعالم جتري. 
سيلة الصور ادلستخدمة تستويف معايَت التعليم. صور كما أن حالة و 

وسائل اإلعالم ادلستخدمة وفقا للمادة، التالميذ فهمها بسهولة ووفقا دلستو  
 قدرة التالميذ. 

من نتائج ىذه ادلالحظة، ديكن استنتاج أن اخلطوط العريضة الستخدام 
عمل بشكل مدرسة اثنوية مداين ابو ابو غووا، ت 7وسيلة الصور يف الفصل 

 جيد جدا. 

                                                 
26

 .2118 ،فبزايز 5 ،مالحظة في الفصل السببع مذرسة ثبنوية مذني ببو ببو غووا، االثنين 
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استخدام وسيلة الصور فصل السابع يف ادلدرسة الثانوية ابلنسبة إىل  
مداين ابو ابو غووا من بياانت اجملموعة بطريقة ادلراقبة حتصل على أن التواتر 
ابستخدام وسيلة الصور يف التعلم ابلفصل السابع يف ادلدرسة الثانوية مداين ابو 

وع وسيلة الصور غَت متنوعة. سواء كانت أن ابو غووا قد كفى، و لكن ن
 مصدر وسيلة الصور غَت متنوعة أيضا.

 . و ورقةعشر تالميذ إىل مدرس واحد و أجر  الباحث ادلقابلةمث 
 أسئلة. ادلقابلة ادلستخدمة يتكون من عشر

ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل السابع  ئلنوع الوساأن 
 يلةوس هايف الواقع متنوعة. وسائل ادلستخدمة من بين مداين مدرسة اثنوية

 لبصريةا يلةوس والسمعية )تسجيل احملادثة(، يلةالسمعية والبصرية )الفيديو(، وس
صور ىو ال يلة، ووسيلة التعليميةصور(. من ىذه األنواع الثالثة من وسلا يلة)وس

 التعلم.  يفالنوع األكثر شيوعا 
أنواع  منأيضا ختتلف. ادلدرس يف التعلميستخدمها  لصور اليتا يلةوس

فووير  استخدامادلستخدمة ىي؛ الصور ادلتحركة ثالثية األبعاد ) وسيلة الصور
خرج مع يف بعض األحيان سي ميذالتيف الكتب الدرسية، وال الصورة(، فوينت
للدراسة العربية. من  ميذالتمن الفصل دلراقبة األشياء ادلباشرة حول بيئة ال ادلدرس

األكثر استخداما ىي الصورة  يلة الصور، وسوسيلة الصور مذكورة تلف أنواسل
 ادلوجودة يف الكتاب ادلدرسي. 
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وسيلة الصور عادة يف التعلم ابستخدام  ادلدرس ذىااخلطوات اليت يتخ
، مث تالميذأمام ال ر وسيلة الصور اليت سيستخدمهاستظه درسىي؛ أوال، ادل

ما يتم ىذا العربية. وعادة  ابللغةلًتمجة الصورة مع وصف  تالميذ التعيُتسي
من ىذا النشاط  التالميذ نتهاءبعد اال ألفراد أو اجملموعات.اب  النشاط الًتمجة

 يسمعواىاو  وصفها قراءيل تلميذطلب اليالل الوجبة خب درسسيقيم ادل ،الًتمجة
 ئو.أصدقا

غالبا ما  ىي، الصور وسيلة يف استخدام درساليت جيدىا ادل صعوبةإن ال
)مثل الفساد أو  وسيلة الصور توجد كلمات رلردة يصعب إجيادىا يف شكل

ال يسمح لو أن يقول على الفور معٌت الكلمة، فإن  درسالتطور(. ومبا أن ادل
، أو هايعرف عن ميذتالال اليت ديكن عادة البحث عن مرادفات للكلمة ادلدرس
قادرون على حتليل  تالميذعلى أمل أن الكلمة يف مجلة يسهل فهمها. الوضع 

 اجلملة والعثور على معٌت الكلمة مع قدرهتا. 
يلة الصور وسحول استخدام  درستوقعات ادل مث سأل الباحث رأي و

يقول أن  دلدرس. ا7 فصليف ال خصوصا وا،و ين ابو ابو غامد ة اثنويةيف مدرس
أضاف نوع آخر من كن أفضل إذا ليست القصو  ول الصور يلةاستخدام وس

ادلدرسة تبُت أن طريقة  يف حقيقةألن  .الصور وسيلة األخر  من يلة التعلموس
وا ىي متنوعة و ابو ابو غ مداين ة اثنويةمدرس السابع الفصل يف ميذالتدراسة ال

التعلم  يستعمل طريقة ميذالتلجدا، وليس فقط نوع البصرية، ولكن ىناك أيضا ا
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ولذلك  .السمعيةالبصرية  التعلم يستعمل طريقة ميذالتىناك أيضا ال السمعية و
 27.)الفيديو(السمعية  البصرية السمعية و وسيلةفإنو أيخذ ادلزيد من نوع 

مدرسة  السابع فصلمن ال ميذالت عشرةمث أجر  الباحث مقابالت مع 
وبعد أن يقوم الباحث بتحديد وتصنيف كل إجابة،  وا.و ين ابو ابو غامد اثنوية

أبن أنواع الوسائط ادلتاحة  ميذالتنتاج النتائج من ادلقابالت مع الديكن است
ادللصق،  الكمبيوتر احملمول، و ، ول س دوقابلة لالستخدام متنوعة )مثل 

ومن سلتلف  .الصور يلةىو وس درسادل يستخدمهاوالكتاب(، ولكن أكثر 
ي يف ىو الصورة اليت ى درسادل يستخدمهاأكثر ادلتاحة الصور  وسيلة مصادر
  الكتاب.

