
الفصل األول

المقدمة

المشكلةخلفية)أ

التعلم هو عملية معّقدة اليت تقع يف نفس كل اإلنسان طول احلياة. لوجود املعاملة بني 

الناس مع بيئته. لذلك، التعلم يكون يف أي وقت ويف أي مكان. الدليل علي أن الناس قد تعّلم هو 

1العلوم واملهارة والصفةوجود تغّري األدب يف نفس الناس وهذ يكون يف زيادة 

حينما تكنولوجية مل تكن متطّورة يف هذا الزمن، وحينما العلوم مل تكن ازدهارة كانت 

عملية التعليم يف املكان و الوقت. عملية التعليم هو عملية اتصال بني املدرس والطالب بوسيلة 

كون تطوير و ازدهارتان، كانت لفطية كوسيلة رئيسية يف ايصال املادة. وحينما العلوم و تكنولوجية ي

عملية مل تكن احتكارة حبضور املدرس يف الفصل، كانت الطالب يقدر على التعلم يف أي مكان  

م. مصّمم التعليم البد أن يصّمم التعليم باستفادة الوسائل  كان ويف أي وقت حسب إراد

2لية.التعليمية واملصادر التعليمية املناسبة حيت تكون عملية التعليم فعا

تكنولوجية التعليم كإحدى طرق التدريس اليت تستخدم األداة التكنولوجية وهي يف 

احلقيقة ليس خصوصا لتعليم ولكن نستطيع أن نستفيد منها لتعليم مثل املذياع، والتلفيزيون، 
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ة، واألفالم، واملسقيط، وكمفيوتار، وغريها. هذه األداة يف أساليب التدريس الزم تقال ألة معارض

3وسائل بشرية. يف تكنولوجية التعليم تقال خردوات و برجميات.

وسائل هي عناصر اليت يتفّرق من عملية التعليم لوصول أهداف التعليم. وسائل تعليمية 

هي شيئ مهّم يف عملية التعليم. ترفع الدوافع وتنّبه عملية التعليم وحتمل أثر سيكولوجي عند 

حد وظائف الوسائل التعليمية هي ألة مساعدة يف التعليم اليت الطالب. إذن ميكن أن نقول أن أ

4البد طاعتها ومن عند املدرس.

علىيدلحرفيةومعناها.الرسالةوإلقاءمتهيديةوسيلة،آلة،اإلندونيسيةاللغةىفومعناها

5.املدرسألقاهاالىتالرسالةمنموضعةالتعلميةالوسيلةأن

إىلتتغريمثشفويالالسمعياالتصالمثبصريةمتظاهرةتسمىتارخييةرؤيةىفالتعلميةالوسيلة

وسائلتسمىالعربيةاللغةىفالتعلميةالوسيلة.التعليميالتكنولوجيأوالرتبويالتكنولوجيي

هي"العربيةاللغةملدرسيالفيناملوجه"كتابهىفإبراهيمالعاملعبدالدكتورعندوالوسيلة.االيضاح

6.شفويةالالسمعيةمعيناتهيالوسيلةأناألخرونوقال.توضيحيةوسائل

التعلمعمليةىفدورالضروريةوهلا.التعلميةالرسالةإللقاءموضعةهيالتعلميةالوسيلة

الرسالةتلقيأنتستطيعوالطالبتفهمهاأنتستطيعالتعلميةالوسيلةأنذلك،وجانب.والتعليم

التجديديةاالبتكارية،التعلميةالوسيلةتطبيقخاللومن.الدراسيةاملادةعمليةكلىفستلقىالىت

3 Nasution, Teknologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 2
4 Ibid h.15
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2002, H.74-75



وتتوجهكاملةوالتعليمالتعلمعمليةجترىحىت.مرحياالتعلمجوجيعلأناملدرسيستطيعواملتنوعة،

7.التعلممنجزإىل

تدورالتعلميةالوسيلةضرورية،التعلميةالوسيلةأنسادميان.سأريفقولمنانطالقا

االتصالعمليةهيحقيقة،والتعليمالتعلمعمليةأنشطةذلك،ألجلالدراسي،احملتوىكاتصال

8.مقبلهاإىلاملرسلمنالرسالةالقاءعمليةتعىن

التعلمحاصلةترفعأنتستطيعحىتالطالبتعلمعمليةترفعأنتستطيعالتعلميةالوسيلة

االتصالالشرتاكمستخدمةوتقنيةطريقةألة،هيالرتبويةالوسيلةإنمحالكأومارقال9.املنشودة

10.املدرسةداخلوتعليمةتربويةعمليةىفوالطالباملدرسبنيوالتفاعل

عموما كانت إفادة الوسائل التعليمية هي .بهروحاىنأمحدعندالتعلميةالوسيلةوهدف
منها:

لوضوح املعلومات حيت التكون جمملة..1

ل فضاء حمدود، والوقت، وحواش.حتلّ .2

تدافع الطالف يف التعليم، كانت معاملة مباشرة بني الطالب ومصادر التعليم..3

م ومهارة البصرية والسمعية..4 ميكن على الطالب أن يتعلموا بأنفسهم مناسبة مع موهو

إعطاء نفس الدوافع، تسوى اخلربة والرأي..5

7 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran bahasa Arab, Malang: UIN-Malang Press, 2008 h. 170
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العناصر وهي املدرس، واملادة، والوسائل التعليمية، كانت عملية التعليم تتكون من مخس .6

والطالب، وأهداف التعليم.

