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هيد مت  

الرحيم بسم هللا الرمحن    

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا. وأشكر هللا تعاىل على كل نعمة وبركاته وقدرته  

حىت أستطيع أن أكمل كتابة هذه الرسالة العلمية ابلغة العربية وأقدمها اىل قسم آدب آسيا الغربية  

مبوضوع  الدين  حسن  جبامعة  اإلنسانية  العلوم  الصور     كلية  وسائط  فهم "استخدام  ىف  املرئية 

األسرت احتاد  مبدرسة  العربية  التابعة املفردات  لريانج  واجلامعة  قرية  واألرشاد ىف  الدعوة  لدار 

الستيفاء بعض الشروط املطلوب للحصول على درجة سرجاان )ليسانس(, ىف الغة .  لريانج فنرنج"

 ين. العربية يقسم آدب آسيا الغربية كلية العلوم اإلنسانية جبامعة حسن الد 

يدرك املؤلف متاًما أنه ميكن إكمال هذه األطروحة مبساعدة العديد من األطراف. لذلك ، 

 ومن خالل هذه الفرصة ، يود الكاتب أن يتقدم ابلشكر اجلزيل إىل: 

بولوبوهو م.أ. .1 الدكتور دوية أريستينا  الذي بذل   ،الربوفيسور  اجلامعة و مساعدها  كرئيسة 

 ؛ جهد يف تيسري و سائل التعليم يف اجلامعة

م.أ. .2 دويل  أكني  الدكتور  الربوفيسور  اإلنسانية  العلوم  بذل   ،عميد كلية  الذي  و مساعده 

 ؛جهد يف تيسري و سائل التعليم يف كلية العلوم اإلنسانية

الذي وكذلك ممتحن االول  لغربية  م.أ. رئيس قسم آداب آسيا ا  ، السيد خري الدين س.س. .3

 ؛بذل جهوده إىل تيسري الوسائل التعليمي يف قسم آداب آسيا الغربية

 ؛سكرترية قسم آداب آسيا الغربيةال  ،م.ب.د.إ.  ، السيدة خريية س.أ.غ. .4



 ج 

 

 ، املشرف األوىل على هذا البحث    ،ف.لنج    .,م.أفسيد الدكتور يسرنج سنوس ابسوال .5

على هذا اجلهد العلمي و التوجيهات الشديدة و الرعاية   أقدم شكري و تقدير اإلشراف

 ؛الكرمية مدة دراسيت فجزاها هللا أحسن اجلزاء

س.س. .6 رضوان  حممد  البحث    ، السيد  هذا  على  الثاين  املشرف  و   ، م.أ.  شكري  أقدم 

مدة  الكرمية  الرعاية  و  الشديدة  التوجيهات  و  العلمي  اجلهد  هذا  على  إلشراف  تقديري 

 ؛هللا خري اجلزاءدراسيت فجزاه  

احلبيبني   .7 الوالدين  إىل  خصوصا  و  الكبرية  )سىت   ،أسريت  والديت  و  عاىل(  )فافنج  والدي 

 و جزامها هللا خريا وابرك هللا هلما.   ،رمحة( فشكرت على رعايتهما ودعاءمها  

آسي .8 األدب  قسم   ، الدين  حسن  جامعة   ، اإلنسانية  العلوم  يف كلية  ، ةالغربي  ااحملاضرون 

 الذين قدموا الكثري من املعرفة أثناء تعليم املؤلف يف الكلية؛ 

احتاد  .9 البحث يف مدرسة  إكمال  الذين ساعدوا إبخالص يف  واحملاضرون  واملوظفون  املدير 

 لدار الدعوة واألرشاد ىف قرية لريانج لريانج فنرنج؛ واجلامعة التابعة األسريت

األسريت .10 احتاد  التابعة طالب مدرسة  لريانج ل  واجلامعة  لريانج  قرية  واألرشاد ىف  الدعوة  دار 

 فنرنج الذين يطيعون ويطيعون الباحث دائًما أثناء إجراء الباحث البحث؛ 

، كلية العلوم اإلنسانية ، جامعة حسن الدين الذين قدموا الغربيةدب آسيا  آأصدقاء قسم   .11

رابطة طلبة واألسرة الكبرية    2017افضل أصدقاء االسكندرية  مساعدة خملصة حىت اآلن،

 اليت تقدم التشجيع دائًما يف أوقات الفرح واحلزن؛  آداب آسيا الغربية

ل ، قليب ، روس الذين يأعز أصدقائي فاطمة ، إصالح ، ميكا ، تويت ، أويل ، سالسا ، أم .12
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 ساعدوا وشجعوا دائًما وأخذوا الوقت للتعلم من بعضهم البعض ، وطلب املعرفة؛ 

الذين قدموا املساعدة والتشجيع للمؤلف يف   فاضيلأصدقاء  مليب مينجك واجني,  أصدقاء   .13

 . إكمال هذه األطروحة

أشكر كم شكرا جزيال بقول جزاكم هللا أحسن اجلزاء ومع السعادة والسالمة يف أنمل أن  

ء. وتوكلت الدنيا واآلخرة. آمني. وأخريا أرجو من هللا أن جيعل هذا البحث انفعا جلميع القراء األعزّا

 على هللا والحول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم. 

أخريًا ، يدرك الباحث متاًما أن هذه األطروحة ال تزال غري كاملة ، لذلك سيقبل املؤلف 

بكل سرور إذا كانت هناك جهات ترغب يف املسامهة يف شكل نقد أو اقرتاحات بناءة من أجل 

الباحثني حتقيق الكمال يف هذه   األطروحة.أنمل أن تكون هذه األطروحة مفيدة ملن قرأها وخاصة 

رك يف كل جهودان وخطواتنا.  أنفسهم. نرجو أن نظل مجيًعا يف محاية هللا سبحانه وتعاىل ، وأن نبا

 آمني. 