، الصور وسيلة ويتهم عند التعلم ابستخدامعن حي يسئل الباحثوعندما 
أبهنم أكثر نشاطا عند التعلم ابستخدام صور  التالميذمن يف ادلئة  00 جييب

قالوا إن مستو  نشاطهم ال خيتلف كثَتا، على الرغم من  يف ادلئة50 الوسائط.
ادلتبقية أهنم مل يعانوا  يف ادلئة20قال يف حُت  أنو حتسن أيضا، ولكن فقط قليال.

، وىذا يعٍت أن حيويتهم وسيلة الصورمن زايدة حيوية يف حُت تعلم استخدام 
أو يف التعلم الذي ال يستخدم  وسيلة الصورىي نفسها يف التعلم ابستخدام 

  .وسيلة الصور
، روسيلة الصو وفيما يتعلق ابلعقبات اليت واجهتها أثناء التعلم ابستخدام 

يلة ون صعوبة، وأضافوا أن استخدام وسأهنم ال جيد التالميذمن  يف ادلئة 00قال 
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اآلخرين اختلفوا  يف ادلئة 70لكن ال  يساعدىم على فهم كلمة أفضل. الصور
القيد ىو أن الصور  وقالوا إن ىناك عقبات يف التعلم ابستخدام وسائل اإلعالم.

غَت واضحة حىت نية الصورة من  ادلتاحة ىي يف بعض األحيان أقل وضوحا أو
  الصعب أن نفهم.

وسيلة يعتقدون أن  التالميذمن  يف ادلئة 00ووجدت ادلقابالت أيضا أن 
 وسيلة الصورآخر  يف ادلئة00وقال  ساعدهتم على فهم تعلم اللغة العربية. الصور

ادلتبقية يقولون أن الصور وسائل  يف ادلئة20يف حُت أن  ساعدت قليال فقط.
  اإلعالم ال تساعدىم يف التعلم.

تدل على أن ادلدرس ير ، ادلدرسة قد جتهز وسيلة  أيضا نتائج ادلقابلة
اجملهوزة متنوعة. الصور وافية الستخدام يف التعلم، و أيضا أن وسيلة الصور 
  28التعلم. ولكن التالميذ يرون أن وسيلة الصور غَت رلهوزة  و متنوعة يف

التالميذ نفس الرأي، أن وسائل اإلعالم ادلتاحة لالستخدام  وللمدرس و
يف التدريس متنوعة جدا )السمعية والبصرية والسمعية والبصرية(. ولكن األكثر 
شيوعا يف التعلم ىو وسائل اإلعالم ادلرئي، وىي وسيلة الصور. وعلى الرغم من 

اشات أن مصادر وسائل اإلعالم ادلتاحة من الصور ىي أيضا متنوعة )ش
الكريستال السائل، والكتاب، ملصق، وجوه ادلباشر(، مصدر وسيلة الصور 

 األكثر استخداما ىو ببساطة من الكتب ادلدرسية. 
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اخلطوات ادلستخدمة يف الدرس، على الرغم من تشغيل جيدا مبا فيو 
الكفاية، ال تتفق مع اخلطوات القياسية الستخدام وسائل اإلعالم الرسم يف 

رجة يف االستعراض النظري )الفصل الثاين(. يف ادلراجعة النظرية ىناك التعلم ادلد
اخلطوات اليت جيب أن تتخذ من قبل ادلدرسُت يف التعلم  8ما ال يقل عن 

مدرسة اثنوية مداين ابو  7ابستخدام الصور وسائل اإلعالم، ولكن يف الفصل 
على مستو    خطوات. وىذا يؤثر يف الواقع 0ابو غووا، ادلدرس فقط القيام 

يف كفاءة عملية التعلم. على سبيل ادلثال، يف نتائج ادلقابلة من ادلعروف أنو 
غالبا ما يطلب من التالميذ للقيام بعمل مجاعي،  عملية العمل ادلهمة، وادلدرس

ولكن يف خطوة التعلم، فإنو ليس من الواضح عندما يقوم ادلدرس تقسيم ىذه 
ضى يف الفصول الدراسية عندما ادلدرسُت اجملموعة. ىذا ديكن أن يسبب الفو 