إذن الوسائل التعليمية هي كل األشاء اليت تستخدم إليصال املعلومات، حيت ترفع على 

االهتمام، والرغبة، واألفكار، وحواش الطالب يف عملية التعليم لوصول إىل أهداف التعليم.

اللغة العربية واللغة األجنبية األخرى، استخدام الوسائل التعليمية ليكون يف تعليم اللغة إما 

التعليم مسرورا وال مضجرا. والواقع أن عملية تعليم اللغة العربية مل تكن نّواعة بنسبة إىل عملية تعليم 

اللغة األجنبية األخرى. هذا ليس إّال بسبب وجود إفرتاض أن تعليم اللغة العربية الفعال هي يف

تسببهاالواقعيةهذه.البلدان العرب فحسب، ولكن كذلك بسبب قلة استخدام والسائل التعليمية

.املوجودةالتعلميةالوسيلةقلة

:يلىفيماهيالعربيةاللغةتعلمىفاإلستخدمالوسائل

البصريةالوسيلة)1

السمعيةالوسيلة)2

البصريةالسمعيةالوسيلة)3

اتقرضالعربيةاللغة.القرآنلغةهيالعربيةاللغة اللغةىفالسيماأوربالغةإىلمفردا

اليسرىمنالعربيةالكتابةنظامتستخدمانوالفارسيةالعربيةاللغة.والسيسيليةالربتغاليةاإلسبانية،

1974.11سنةاملتحدةاألممهيئةكلغةمدشنةالعربيةواللغة.اليمىنإىل

11 http://www.asal-usul.com/2010/06/10-bahasa-paling-banyak-digunakan-dunia.html
tanggal 3 september 2012.



اللغة.واحلضارةالثقافةلتعرفووسيلةاالتصالكألةتتوظفالعربيةاللغةأنذلك،وجانب

اسياسيةرؤيةىفالعربية االتصالألة(1) :آتيةوظائفالعربيةللغةأنذلك،فألجل.أجنبيةلغةأ

املعاصروالتكنولوجيالعلومالنتفاعألة(3)اإلندونسية،اللغةلتمليكمساعدةألة(2)الدولة،بني

بلغةوخمالفةمساوةالقواعدوتلك.خاصةقواعدفلهالدوليةكاللغةالعربيةاللغة12.الوطنلتشييد

.أخرى

واملرافقاملادةالطالب،املدرس،:منهااآلتية،العناصريورطالعربيةاللغةتعلمعمليةتنفيذ

املدرسية،األدوات:مثاهلااملدرسة،ىفالستخدامهافعالةوسيلةهىالبصريةالوسيلة.املساعدة

تلكىفموجودةغريالوسائلتلككانتوإن.املدرسةحولاملوجودةواألشياءالرياضيةاألدوات

وإن.وغريمهاالسيارةبالستيك،منالفواكهمثاهلااألخرى،باألشياءيبدلأنفيمكناملدرسة

13.املعاصرةاأللةمنأوالبسيطةبالصورةيبدلأنفيمكنأيضاموجودةغرياألشياءتلككانت

14مسقطي)وغرياملسقطية(الوسيلةقسمنيإىلتنقسمسوفارنوعندالبصريةالوسيلة

وعيوب:مزاياالبصريةللوسيلة

البصريةالوسيلةمزايا

.ادخارهاخاللمنمراراتقرأأنمتكنالبصريةالوسيلة)1

التحليلخاللمناملوجوداخلربحمتوىعنفامهااملرءجتعلالبصريةالوسيلةاملدقق،التحليل)2

.املرءوجتعلاملدقق

12 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19938/5/Chapter%20I.pdf  tanggal
3 september 2012

13 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran bahasa Arab, Malang: UIN-Malang Press, 2008, h.176
14 Ahmad Muhtadin Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya.

Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009, h. 55



البصريةالوسيلةعيوب

بطيئةالبصريةالوسيلة)1

أصبحتحىت.تسمعأنمتكنوالكتابيةالبصريةوالوسيلةموجودة،غريالسمعيةالوسيلة)2

.مفصلةغرياملسموعةاملادة

.اخلربحمتوىتوكلالىتالبصريةالصورةتعطىأنتستطيعالوسيلةهذهإمنااحملدودة،البصرية)3

يستخدمهاأنقبلالوسيلةتلكيطبعواأنالبدالطباعألن.غايلاالنتاجوكلفةاالنتاج،)4

تمع 15.ا

يلىفيمافهيأنواريأبعندالبصريةالوسيلةوعيوبمزاياوأما

:الصورةوسيلةمزايا

التعلمعنداستخدامهاىفسهلة.1

رخيص.2

اخذهاىفسهلة.3

املستوياتعدةىفتستخدمأنتستطيعالوسيلةتلك.4

تنظيمهاىفسهلة.5

حفظهاىفسهلة

:الصورةوسيلةعيوب

15 http://agung030492.blogspot.com/2011/06/media-audio_14.html  tanggal 3
september 2012