 م   2021ديسمبري    27 ، مكاسر

 ه   1443

  ، الباحثة

 

  فقرة هداين 
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 ملخص البحث 
استخدام وسائط الصور املرئية ىف فهم املفردات العربية مبدرسة احتاد  "  2021داين.  ه فقرة  

)حتت اشراف ".  واجلامعة التابعة لدار الدعوة واألرشاد ىف قرية لريانج لريانج فنرنج  األسرت
 .,م.اف ف.,لينج( يد الدكتور يسرنج سنوس ابسوالس

استخدام وسائط الصور املرئية ىف فهم املفردات العربية مبدرسة تناقش هذه الرسالة مشكلة  
األسريت فنرنج  احتاد  لريانج  لريانج  قرية  واألرشاد ىف  الدعوة  لدار  التابعة  اهلدف من هذه واجلامعة   .

للطالب يف مدرسة  الدراسة الوسائط املصورة  العربية ابستخدام  املفردات   األسريت  احتادلوصف فهم 
فنرنج لريانج لريانج  قرية  الدعوة واألرشاد ىف  لدار  التابعة  الصور   واجلامعة  استخدام وسائط  وحتليل 

 .وحتسني فهم الطالب للمفردات العربية
الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة البحث اإلجرائي الصفي ، ويف هذه احلالة 

ا وسائط  تطبيق  يف  مباشر  بشكل  الباحث  البياانت يشارك  مجع  طرق  من  العديد  هناك  لتعلم. 
واالختبار   ، التعلم  تطبيق وسائط  قبل  املسبق  واالختبار   ، املالحظة  بدًءا من طريقة   ، املستخدمة 
الالحق بعد تطبيق الوسائط ، وطرق املقابلة. تستخدم هذه الدراسة منهًجا كمًيا مع طرق التحليل 

 . SPSSللعينة املزدوجة املتضمن يف برانمج   T-اإلحصائي وحتليل اختبار  

اجتماعات ميكن أن   6تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن استخدام الوسائط املصورة خالل  
حيسن فهم الطالب للمفردات العربية. وميكن مالحظة ذلك من نتائج زايدة النسبة املئوية يف قيمة 

ا  قيمة  يف  املئوية  النسبة  واخنفاض  الصحيحة  وسائط اإلجاابت  استخدام  بعد  اخلاطئة  إلجاابت 
الصور   استخدام وسائط  قبل  الصحيحة  املئوية لإلجاابت  النسبة  بينما    26.5769الصور. كانت 

، وهذا يشري   63.2308كانت النسبة املئوية لإلجاابت الصحيحة بعد استخدام وسائط الصور  
 إىل وجود زايدة وفهم لوسائط الصور. 

   . وسائل اإلعالم املصورة ؛فرداتامل  ؛العربيةفتاحية: اللغة  الكلمات امل 
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ABSTRACT 

FIQRAH HUDAYANI. 2021 “Use of Picture Media in Understanding Arabic 

Vocabulary for Santri Pondok Pesantren Ittihadul Usrati wal-Jama'ah DDI 

Leang-Lerang Pinrang”. Supervised by supervisor I Dr. Yusring Sanusi 

Baso, M.App.Ling, and supervisor II Muhammad Ridwan, S.S, MA 

This thesis discusses the problem of using Picture Media in understanding 

Arabic vocabulary for students at the Ittihadul Usrati wal-Jama'ah Islamic 

Boarding School in Lerang-Lerang Pinrang. The aim of this studyTo describe 

understanding Arabic vocabulary using picture media for students at the Ittihadul 

'Usrati Wal-Jamaah DDI Lerang-lerang Islamic boarding school and analyze the 

use of image media and improve students' understanding of Arabic vocabulary at 

the Ittihadul 'Usrati Wal-Jamaah DDI Lerang-lerang Islamic boarding school . 

The method used in this research is a classroom action research method, in 

this case the researcher is directly involved in the application of learning media. 

There are several data collection methods used, starting from the observation 

method, pre-test before the application of learning media, post-test after the 

application of the media, and interview methods. This study uses a quantitative 

approach with statistical analysis methods and paired sample T test analysis 

contained in the SPSS program. 

The results of this study indicate that the use of picture media during 6 

meetings can improve students' understanding of Arabic vocabulary. This can be 

seen from the results of the percentage increase in the value of correct answers 

and the percentage decrease in the value of wrong answers after using image 

media. The percentage value of correct answers before using image media was 

26.5769 while the percentage value of correct answers after using image media 

was 63.2308, this indicates that there is an increase and understanding of image 

media. 

Keywords: Vocabulary; Picture Media; 
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 الباب االول

 مقدمة 

 : خلفية البحث  الفصل األول 

العربية   ا  لغة اللغة  قبل  من  األخرية  اآلونة  اليت شغلت يف  األجنبية  اللغات  من من  لعديد 

. وقال املستشرق أرنولد" ولقد وصلت اللغة العربية إىل حد الكمال ابلقرآن الذي نزل الناس لدراستها

وسلم"   عليه  هللا  صلى  حممد  وعجيبة (1985)الناقة،  على  مرتفيعة  قيمة  العربية  للغة  لذلك كانت   .