غَت مناسبة ودون إشعار مسبق يريدون أن االنقسامات اجلماعية يف أوقات 
 . تالميذلل

ختتلف ادلعوقات ادلوجودة يف عملية التعلم بُت ادلدرس والتالميذ. وقال 
ماسًت إن العقبات ىي يف الكلمات العربية اجملردة، لذلك فمن الصعب العثور 

ا يعادل ابلضبط من الصورة لشرح ذلك. يف حُت جيادل التالميذ على م
العقبات التعلم ابستخدام الصور ىي الصورة. الصور ادلقدمة ىي يف بعض 

 األحيان أقل وضوحا وضبابية من الصعب جدا أن نفهم. 
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إن رأي ادلدرس يف تواتر استخدام الرسومات يف عملية التعلم ىو وفقا 
ا أقل من احلد األقصى وحيتاج إىل حتسُت. ولكن توقعات لغالبية التالميذ. وىذ

ادلدرس ابستخدام وسائل اإلعالم يف التعلم تناسب أيضا نسبة صغَتة من 
التالميذ الذين يقولون أن وسيلة الصور ليست أكثر فائدة ذلم يف فهم التعلم، 
ة لذلك أيمل ادلدرس إلضافة أنواع أخر  من وسائل اإلعالم )السمعية والبصري

 وادلرئية( دلساعدة اجملموعة . 
يف اخلتام، وفقا لنتائج ادلقابالت مع ادلدرسُت والتالميذ، واستخدام 
الصور اإلعالمية جيدة مبا فيو الكفاية، وأكرب ضعف ىو يف خطوات ادلدرس 
اليت مل تكن مفصلة مبا فيو الكفاية يف التعلم. وىناك أيضا قيود تقنية يف شكل  

قل وضوحا. الشكاو  من التالميذ وادلدرسُت الذين كلمات رلردة وصور أ
يتوقعون استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية وادلسموعة، على الرغم من 
أمهية، ديكن ديكسامبينغ ألول مرة يف الوقت الراىن، ألن مناقشة ىذه األطروحة 

 ضاقت فقط استخدام وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم الصور. 
نتائج ادلقابلة تدل على إشارة، ولو يقول ادلدرس أن  ادلدرسة و بياانت 

جهزت فيها وسيلة الصور الوافية و ادلتنوعة الستخدامها يف التعلم، ولكن 
التالميذ يشعرون أن وسيلة الصور غَت  الوافية و ادلتنوعة يف استخدامها يف 

 التعلم.
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يف الفصل يستطيع ىذا يف إشارة ظاىرة يف ادليدان على أن ادلدرس 
السابع يف ادلدرسة الثانوية مداين ابو ابو غووا مل يستخدم وسيلة الصور اجملهوزة 
من ادلدرسة متكاملة يف التعلم يف الفصل. أو حاجة التالميذ إىل استخدم وسيلة 
الصور مرتفع حقا، حىت إىل أن ادلدرس قد حاول أن يستخدم وسيلة الصور 

ل التالميذ يف النقص على استخدم وسيلة متكاملة يف التعلم يف الفصل، مازا
 .الصور

 
يف ادلدرسة ميول تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع :  لثالفصل الثا
 ابو ابو غووا مداينالثانوية 

يف ادلدرسة وفيما يتعلق مبيول تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع 
م الباحث ورقة استخدام وسيلة الصور، استخد مع ابو ابو غووا مداينالثانوية 

 .عناصرحتتوي ورقة ادلراقبة على مخسة تالميذ يف الفصل السابع.  عيادلراقبة ألرب
من ادلالحظة، وجد الباحث  .يف كل حبة، الحظ الباحث ميول التالميذ ابلتعلم

 :التايل وصفانت واضحة كما ىو موضح يف البيا
 يف الفصل السابع يف ادلئة 70نر ، زائد من من ورقة ادلراقبة ادلذكورة 

فقط من  يف ادلئة 5ينتبهون دراستهم جبيد. و  غووا ينانوية مدادلدرسة الثاب
يزعجون  التالميذمن  يف ادلئة 00التالميذ الذين يًتكون الفصل ما زال التعلم، 

  20و من التالميذ الذين ال يركز يف التعلم،يف ادلئة  05، صديقهم ما زال التعلم
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من التالميذ الذين ال حيضر واجباهتم دتام الوقت، و ما فيو غائب يف  يف ادلئة
 29.التعلم

 التالميذ يف الفصل يولث على مالباح يقوم هبامن نتائج ادلالحظات 
التالميذ يف  ميول ابو غووا، ديكن أن ير  أن مدرسة اثنوية مداين ابو السابع

. درسارون البقاء يف الفصل خالل الخيت. معظم التالميذ كفىالتعلم ىو جيد  
وخيتار معظم التالميذ أيضا البقاء ىادائ وإيالء االىتمام للدروس خالل الدرس. 
يركز التالميذ يف الفصول الدراسية. وعند إعطاء ادلهمة، يقوم التالميذ بذلك 

 بسرعة. 
 إىلتعلم التالميذ ميول  أبنمن نتيجة ،الباحث  يف سلطط عريض، ينظر

 جيدة كفاية. م الغة العربية تعل
ابلنسبة إىل ميول تعلم التالميذ، البياانت من طريقة ادلراقبة تدل على وأما 

الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية مداين ابو ابو غووا أن ميول تعلم التالميذ يف 
يف ادلئة تلميذا ظاىروا محاستهم  70مرتفع. أيكد ىذا من البياانت الوجودة أن 

 التعلم يف الفصل. وافية يف
. و ورقة تالميذ عشرة مث أجر  الباحث ادلقابلة إىل مدرس واحد و

 ا درس و.أما نتائج ادلقابلة مع ادلبلة ادلستخدمة يتكون من عشرة أسئلةادلقا
 .ىي كما يلي لتالميذ
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لن يكون سو  دعم لبياانت  ادلدرسإن وصف نتائج ادلقاابلت مع ىذا 
 .التالميذادلقاابلت مع 
، مع استخدام الصور وسائل اإلعالم، وىناك زايدة يف مدرسووفقا لل

 .الوضع الطبقة ىو أيضا أسهل للسيطرة .الفائدة ولكن فقط قليال التالميذتعلم 
أثناء الدرس ما مل  الفصل التالميذومل يًتك  .أداء ادلهام بشكل أسرع التالميذ

 00.يكن ىناك سبب
الذين دتت مقابلتهم إهنم حيبون اللغة  التالميذيف ادلئة من  00وقال 
يف ادلئة من اجملموعة أضافوا أن مستوايهتم ادلفضلة تعتمد  00العربية، ولكن 

يف ادلئة أن مستو  تفضيلهم  00أيضا على ادلواد اليت يتم تدريسها، وأضاف 
يف ادلئة  60أما اجملموعة الثانية، فقد اعًتف  يعتمد على طريقة التدريس للمعلم.

ن تفضيلهم للغة العربية متوسط، وليس مرتفعا جدا، ولكن ليس منخفضا أب
يف ادلئة أن مستوىها ادلفضل يعتمد  00من ىذه اجملموعة الثانية، أضاف  جدا.

يف ادلئة أضاف أن مستوىها ادلفضل يعتمد  00على طريقة التدريس للمعلم، و 
أما اجملموعة  ة(.يف حُت يتلقى الدرس )العوامل الداخلي التالميذعلى مزاج 

أن دروسو ادلفضلة يف اللغة  التالميذيف ادلئة من  00الثالثة، فقد قالت نسبة 
العربية منخفضة، لكنو يضيف أيضا أن مستو  تعليمو يف اللغة العربية قد يتأثر 

  ُت.ادلدرسأبساليب تدريس 
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يف ادلئة منهم يف بعض  00،  لتالميذأنو وفقا ل الباحثبعد ذلك وجد 
 ان تعلمت فقط ادلواد اليت سيتم تدريسها قبل دخول الفصول الدراسية.األحي

يف ادلئة من اجملموعة أنو سوف يتعلم ادلواد فقط قبل أن يتم  00وأضاف 
تدريسها يف الفصول الدراسية ، إال إذا كان قد مت أمر من قبل، وىذا يعٍت أنو 

اليت سيتم تدريسها قبل ال يتعلم ادلواد  التالميذإذا مل يكن تعليمات، فإن ىذا 
اآلخرين،  التالميذيف ادلائة من  60أما اجملموعة الثانية، وىي  .الفصلدخول 

قبل الدخول إىل الفصل  الفصلفقالت إهنم مل يدرسوا ادلواد اليت ستعظ هبا يف 
  الدراسي.

يف ادلئة  90عن رأيهم يف صعوبة اللغة العربية، اعًتف  واىملأس ماوعند
 20لكن  أبن اللغة العربية ابلنسبة ذلم ىي درس صعب إىل حد ما. التالميذمن 

يف ادلئة من اجملموعة أضافوا أن مستو  الصعوبة اليت يشعرون هبا قد يتأثر بطرق 
أن اللغة  التالميذيف ادلئة من  00وتؤكد اجملموعة الثانية من  ُت.ادلدرستدريس 

ة لو، لكنو يضيف أيضا أن العربية ىي درس مع درجة عالية من الصعوبة ابلنسب
  ىذا ادلستو  من الصعوبة ديكن أن تتأثر ادلواد اليت جيري تدريسها.

يف ادلئة من  90أن  الباحث، وجد يف طرح األسئلةابحليوية وفيما يتعلق 
يف ادلئة من اجملموعة  20وأضاف  أظهرت محاسا كبَتا يف طرح األسئلة. التالميذ

يف  00أو يفهمون ادلواد اليت تدرس، و أن ىذا يرجع إىل حقيقة أهنم ال يعرفون 
ادلئة وأضاف يف بعض األحيان على الرغم من صعوبة يف التعلم، وقال انو ال 
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 00يف حُت أن اجملموعة التالية، أظهرت  يزال كسول لطرح )العوامل الداخلية(.
  .السؤال يفاآلخرين احلماس ادلتوسط  التالميذيف ادلئة من 
 00م عن آرائهم بشأن زايدة وتَتة استخدام الصور، قال واىلأس ماوعند
يف كثَت من األحيان يف  وسيلة الصورأهنم يريدون استخدام  التالميذيف ادلائة من 