الكبريةللمجموعةمطابقةغري.1

احلقيقيةالصورةملرسومصعبة.2

اىفسهلة.3 خربا

16حمركةغري

يستوعبهاأنالبدمادةهىبباكنبارو11املدرسة العالية احلكومية ىفالعربيةاللغةمادة

تعلمعمليةىفالوسيلةاستخدموقداملدرسأنحقيقة،.املدرسةهذهمنجنحواأنبعدالطالب

املدرساستخدمهاقدالىتالوسيلةوأما.العربيةاللغةدرسقبولىفالطالبلتسهيلالعربيةاللغة

.بصريةوسيلةفهي

وأشكالاملفرداتلتعرفوخباصةالعربيةاللغةتعلمىففعالةوسيلةهيالصناعيةاألشياء

تلكقراءةىفالطالباستطاعإذا.احلائطعلىوتلصقالغرفةقرنةىفتوضعاألشياءوتلك.الكلمة

.حتتهاعربيتهافتكتبالصورة

ولكناملدرسةتلكىفالعربيةاللغةمدرساستخدمهاقدالبصريةالوسيلةأنحقيقة،

.الباحثوجدهاالىتالظواهرإىلبالنسبة

التعلمعمليةمدةباململيشعرونالطالبأكثرزالما)1

املدرسبيانفهمعلىيقدرواملالطالبأكثرمازال)2

والتعليمالتعلمعمليةعندوخيرجونالفصلإىليدخلونالطالبأكثرمازال)3

16 Abu anwar, Media Pembelajaran, Pekanbaru: UIN Suska Press, 2007, h. 38



تعليمىفالبصريةالوسيلةاستخدامعنللبحثالباحثيتجذبالسابقةاملشكلةخلفيةعلىبناء

.بباكنبارو11املدرسة العالية احلكوميةىفالعربيةاللغة

االصطالحاتتوضيح)ب

17.الشيئاستخدامفىىالعملطريقة،عملية،هواالستخدام)1

الطبيعية، الشخصاألشياء:منهاالعرضية،األولمنمكونةوسيلةهيالبصريةالوسيلة)2

18.مباشرةتشارأواملدرسةىفتعرضمهاالطبيعيةاألشياء.واحلدوث

لتنظيممرافقهوواملدرسالعربيةاللغةتعلمعنالطالبلتعليمحماولةهوالعربيةاللغةتعلم)3

19.املنشودالغرضألخذاخلاصةالعناصر

المشكلة)ج

المشكلةتقديم.1

ىف املدرسة العالية العربيةاللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامكيف.أ

بباكنبارو؟11احلكومية

ىفالعربيةاللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامىفتعمققداملدرسهل.ب

بباكنبارو؟11املدرسة العالية احلكومية

الطالب؟تعلمتدافعأنتستطيعالبصريةالوسيلةهل.ت

17 http://www.artikata.com/arti-364697-penggunaan.html tanggal 06 november 2012.
18 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran bahasa Arab, Malang: UIN-Malang Press, 2008,
19 http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2236638-pengertian-pembelajaran-

bahasa-arab/#ixzz2BSLMweiD tanggal 06 november 2012.



ىف املدرسة العربيةاللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامتؤثرالىتالعواملما.ث

بباكنبارو؟11العالية احلكومية

المشكلةتحديد.2

:عنلبحثالباحثةفتحددالبحثهذاىفاملوجودةاملشكلةولكثرة

املدرسة العالية ىفالعربيةاللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامكيف.أ

بباكنبارو؟11احلكومية

ىفالعربيةاللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامتؤثرالىتالعواملما.ب

بباكنبارو؟11املدرسة العالية احلكومية

المشكلةتكوين.3

املدرسة العالية ىفالعربيةاللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامكيف.أ

بباكنبارو.11احلكومية

املدرسة ىفالعربيةاللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامتؤثرالىتالعواملما.ب

بباكنبارو.11العالية احلكومية

البحث وفوائدأهداف)د

البحثأهداف.1

املدرسة العالية ىفالعربيةاللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامملعرفة.أ

بباكنبارو؟11احلكومية



ىفالعربيةاللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامتؤثرالىتالعواململعرفة.ب

بباكنبارو؟11املدرسة العالية احلكومية

البحثفوائد.2

اللغةتعلمعمليةمدةالبصريةالوسيلةاستخدامعنالباحثمعرفةلزيادةللباحث،.1

بباكنبارو؟11ىف املدرسة العالية احلكوميةالعربية

ملرتقيةللمدرسنيمعلومة.2 تعلمىفالبصريةالوسيلةباستخدامالطالبتعليمىفقدر

العربيةاللغة

األخرللبحثمعلومة.3

بكليةاللغةتدريسقسمىفاألوىلاجلامعيةالشهادةلنيلاملقررةالشروطمنشرط.4

.رياواحلكوميةاإلسالميةقاسمشريفسلطانجلامعةوالتعليمالرتبية