هذا ما يدفع املسلمني إىل تعليم و تعّلمها. و أن النيب صلى    . (Muhajir, 2004)للناس. والميكن الناس أن يساوى مبثله  

)السيوطى،  وكالم أهل اجلنة عريب ،رواه الطرباين و احلاكم و البيهقى"هللا عليه السالم قال: " أحبوا العرب لثالث: ألين عريب والقرآن عريب  

ويف هذا العصر اهتم كثريا من املسلمني بتعلم اللغة العربية و تعليمها. كانت اللغة العربية مادة  . (200۵

ابندونيسي اإلسالمية  املدارس  مجيع  يف  الرمسية  الدراسية  املواد  أن من  التالمييذ  على  جيبها  مادة  وهي  ا 

اجلامعة   ىف  حىت  العالية  املدرسة  إىل  األطفال  روضة  مدرسة  من  تعليمها  بدأ  وقد  ابجلّد  تتعلموها 

 اإلسالمية.
تعليم اللغة العربية هي عملية تبليغ العلوم اللغة العربية من مدّرس اللغة العربية إىل التالميذ 

حنو   واستيعاهبم  بني إلفهامهم  تعليمها  يف  اهتماما  أكثر  العربية  اللغة  نشرها.  كانت  مع  العربية  اللغة 

 املدارس واملعاهد، ألهنا من إحدى اللغات السامية وهلا دور هام لكوهنا ذات أدب جيد وأسلوب حسن

(Anshor, 2009).   دارس واملعاهد، ألهنا من إحدى كانت اللغة العربية أكثر اهتماما يف تعليمها بني امل

يف تعلم اللغة   . (2009)خملص،    اللغات السامية وهلا دور هام لكوهنا ذات أدب جيد وأسلوب حسن

والقراءة والكتابة. جيب أن يكون لدى املعلم   ستماع واحملادثة، هناك أربع مهارات لغوية ، وهي االالعربية
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اسرتاتيجية    ، ولكن يف الواقع ال يفهم املعلمونتعلم جيدة لتحقيق اهلدف املنشود  اسرتاتيجية أو طريقة 

 االستماع.التعلم ، خاصة يف  

للمعلمني  اإلسرتاتيجيات  أو  الطرق  إحدى  الوسائط  ابستخدام  التعلم  عن  احلديث  يعترب 

للغاية.  التفكري،   املبدعني  على  ويشّجعهم  التوصية،  يرسل  أن  يستعمل  ما  هي كل  الوسيلة  تعريف 

التعليم  يتورط يف  يدفع أن  الطالب حىت  جيب أن . (Hermawan, 2011)  والشعور، واإلهتمام، وإيراد 

الوسائط. يتم ذلك حىت يسهل على الطالب   يف استخدام   املعلمون أيًضا مهارات أو إبداعات ميتلك  

 فهم دروس اللغة العربية وإنشاء تعليم جيد وإنشاء جيل إسالمي قوي ومتشدد. 

اخلصوص    قرية   يف وجه  على  الدعوة درسة  مب فنرنج،  لدار  التابعة  واجلامعة  األسريت  احتاد 

، هي مدرسة تتميز وتستند إىل اإلسالم وتقع يف بنتنج سوتو، فليتينج،  واألرشاد ىف قرية لريانج لريانج  

مبدرسة احتاد األسريت واجلامعة التابعة لدار الدعوة واألرشاد ، ال سيما  اقع على األرضمنطقة فنرنج. الو 

لريا لريانج  قرية  الناحية   ،نج  ىف  من  الكايف.  ابلشكل  املنشود  اهلدف  حتقق  ال  العربية  اللغة  زالت  ما 

العربية مادة صعبة حبيث الذهنية اللغة  للتعلم  ، يفرتض الطالب أن  ، والنتيجة يفتقر الطالب إىل احلافز 

داثت يف التعود على احملابسهولة اليت مت تعلمها حىت يصبحوا كساىل  املفردات  هي أن الطالب ينسون  

، ال تزال ا. ابإلضافة إىل ذلك. حيدث هذا بسبب صعوبة تعلم الطالب شيًئا جديًدا وأجنبيً العربية اللغوية

املدرسية يف جو رمسي يف  ملتصقة ابلكتب  والتعلم  التدريس  املستخدمة يف عملية  األساليب والوسائط 

 ومتنوع وممتع للطالب. املدرسة حبيث ُيشعر أهنا ال تزال تفتقر إىل خلق جو مالئم 
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على  العثور  عدم  حالة  يف  الطالب  أو  املعلمون  يواجهها  اليت  املشكالت  أن  املؤكد  من 

الطالب  الوطنية. سيشعر  التعليم  الذين لن حيققوا أهداف  للطالب  التعليم  حلول هلا أتثري على جودة 

 مفرداهتم.دائًما أن اللغة العربية صعبة ولن يكون لديهم دافع للتعلم ، ولن تزيد  

، من الضروري تطبيق طريقة بديلة لتعلم اللغة العربية تفضي إىل جو مييل إىل هلذا السبب

التفاعل من أجل تشجيع الطالب على تطوير إمكاانهتم اإلبداعية. أحد البدائل اليت ميكن استخدامها 

 هو استخدام وسائط تعليمية مثرية لالهتمام كمصدر تعليمي. 

التعلم عملية  سييف  جو ،  خلق  على  بشكل كبري  الصحيحة  اإلسرتاتيجية  استخدام  ؤثر 

تعليمي فعال وفعال وجيعل الطالب سعداء وشغوفني ابلتعلم، خاصة إذا كانت مدعومة بوسائل تعليمية 

 مناسبة.معلم حمرتف. 