يف ادلئة من اجملموعة أهنم يريدون وسائل اإلعالم الستخدام  00وأضاف  التعلم.
جعلت من األسهل ابلنسبة ذلم  وسيلة الصورالصور يف كثَت من األحيان، ألن 

أظهرت موقفا  التالميذيف ادلئة من  00اجملموعة الثانية ادلكونة من  لفهم التعلم.
اإلعالمية ادلستخدمة يف كثَت زلايدا، وىذا يعٍت أهنا تفًتض أن تستخدم الصور 

أن وسائل  التالميذمن  يف ادلئة20وتعتقد رلموعة اثلثة من  من األحيان.
يف ادلائة، أو اجملموعة  00أما الباقي، أو  اإلعالم ال حتتاج إىل استخدامها.

 00بقولو "إن األمر مًتوك للمعلم". ادلدرسالرابعة فيعيدون رأيهم إىل 
أن ادلدرس ير ، استخدام وسيلة الصور يستطيع نتائج ادلقابلة تدل على 

يزداد مغرما يف تعلم اللغة العربية و وسيلة الصور جيعل التالميذ  أن جيعل التالميذ
و مع ذالك، كان التالميذ يرون، أن التعلم يزداد متحمسة يف إقامة الواجبات. 

كثَتة   من وسيلة الصور أن تستخدمابستخدام وسيلة الصور رائعة، و ىم يرجون 
  يف التعلم.

معظم التالميذ مثل اللغة العربية، على الرغم من أن مستو  ادلفضلة 
لديهم ىو ادلتوسط، ليست كبَتة جدا، ولكن ليست منخفضة جدا. ومع ذلك 
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ىناك من التالميذ الذين يضيفون أن ىذا قد يكون لو أتثَت على أساليب 
التدريس ووسائل اإلعالم ادلستخدمة. إذا كان إبمكان ادلدرسُت استخدام 
الوسائل ووسائل اإلعالم ادلناسبة والقيام بذلك بشكل جيد، قد يزيد مستو  

 تفضيل التالميذ للغة العربية. 
ات الصلة إىل مصلحة التعلم أن معظم وخلص الباحث من ادلقابالت ذ

يف ادلئة(  50طالب الفصل السابع من طالب مادمان ابو ابو غووا )أكثر من 
مل يدرسوا ادلواد العربية اليت ستدرس قبل الدخول إىل الفصول الدراسية. بينما 
يقول الباقي أحياان أهنم يتعلمون ادلواد العربية اليت سيتم تدريسها قبل الذىاب 

يف ادلئة من التالميذ الذين يقولون، إذا   00الفصول الدراسية. ولكن ىناك إىل 
كانوا خارج الفصل الدراسي، وادلواد اليت يتعلموهنا عادة ىي مادة فقط أن 

 ادلدرسُت قد علمت من قبل. 

الفصل السابع من مونتاين ابو ابو غووا النظر يف دروس تال ميذ معظم 
الصعوبة. ولكن بعض التالميذ يضيفون أيضا أن  اللغة العربية لدرجة عالية من

ىذا قد يتأثر بطريقة التدريس ووسائل اإلعالم ادلستخدمة من قبل ادلدرسُت يف 
التعلم. ودتشيا مع ىذا الرأي، كشف ادلدرس أيضا أنو يف تعلم اللغة العربية 
ابستخدام صور وسائل اإلعالم، فإنو يزيد من روح التالميذ يف التعلم. على 

لرغم من أن قليال فقط. وابإلضافة إىل ذلك، ىناك عدد قليل من التالميذ ا
 الذين يؤكدون أن اللغة العربية يصعب حقا ىضمها من قبل الدماغ. 
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تقريبا مجيع طالب الفصل السابع من مونتاين ابو ابو غووا لديهم محاسة 
حيدث يف  يف ادلئة(. بعض التالميذ يطلبون االعًتاف أبن ىذا 90عالية لطرح )

بعض األحيان يف التعلم، وىناك حقا أهنم ال يفهمون أو فهم. وأضاف التالميذ 
ساابغيان أنو على الرغم من الصعوابت يف التعلم، فإهنا ال تزال كسول أن 
نسأل. وقد يرجع ذلك إىل عوامل داخلية للطلبة أنفسهم، ويبدو أهنا تويل 

 خر . اىتماما خاصا من قبل ادلدرسُت وادلدارس األ
 يولم و يلة الصورتخدام وسولتحقيق آراء التالميذ حول العالقة بُت اس

ضح تعلم التالميذ، قام الباحث إبدراج سؤال إضايف يف دليل ادلقابلة. ومن الوا
، ويتفق التالميذ وادلدرسُت على أن استخدام أنو يتعارض مع توقعات الباحث

وسيلة الصور ال حتتاج إىل حتسُت. أو بعبارة أخر ، على الرغم من أن استخدام 
يف الًتدد. وسيلة الصور يف التعلم ال تعظيم، ولكن ال حاجة حقا زايدة العمل 