أن  املتوقع  من  الصور.  وسائط  استخدام  هو  استخدامها  سيتم  اليت  التعلم  وسائط  أحد 

ادرة على دعم عملية التعلم للطالب وميكن تلقي هذه املعلومات بسهولة حبيث تكون هذه الوسائط ق

أكثر أمثل. من االعتبارات الكبرية يف اختيار أساليب تعلم اللغة العربية يف فيكون حتسني جودة التعلم  

الطالب خصائص  الدراسي  املصورة الفصل  الوسائط  ُتستخدم  الطالب.  قدرات  تنوع  ذلك  يف  مبا   ،

 فظ الطالب ألمساء األشياء واملفردات األخرى املوجودة حوهلم. لتسهيل ح

ال يكفي نشاط التعلم الستخدام الشفهي فقط لنقل الدروس ، ولكنه يتطلب أيًضا وسائل 

، والذي يشار إليه عادًة ابسم الوسائط. بدون وسائل اإلعالم، وات كقناة للرسائل من شرح املعلمأو أد

ون الكثري من الطاقة اإلضافية لتقدمي الدروس. لذلك حباجة إىل وسائل سيجد املعلمون صعوبة ويتطلب

 اإلعالم أو األدوات للمساعدة يف عملية أنشطة التعلم. 
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بتعلم اللغة العربية فقط إذا مت استخدام   ى الباحثة قلة االهتمام، تر بناًء على الوصف أعاله

استخدام  إىل  ابحلاجة  املؤلفون  يشعر   ، لذلك  والطالبات.  للطالب  تعليمية  الكتاب كوسيلة  طريقة 

العربية ل املفردات  إتقان  الصور من أجل حتسني  السابع مبدرسةوسائط  الصف   الثنوية  لطالب وطالب 

الدعو  لدار  التابعة  واجلامعة  األسريت  فنرنج  احتاد  لريانج  لريانج  قرية  ىف  واألرشاد  حلها. ة  أمل  على   ،

مشاكل إتقان املفردات العربية للمشاركني الطالب وحتفيز تعلم الطالب وميكن يف هناية املطاف املسامهة 

 تعليم اللغة العربية بشكل أفضل.   يف تطوير التعليم والعلوم لبناء التنمية املستقبلية، وخاصة يف جمال

 : تنويع املسائل   ان الفصل الث

أواًل   الباحثةوع املناقشة. لذلك، حيدد  موض ، من الضروري أن يكون لديك فهمقبل صياغة املشكلة

 ، مثل ما يلي:ملشكالت املتعلقة مبوضوع الدراسةا

 ما زالت املواد العربية مل حتقق اهلدف املنشود بشكل كاٍف.  .1

للتعلم،   .2 الطالب  لدى  دافع  وجود  اليت عدم  املفردات  بسهولة  ينسون  الطالب  أن  هي  والنتيجة 

 حبوا كساىل للتعود على احملادثة ابللغة العربية. يتعلموهنا حىت يص

ال تزال األساليب والوسائط املستخدمة يف عملية التدريس والتعلم تركز على الكتب املدرسية يف جو  .3

 ق جو مالئم ومتنوع وممتع للطالب. رمسي يف املدرسة حبيث ُيشعر أهنا ال تزال تفتقر إىل خل 

 : حتديد املسائل الفصل الثالث 

نظرًا   املشكلة،  من  احلد  الضروري  من  أعاله،  املشكلة  حتديد  مناقشة  نتائج  على  بناًء 

للمجموعة الواسعة من املشكالت اليت متت مناقشتها يف هذا البحث. حيد املؤلف من املشكلة، وهي 
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لتابعة اأتثري استخدام وسائط الصور على فهم املفردات العربية لطالب مدرسة االحتاد األسرايت واجلماعة  

 بينانغ.   لدار الدعوة واالرشاد يف قرية لريانج لريانج

 مسائل البحث :   الفصل الرابع 

 استنادا اىل عديد املسائل, فاملسائل االساسية ىف هده الدراسة عاى حنو التاىل : 

 التابعة  استخدام وسائط الصور املرئية ىف فهم املفردات العربية مبدرسة احتاد األسريت واجلامعة  كيف   .1

 دار الدعوة واألرشاد ىف قرية لريانج لريانج فنرنج؟ل

كيف التأثري استخدام وسائط الصور املرئية ىف فهم املفردات العربية مبدرسة احتاد األسريت واجلامعة  .2

 األرشاد ىف قرية لريانج لريانج فنرنج؟دار الدعوة و ل   التابعة

 : أهداف البحث  الفصل اخلامس 

الدراسة.  هذه  يف  وكذلك  حتقيقه،  جيب  هدف  هلا  ابلتأكيد  دراستها  متت  مشكلة  كل 

 أهداف هذا البحث هي كما يلي:

لوصف فهم املفردات العربية ابستخدام الوسائط املصورة للطالب يف مدرسة احتاد أسرايت واجلماعة  .1

 لريانج لريانج اإلسالمية الداخلية.  دار الدعوة واألرشاد 

أسرايت  .2 احتاد  مدرسة  يف  العربية  للمفردات  الطالب  فهم  وحتسني  الصور  وسائط  استخدام  لتحليل 

 لريانج لريانج اإلسالمية الداخلية. دار الدعوة واألرشاد واجلماعة  
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 البحث   منافع:   الفصل السادس 

 النظرية   منافع  .1

وقت الحق  مفيدة يف  ستكون  إن شاء هللا  معرفة  البحث يف  هذا  يساهم  أن  املتوقع  من 

للعلم، وخاصة اللغة العربية املتعلقة ابستخدام وسائط الصور يف فهم املفردات العربية يف مدرسة 

 االحتاد األسرايت واجلماعة اإلسالمية الداخلية يف لريانج. 