األخر  غَت  وسيلةاليت جيب إضافتها ىي  التعليمية يلةوأضافت أن أنواع وس
داين م مدرسة اثنويوالفصل السابع من  تالميذ، ألن طريقة دراسة سيلة الصورو 
ابو غووا متنوعة جدا. عدد قليل من التالميذ حىت يقرر عدم إعطاء رأيهم -ابو

 02". إن األمر مًتوك للمعلم واإلجابة فقط "
و مع تلك البياانت، طريق ادلقابلة تشَت إىل إن يستمر التعلم بوسيلة 

ابلنسبت ادلدرس كان التالميذ يزداد متحمسة لتعلم. و ابلنسبت الصور، 
 ام وسيلة الصور، يزداد شلتعة حقا.التالميذ، التعلم ابستخد

                                                 
32

 .2118 ،مبرس  2مقببلة مع الحالميذ الفصل السببع مذرسة ثبنوية مذني ببو ببو غووا، جمعة  
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يف ادلدرسة يول تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع رفع م:  رابعالفصل ال
 الثانوية مداين ابو ابو غووا

 
يف ادلدرسة الثانوية الفصل السابع  يقدم الباحث التايل جدول ادلراقبة يف

 :قبل استخدام وسيلة الصور مداين ابو ابو غووا
 رقم مؤشر عدد التالميذ النسبة ادلئوية

95 % 
90 % 
85 % 
80 % 
000 % 

08 
06 
00 
02 
00 

  ال تًتك درسا مطلقا
 ال يزعج األصدقاء
 الًتكيز يف التعلم
 يف الوقت ادلناسبخيلص الواجب 

 غَت غائب

0 
2 
0 
0 
5 

 
يف ادلدرسة الثانوية الفصل السابع  والقادم ىو جدول نتائج ادلراقبة يف

 :استخدام وسيلة الصور بعد مداين ابو ابو غووا
 رقم مؤشر عدد التالميذ النسبة ادلئوية

90  % 
85  % 
80  % 
75  % 
95  % 

06 
00 
02 
00 
08 

  ال تًتك درسا مطلقا
 ال يزعج األصدقاء
 الًتكيز يف التعلم
 يف الوقت ادلناسبخيلص الواجب 

 غَت غائب

0 
2 
0 
0 
5 

 
 مث ابدلقارنة كما ىو موضح يف اجلدول التايل ؛
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 الفزق

بعد استخدام وسيلة 

 الصور

قبل استخدام 

 وسيلة الصور
 رقم مؤشز

في 

 المئة

عذد 

 الحالميذ

في 

 المئة

عذد 

 الحالميذ

 1 ال جحزك درسب مطلقب  36 21% 38 255 55

 2 ال يزعج األصذقبء 34 85% 36 215 55

 3 الحزكيز في الحعلم 32 81% 34 855 55

115 815 32 21% 28 
يخلص الواجب في الوقث 

 المنبسب
4 

 5 غيز غبئب 38 25% 41 1115 55

 
يف ادلدرسة الثانوية الفصل السابع ديكن االستنتاج أن نتائج ادلالحظات يف 

زايدة يف ادليول  أن ىناك أظهرت استخدام وسيلة الصور بعد مداين ابو ابو غووا
 .ابلتعلم

يف ادلدرسة الثانوية الفصل السابع نتائج ادلقابالت على التالميذ يف و من 
شعروا براحة أكرب يف تعلم اللغة  التالميذ ن غالبية ، تظهر أ مداين ابو ابو غووا

 الصور.  يلةالعربية بعد استخدام وس
 الدراسية ، أجاب غالبية التالميذ لحيويتهم يف الفصعندما سئلوا عن 

 . وسيلة الصورأهنم أكثر نشاطًا بعد استخدام 
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أيًضا أهنم أكثر اىتماًما بتعلم اللغة العربية بعد  مث ُتظهر إجاابت التالميذ
 وسيلة الصور. استخدام 

يف الدرس.  التالميذ أيًضا على حتسُت انتباه  وسيلة الصورتعمل 
 وتساعد وسائل اإلعالم ادلصورة على فهم الدروس بشكل أفضل. 

مع نتائج ىذه ادلقابلة ، ديكن مالحظة أن وسائل اإلعالم ادلصورة قد 
يف ادلدرسة الثانوية مداين الفصل السابع يف  التالميذ أعطت زايدة يف اىتمام 

 .ابو ابو غووا
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 اخلالصةالفصل األول  : 

درسة ناووةة مل السابعاستخدام وسيلة الصور يف تعلم اللغة العربية يف الفصل 
مداين ابو ابو غووا ةعمل بشكل جيد على الرغم من أن ال تزال هناك بعض 

 العوامل اليت حتتاج إىل حتسني. 
درسة ناووةة مداين ابو ابو غووا مل السابعالتالميذ يف الفصل  ميولمستوى 

املتوسط حىت متيل إىل أن تكون وسيلة الصور هو تعلم اللغة العربية ابستخدام  يف
 طرةقة أكثر دقة و يلة التعليميةضعيفة. ولكن هذا ميكن حتسينه مع استخدام وس

 أفضل. 
مدرسة  السابع الفصل لتالميذاستخدام وسيلة الصور يف تعلم اللغة العربية 

التالميذ يف التعلم، على الرغم من  ميولناووةة مداين ابو ابو غووا ةعطي أتثري على 
 يلة التعليميةأن قليال فقط. ومع ذلك فمن اجلدةر النظر يف تطوةر استخدام وس

مدرسة ناووةة مداين ابو ابو  السابعالفصل  لتالميذاألخرى يف تعلم اللغة العربية 
 غووا.

، ميكن أن ةنظر  تالميذاملقابالت اليت أجرةت على ال و راقبةن وتائج املم
 .الصورةيلة النامجة عن استخدام وس تالميذلل مالتعل مليولإىل زايدة يف ا

84 
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 اإلقًتاحاتالفصل الثاين  : 
هو الكثري جدا،  وسيلة الصورجيايب الستخدام التأثري اإلعن إن دراسة  .1

يف عملية  اكمية استخدامهمعلمني لزايدة  لحاجة اآلن للذلك هناك 
 .تعلم اللغة العربية

يف ابحثني آخرةن ةتوقع أن تكون قادرة على تقدمي النظرايت حول  .2
 .أفضل بكثري وأكثر كفاءة إستخدام وسيلة الصور اليتتطبيق 
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 اجلدول األّول .1
6117-6116الثانوية مداين ابو ابو  يف ادلدرسة أحوال ادلدرس  

 الدرس ادلدرس اجلنسية األمساء رقم
عبد الرجب س.أ.غ.,  1

 م.ت.ح.إ
 اللغة العربية- ذكر

 
الدكورندوس احلجة   6

 مرحان
 تريخ اإل سالم - أنثى

 تاريخ اسالميةال- أنثى فائزة. س. أ غ.  3
عقدة  - ذكر ىرن س.أ.غ  4

 واألخالق
 الرتبية الوطنية - أنثى دكتورندى بس 5
 فقو - أنثى دكتورند  قمرية. 6
 اللغة العربية  - ذكر سربالدين س.ف.د.إ  7
 .سيت رغية  ، س. ف  8

 د.
 اللغة األجنليزية - أنثى

أمحد ه، س. ف د.  9
 م. ف. د. إ 

عقدة و  - ذكر
 األخالق

 الرايضة - ذكر أ لدرزقينتو، س. ف. د  11
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سيت محسة، س. ف  11
 د. إ

اللغة  - أنثى
 اإلندونيسية

أسراين، س.ىم, م.  16
 ىم 

قراءة و الكتابة - أنثى
 القرأن

 سرتاي أفرزقي., س. ف 13
 د.

 التاريخ - ذكر

 الرايضية - ذكر د عمر الدين، س. ف 14
 احلرفة اليدوية - ذكر مششكر، س. ف د. 15

 والفنية
دو ىردينيت ، س. ف  16

 د.
 الرايضية ذكر

 الرتبية الوطنية أنثى أدراين, س. ف س. إ 17
اللغة  - أنثى ندر ويت ، س. ف د 18

 اإلندونيسية
 6118ادلصدر:إدارة ادلدرسة الثانوية مداين ابو ابو 
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احوال تالميذ الفصل األول ابدلدرسة الثانوية مداين . اجلدول الثاين .6
 ابو.ابو 

 6118ادلصدر:إدارة ادلدرسة الثانوية الثانوية مداين ابو ابو 
 رقم الألمساء اجلنس

 1 فدرييان فرمن موالان أغونج ذكر
 6 إبن رفلي رجيندرا ذكر
 3 م. شهر احلداايت ذكر
 4 دمحم فضيل أزيز ذكر
 5 مؤمر أكرم حسني ذكر
 6 دمحم أديتيا ذكر
 7 دمحم أفضال شاوال ذكر
 8 دمحم ألفان فرحان ذكر
 9 دمحم ألغزال دمياس سافوترا ذكر
 11 دمحم كيفلي كشةهللا ذكر
 16 دمحم نبيل رمضان ذكر
 13 دمحم رمضان ذكر
 14 دمحم شهاب أفرييانشة ذكر
 15 دمحم تزكية إسالم ذكر
 17 دمحم إرحام آبدين ذكر
 18 رحيان ألبار ذكر
 19 رييان أدلشة ذكر
 61 األلدينشةشهر  ذكر
 61 ايور أنوجراه ذكر
 63 ألفية أمليا أزىري أنثى
 64 أنتيكا فيربييانيت أنثى
 65 إيكا فوتري أوكتافيياين أنثى
 66 لطفية فنيشا أنثى
 67 مفتح نور نورالرزق ذكر
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 68 نديلة أنثى
 69 نيالة زىرية أنثى
 31 نورأيشة محزة أنثى
 31 نوردينا أفريليياين أنثى
 36 نورفضلة أماندا ي أنثى
 33 راجفيار تيفاين ذكر
 34 رارا دوي أراينيت أنثى
 35 سيت نورأتيقة فوتري روضاة أنثى
 36 تيياك أنثى
 37 دمحم إكسان بكري ذكر
 38 دمحم صاضقني ذكر
 39 أمحد فوزان ذكر
 41 دمحم رحيان مربق ذكر
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5. Lembar Observasi Terkait Penggunaan Media Gambar 