 العملية   منافع  .2

التعلم حىت يتمكنوا من حتسني نتائج  من املتوقع أن يوفر هذا البحث الدافع للطالب يف 

التعلم ويصبحوا أكثر محاًسا يف تعلم اللغة العربية. ابإلضافة إىل ذلك ، من املتوقع أيًضا أن يكون 

ردات  هذا البحث مبثابة مدخالت للمعلمني ليكونوا قادرين على استخدام طريقة الصورة لفهم املف

  لريانج لريانج .   دار الدعوة واألرشاد العربية يف تعلم اللغة العربية يف احتاد االسرايت واجلماعة  
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 الباب الثان

 دراسة مكتبية 

 : االسس النظرية  الفصل األول 

 وسائطالأوال :  

ط ، وسائ " واليت تعين "الوسط". بشكل عامMediusأتيت كلمة وسائط من الكلمة الالتينية "

 ,Hermawan)  اإلعالم هي مجيع أشكال الوسطاء لنشر أو محل أو نقل رسالة مع فكرة إىل املستلم

2011). 

فإن وسائل اإلعالم هي بشكل عام بشرية أو مادية أو ،  )Gerlach & Ely )1971وفًقا لـ  

للطالب الكتساب   الظروف  املهاراتأحداث هتيئ  أو  أكثر حتديًدا  املعرفة  وبشكل  املواقف.  ، أو 

إلكرتونية اللتقاط ومعاجلة  أو  فوتوغرافية  أو  أدوات رسومية  أنه  على  الوسائط  تفسري مفهوم  ميكن 

واللفظية املرئية  املعلومات  ترتيب  لـ  (Arsyad, 2011)  وإعادة  وفًقا  نفسه،  الوقت  ويف   .Gagne 

(، يتم تعريف الوسائط على أهنا أنواع خمتلفة من املكوانت يف بيئة الطالب اليت ميكن أن 1970)

 .(Sadiman, 2012) حتفزهم على التعلم

بيئة   الوسائط هي كل شيء يف  أن  االستنتاج  للوسائط أعاله، ميكن  املختلفة  التعاريف  من 

غري   وهي  الدرس الطالب  حمتوى  أو  الرسائل  لتوجيه  استخدامها  ميكن  بشرية(  )وليست  شخصية 

 حبيث ميكن أن حتفز أفكار الطالب، املشاعر واالهتمامات والقدرات يف عملية التعلم. 

لذا، فإن وسائط التعلم هي الوسائط املستخدمة يف عملية التعلم كقناة للرسائل بني املعلمني 

أهدا حتقيق  يتم  حبيث  من والطالب  ابلعديد  اجليدة  التعلم  وسائط  تفي  أن  جيب  التدريس.  ف 
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املتطلبات. يهدف استخدام وسائل اإلعالم إىل توفري احلافز للطالب. ابإلضافة إىل ذلك ، جيب أن 

تعليمية جديدة.  حمفزات  توفري  إىل  تعلموه ابإلضافة  ما  تذكر  على  الطالب  اإلعالم  وسائل  حتفز 

أيًضا ع اجليدة  الوسائط  أيًضا ستعمل  الطالب  وتشجع  املالحظات  تقدمي  الطالب يف  تنشيط  لى 

 على املمارسة بشكل صحيح. 

 : الفوائد والوظائف والغرض من استخدام الوسائط  اثنيا

 فوائد وسائط اإلعالم .1

بشكل عام، تتمثل فوائد وسائط التعلم يف توضيح طريقة عرض الرسائل حبيث ال 

اىل  ابلنسبة  واحلواس.  والزمان  املكان  قيود  على  والتغلب  الالزم،  من  أكثر  لفظية  تكون 

Budiman   املوقف على  واملتنوعة  املناسبة  التعليمية  الوسائط  استخدام  يتغلب  أن  ميكن 

التعلم اب للطالب، ألن  ويسمح السليب  للتعلم،  احلماس  أن خيلق  الوسائط ميكن  ستخدام 

بشكل  ابلتعلم  للطالب  ويسمح  والواقع،  والبيئة  الطالب  بني  املباشر  التفاعل  من  مبزيد 

 .(Budiman, 2011) مستقل وفًقا لقدراهتم واالهتمامات

 وظائف الوسائط  .2

 ابلقدرات التالية: تتمتع الوسائط  (Suryabrata, 2010)   ابلنسبة اىل

 تصبح املفاهيم اجملردة ملموسة.  .1

 يصبح املفهوم اخلطري غري ضار. .2

 يُظهر األشياء الكبرية لتكون صغرية.  .3

 مراقبة احلركة السريعة جدا  .4
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 لتوليد الدافع.  .5

 وفًقا لقدراهتم ومواهبهم واهتماماهتم.  يسمح للطالب ابختيار األنشطة التعليمية .6

 الغرض من استخدام الوسائط .3

هي عملية اتصال لنقل الرسائل  عملية التدريس والتعلم يف جوهرها  Sadimanابلنسبة اىل  

من مصدر الرسالة عرب قنوات / وسائط معينة إىل مستلم الرسالة. الرسالة املراد إيصاهلا هي حمتوى 

سكبها املعلم أو مصادر أخرى يف  التنشئة يف املناهج. حمتوايت التعاليم والرتبية يف املناهجالتعاليم أو 

 .(Sadiman, 2012) رموز االتصال اللفظية أو غري اللفظية  

 بشكل عام، وسائط التعليم هلا استخدامات مثل: 

 لفظية أكثر من الالزم توضيح طريقة عرض الرسالة حىت ال تكون  .1

 التغلب على قيود املكان والزمان واحلواس .2

 ميكن أن يتغلب استخدام الوسائط املناسبة واملتنوعة على املوقف السليب لألطفال  .3

نفس  .4 لتوفري  اإلعالم  وسائل  املختلفة  والبيئات  لألطفال  الفريدة  الطبيعة  تستخدم 