 

Nama sekolah ; Mts Madani Pao Pao Gowa 

Kelas ; VIId 

Hari/Tanggal ; Senin, 3 februari 8102 

 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan 

  Persiapan       

  a. Guru menyiapkan media gambar       

  b. Guru memilih media gambar dengan tepat       

          

  Penyajian       

  c. Guru mengenalkan media gambar       

  
d. guru menjelaskan langkah-langkah penggunaan 
media gambar       

  e. penggunaan media mempertinggi perhatian siswa       

  

f. siswa berpartisipasi aktif dalam penggunaan media 
gambar       

          

  Tindak Lanjut       

  g. terjadi timbali balik       

  h. guru mengevaluasi hasil pembelajaran       

          

  Kondisi Media       

  i. Relevan dengan materi       

  k. mudah digunakan siswa       

  l. sesuai dengan tingkat kemampuan siswa       
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 اخلامس: وراقة ادلراقبة اجلدول .4
 تلخيص ميول التالميد ابلتعلم

 

Nama sekolah ; Mts Madani Pao Pao Gowa 

Kelas ; VIId 

Hari/Tanggal ; Senin, 3 februari 8102 

 
 رقم مؤشر عدد التالميذ النسبة ادلئوية

95 % 
91 % 
85 % 
81 % 

111 % 

38 
36 
34 
36 
41 

  ال ترتك درسا مطلقا
 ال يزعج األصدقاء

 الرتكيز يف التعلم
 يف الوقت ادلناسب على واجب

 غري غائب

1 
6 
3 
4 
5 
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3. Pedoman Wawancara 

I. Terkait Penggunaan Media Gambar 

 

Angket Terkait Penggunaan media gambar 

dalam pembelajaran bahasa arab di Mts Madani 

Pao Pao Gowa. 
     

       
Hari/Tanggal : 

     
Nama Siswa : 

     
Jenis Kelamin : 

     
       

 

Centanglah kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat 

kamu.     
    

     

No Pertanyaan 
Sangat 

ya 
Ya Lumayan tidak 

Sangat 

tidak 

0 

Apakah kamu melihat guru membawa media 
gambar yang akan digunakan saat masuk ke 
dalam kelas? 

          

2 
Apakah guru memperkenalkan media yang akan 
digunakan dalam pembelajaran setelah 
pelajaran dimulai? 

          

3 
Apakah media gambar yang digunakan guru 
berhubungan dengan materi yang diajarkan 
dalam pembelajaran? 

          

5 
Apakah menurutmu media gambar yang 
digunakan guru sudah tepat? 

          

5 
Apakah media gambar yang digunakan guru 
dalam pembelajaran ada bermacam macam? 

          

6 
Apakah menurutmu media gambar yang 
digunakan mudah dipahami? 

          

5 
Apakah kondisi media gambar yang digunakan 
guru bagus? 

          

8 
Apakah media gambar yang digunakan dirawat 
dengan baik? 

          

9 
Apakah media gambar yang digunakan memiliki 
tempat penyimpanan sendiri? 

          

01 
Apakah media gambar selalu disimpan pada 
tempatnya? 
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II. Terkait Minat Belajar Siswa 

 
Mts Madani Pao Pao Gowa. 

     

       
Hari/Tanggal : 

     
Nama Siswa : 

     
Jenis Kelamin : 

     
       
 

Centanglah kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat kamu. 
   

       
No Pertanyaan 

Sangat 

ya 
Ya Lumayan tidak 

Sangat 

tidak 

0 
Apakah kamu merasa senang saat belajar 
bahasa arab? 

          

2 
Apakah kamu ikut terlibat aktif saat 
pembelajaran bahasa arab berlangsung? 

          

3 
Apakah kamu tertarik untuk terus belajar 
bahasa arab? 

          

5 
Apakah kamu memperhatikan pelajaran 
saat kelas bahasa arab berlangsung? 

          

5 
Apakah kamu memahami pelajaran 
bahasa arab? 

          

6 
Apakah kamu merasa lebih senang 
belajar bahasa arab setelah 
menggunakan media gambar? 

          

5 

apakah kamu lebih aktif saat 
pembelajaran bahasa arab berlangsung 
setelah menggunakan media gambar? 

          

8 
Apakah kamu lebih tertarik untuk terus 
belajar bahasa arab setelah pembelajaran 
menggunakan media gambar? 

          

9 

Apakah kamu lebih memperhatikan 
pelajaran bahasa arab setelah 
pembelajaran menggunakan media 
gambar? 

          

01 

Apakah kamu lebih memahami pelajaran 
bahasa arab setelah menggunakan media 
gambar? 
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