 . احملفزات وتبادل اخلربات وتوليد التصور نفسه

رب وظيفة وسائط التعلم مبثابة عامل جذب حبيث ميكن تشغيل أنشطة التدريس تعت

والتعلم بشكل أكثر إاثرة لالهتمام، ويكون الطالب أكثر محاًسا وحتفيزًا خلوض عملية 

 التعلم، وميكن للطالب استيعاب املواد املقدمة جيًدا. 
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أن املعلم جيب أن يكون على علم بوسائط التعليم  (Hamalik, 2008)ابلنسبة اىل 

 على النحو التايل: 

 وسائلط التعليم كأداة اتصال حبيث تكون عملية التعليم والتعلم أكثر فعالية.  .1

 وظيفة التعليم يف حتقيق األهداف الرتبوية  .2

 املعرفة اإلعالمية حول عمليات التعلم .3

 اإلعالم الرتبوية. طرق التدريس هلا عالقة وثيقة بوسائل   .4

 فوائد اإلعالم الرتبوي يف التعلم .5

 اختيار واستخدام الوسائط  .6

 أنواع وسائل اإلعالم وأدواهتا وتقنياهتا .7

 وسائط التعليم يف كل موضوع  .8

 االبتكار يف اإلعالم  .9

يف هذه الدراسة، تلعب وسائط التعليم دورًا مهًما كعامل جذب يف أنشطة التدريس والتعلم،  

اإلعالم، وستسهل   مع وسائل  ما.  فهم لألطفال حول شيء  تقدمي  املعلمني  اإلعالم على  وسائل 

 سيتم احلصول على أفضل النتائج، وسيكون التعلم أكثر فعالية ومتعة. 

 : اللغة العربية   اثلثا

 تعريف اللغة العربية  .1

رات اللغة تعليم اللغة العربية هو عملية أنشطة هتدف إىل تشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز مها 

 .(Depag, 1994)العربية، اإلجيابية والسلبية على حد سواء وتعزيز املوقف اإلجيايب جتاه اللغة  
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ابللغات   وترتبط  السامية  اللغات  عائلة  إىل  تنتمي  وسطى،  سامية  لغة  هي  العربية  اللغة 

اللغة   اجلديدة.  واآلرامية  السامية. العربية  األسرة  يف  أخرى  لغة  أي  من  أكثر  متحدثون  هبا  العربية 

مليون شخص كلغة أوىل، يعيش معظمهم يف الشرق األوسط ومشال   280يتحدث هبا أكثر من  

يف   الرمسية  اللغة  هي  اللغة  هذه  اليت   25إفريقيا.  اللغة  ألهنا  اإلسالم  يف  العبادة  لغة  وهي  دولة، 

وزيعها اجلغرايف، فإن اللغة العربية املنطوقة هلا العديد من االختالفات  يستخدمها القرآن. بناًء على ت 

 )اللهجات(، بعضها ال يستطيع حىت فهم بعضها البعض. 

عرىب اخلام )تسمى أحيااًن اللغة العربية األدبية( يتم تدريسها على نطاق واسع يف املدارس  

عالم. ُتشتق اللغة العربية الفصحى من واجلامعات، وتستخدم يف أماكن العمل واحلكومة ووسائل اإل 

اللغة العربية الفصحى، وهي العضو الوحيد يف العائلة العربية الشمالية القدمية اليت ال تزال مستخدمة 

اللغة  الرابع. كانت  القرن  إىل  تعود  واليت  اإلسالم  قبل  العربية  النقوش  من  يتضح  اليوم، كما  حىت 

وا األدبية  اللغة  هي  الفصحى  العربية العربية  األجبدية  السادس.  القرن  حوايل  منذ  لإلسالم  لدينية 

 تكتب من اليمني إىل اليسار. 

أعطت اللغة العربية العديد من املفردات للغات أخرى يف العامل اإلسالمي، متاًما كما لعبت  

أيًضا   العربية  اللغة  الوسطى، كانت  العصور  األوروبية. خالل  اللغات  معظم  دورًا يف  أداة الالتينية 

اللغات  من  العديد  استعارة  إىل  أدى  مما  والفلسفة،  والرايضيات  العلوم  يف  للثقافة، خاصة  رئيسية 

 األوروبية أيًضا الكثري من مفرداهتا من اللغة العربية. 
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 مكون اللغة العربية  .2

اىل    قدرة   Hermawanابلنسبة  تطوير  هو  األجنبية  اللغات  تعلم  من  الرئيسي  اهلدف 

على استخدام اللغة شفهًيا وكتابًيا. القدرة على استخدام اللغة يف عامل التدريس  الطالب أو الطالب

 .(Hermawan, 2011)تسمى املهارات اللغوية  

إىل    مقسمة  ومهارة   (Hermawan, 2011)أجزاء    4املهارات  االستماع،  مهارات  وهي 

 كالم، والقراءة، ومهارة الكتابة، على النحو التايل: ال

مهارات االستماع هي قدرة الشخص / الطالب على استيعاب أو فهم الكلمات أو  .(1

القدرة من  أو وسائل اإلعالم. ميكن حتقيق هذه  املعلمني  اليت نطق هبا بعض  اجلمل 

خالل االستماع من خالل االستماع املتكرر للتمييز بني أنواع أصوات كل كلمة من  

املتحدثني األصليني أو من خالل االستماع من خالل وسائط معينة مثل التسجيالت 

 وما إىل ذلك. 

مهارات الكالم هي قدرة الشخص على التعبري عن أصوات النطق للكلمة للتعبري عن  .(2

 املشاعر واألفكار واألفكار وغريها من اآلراء.

لتعرف على مقال وفهمه بقراءته أو هضمه يف مهارات القراءة هي قدرة اإلنسان على ا .(3

 القلب. 

مهارات الكتابة هي قدرة الشخص على وصف أو التعبري عن حمتوى )خيال فاكهة(  .(4

 يرتاوح من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدة ، أي التأليف. 
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 : مقدمة يف املفردات العربية   رابعا

املفردات     اللغة ، فكلما زاد يعد إدخال  إتقان  للغاية يف حتقيق  أمرًا مهًما  العربية 

الشخص.  ميتلكها  اليت  واألفكار  األفكار  عدد  زاد  الشخص،  ميتلكها  اليت  املفردات  عدد 

إتقان املفردات هو مقياس لفهم الشخص ملفردات اللغة وقدرته على استخدام تلك املفردات 

دات جزًءا من اكتساب اللغة ألنه إذا كان شخص ما شفهًيا وكتابًيا. يعد التعرف على املفر 

املفردات  على  التعرف  يبدأ  املفردات.  أتقن  قد  الشخص  هذا  أن  يعين  فهذا   ، اللغة  يعرف 

اليت  للكلمات  االستجابة  على  قادرًا  يكون  وعندما  الطفولة  منذ  الشخص  يف  املوجودة 

 .(Aris, 2007) يتحدثها اآلخرون 

إن تعليم املفردات حيتاج إىل الطرائق املناسبة الفّعالة لكي يستطيع أن يتحقق هبا   

اللغوية،  املهارات  لتعليم  تستخدم  وكلها  متنوعة  العربية  اللغة  تدريس  فطرائق  التعليم.  هدف 

اإلستيعاب  أو  املفردات  فهم  إن  معينة.  مهارة  مع  ومناسبة  خاصة  مزيّة  طريقة  لكل  ولكن 

ابلفيلم أو احلاسوب.   وأيضا أن أثر التعلم يبقى يف الذاكرة مدة أطول إذا   يسهل اكتساهبما 

 .(2002)العصلي، ارتبط اب النظام العصيب احلر كي للمتعلم  

اللغة العربية هي إحدى املواد اليت حتتل مكانة مهمة يف عامل التعليم اإلسالمي يف   

إندونيسيا. تقوم كل من املؤسسات التعليمية يف إندونيسيا ، خاصة يف الدولة أو خاصة ، يف 

املواد   مع  ابلتوازي  تدريسه  جيب  العربية كموضوع  اللغة  بتدريس  الدراسية  الربامج  بعض 

، هي شيء جيب أن يعطى ية، خاصة يف املؤسسات التعليمية اإلسالملعربيةاللغة ااألخرى.  

 للطالب. 
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قواعد بياانت املفردات. اللغة هي أداة للتعبري عن املعىن الذي يتحقق من خالل    

، فإن املفردات والقواعد تعمل كوسيلة للتعبري عن املعىن يف شكل أفكار وأفكار وآراء  وابلتايل

 ومشاعر. 

 تعلم اللغة العربية:يشمل نطاق   

 ا. تتكون العناصر اللغوية من: 

 التدريب على اللغة.  (1

 كلمات.  (2

 اإلمالئية. (3

 مهارات اللغة ينقسم إىل:   (Hamid, 2008)وفق  .ب

 االستماع (1

 الكالم (2

 القراءة (3

 الكتابة (4

 العربية، منها: هناك عدة مبادئ جيب مراعاهتا يف تعلم اللغة   

 تتمحور الطالب  .(1

 تعلم ابلقدوة والتعود.  .(2

 تنمية طبيعة التوحيد والفضول واخليال. .(3

 تطوير مهارات حل املشكالت. .(4
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 تنمية إبداع الطالب  .(5

 مدرسة داخلية إسالمية :   خامسا

املعرفة   تطوير  عملية  تكون  حيث  مميز كمكان  شكل  ذات  تعليمية  مؤسسة  هي  املعهد 

. مصطلح املعهد االسالمية هو (Mas'ud, 2004)  واملهارات للطالب هي اهلدف الرئيسيواألخالق  

مزيج من كلمتني )كلمتني( هلما معىن واحد، أي من الكلمتني " املعهد " و " االسالمية ". ميكن 

فيه عادة ما يكون مصنوًعا من   للعيش  أنه مكان  املعهد على  بينما ميكن تفسري تفسري  اخليزران، 

 االسالمية على أنه مدرسة إسالمية هبا مهجع أو كوخ. 

 " البادئة  مع  ""  peاالسالمية  إقامة "  anوالالحقة  يعين  مما  داخلية  مدرسة  تصبح  حبيث 

الطالب. أتيت كلمة "سنرتي" من كلمة شاسرتي واليت تعين حسب اللغة اهلندية األشخاص الذين 

املقدسة للهندوسية أو علماء الكتب املقدسة اهلندوسية. االسالمية كمؤسسة تعليمية يعرفون الكتب 

وتعليمية دينية بشكل عام بطريقة غري كالسيكية حيث يقوم كياي أو االستاذ بتدريس املعرفة الدينية 

الوسطى  العصور  علماء  قبل  من  العربية  ابللغة  املكتوبة  الكتب  على  بناًء  للطالب  اإلسالمية 

 طالبوال

 .(Suharto, 2011) يعيش بشكل عام يف عنرب املدرسة الداخلية

بناًء على بعض التعريفات املذكورة أعاله ، ميكن فهم أن املدارس الداخلية اإلسالمية هي  

خالل التأكيد مؤسسات تعليمية إسالمية تدرس التعاليم اإلسالمية وتفهمها وتقدرها ومتارسها من  

 على أمهية األخالق الدينية وكمبادئ توجيهية للسلوك اليومي.
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العناصر   من  العديد  إسالمية،  تعليمية  ، كمؤسسات  اإلسالمية  الداخلية  املدارس  متتلك 

 املهمة اليت تدعم تنفيذ األنشطة يف املدارس اإلسالمية، ومنها:

عيش الطالب مًعا ويدرسون حتت املعهد هو يف األساس مهجع للتعليم اإلسالمي حيث ي .1

هو أهم عنصر يف البيزانرتين، ولكنه أيًضا   لطالبإشراف كياي. كون بوندوك مقر إقامة اال

 الدعم الرئيسي للبيزانرتين لالستمرار يف النمو.

الطالب،  .2 لتعليم  األنسب  املكان  ويعترب  االسالمية  عن  ينفصل  ال  عنصر  هو  املسجد 

الصالة واخلطب وتدريس الكتب الكالسيكية. كياي الذي يريد تطوير وخاصة يف ممارسة  

 االسالمية سوف يبين أواًل مسجًدا حول منزله ويعلم طالبه يف ذلك املسجد. 

يف املاضي، كان تدريس الكتب اإلسالمية الكالسيكية ، وخاصة تلك اليت كتبها العلماء  .1

الرمسي التدريس  هو   ، الشافعي  ابلفكر  يلتزمون  بيئة   الذين  يف  تقدميه  يتم  الذي  الوحيد 

 االسالمية. اهلدف هو تثقيف العلماء احملتملني من خالل البحث عن جتربة الشعور الديين. 

اال .2 من  نوعان  هناك  أواًل،   لطالبالطالب،  إسالمية،  داخلية  مدرسة  يف  يعيشون  الذين 

وعة االسالمية، طالب املوكيم، وهم الطالب الذين أيتون من مناطق بعيدة ويعيشون يف جمم

البقاء يف  الذين أيتون من قرى حول االسالمية ، عادة ال  واثنًيا، طالب مقيم، الطالب 

 االسالمية، لتلقي دروس يف االسالمية يذهبون من منازهلم. 

كياي هو العنصر األكثر أمهية يف االسالمية ، فمن الطبيعي أن يعتمد منو االسالمية فقط  .3

 (Dhofier, 2011) .على القدرات الشخصية لكياي
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العناصر   هي  و كياي  الكالسيكية  اإلسالمية  الكتب  وتعليم  والسنرتي  واملسجد  املعهد 

اخلمسة األساسية ملدرسة داخلية إسالمية ، وميكن القول أن مؤسسة التالوة اليت تتطور ولديها هذه 

 . ح االسالميةالعناصر اخلمسة ميكن أن تغري وضعها لتصب 

 : البحوث السابقة  الفصل الثان 

 هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تتعلق هبذا البحث. فيما يلي بعض األحباث املعنية:

 ( 2016حلمي )  .1

 "فاعلية استخدام الوسائط املصورة يف تعلم اللغة العربية"

الصور    أو  اإلعالمية  الصور  أن  إىل  الدراسة  هذه  نتائج  اللغة تشري  تعلم  يف  للغاية  فعالة 

مدرسة  وحتديداً   ، واملدرسة  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  من  يف كل  املفردات  تعلم  يف  خاصة  العربية، 

 االبتدئية و مدرسة الثنوية و مدرسة العالية. 

اإلعالم   ووسائل  التعليم  نطاق  يف  يكمن  البحث  وهذا  حلمي  حبث  بني  التشابه  إن 

ا املفردات  لتقدمي  البحث وحبث حلمي يف موضوع املستخدمة  هذا  بني  االختالف  يكمن  لعربية. 

 . البحث

 ( 2016هانيسان )  .2

الصور   بطاقة  وسائط  استخدام  لطالب (  FlashCard)"فاعلية  العربية  املفردات  إدخال  يف 

 الصف السابع من مدرسة احملمدية املتوسطة يف ابري ابري". 
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من أظهرت النتائج أن استخدام بطاقة الصورة اإلعالمية يف عملية التعلم يف الصف السابع   

كان له أتثري كبري على مهارات اللغة العربية لطالب الصف   مدرسة احملمدية املتوسطة يف ابري ابري

 ل. السابع من من مدرسة الثنوية دار االستقامة. لوو من حيث إتقان املفردات ، وإن مل يكن كك

اإلعالم   ووسائل  التعليم  نطاق  يف  يكمن  البحث  وهذا  حنيسان  حبث  بني  التشابه  إن 

بحث وحبث حنيسان يف موضوع املستخدمة لتقدمي املفردات العربية. يكمن االختالف بني هذا ال

 البحث. 

 ( 2021)   يولياان .3

معهد   طالبات"فعالية يف استخدام )الرسومات( على إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى  

 إميم اجبنكيب" 

تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن تطبيق وسائط التعلم املرئي )الرسومات( ميكن أن حيسن  

من إتقان املفردات العربية لدى الطالب وهو مؤثر للغاية يف زايدة فعالية إتقان املفردات العربية لكل 

 طالب. 

البحث هو أهن  يولياان وهذا  التشابه بني حبث  ما يريدان اختبار فعالية تعلم الطالب أوجه 

 الفرق بني حبث يولياان وهذا البحث هو أنه يكمن يف موقع البحث.   عند استخدام وسائط التعلم.

 الفصل الثالث : اهليكل الفكري

يبدأ إطار   النظر يف اإلطار الذهين الذي سيكتبه املؤلف.  البحث من خالل  ميكن معرفة 

التابعة هذا البحث إبجراء حبث يف موقع مدرسة االحتاد األسرائي واجلماعة دار الدعوة واألرشاد  

 مث بينانج من خالل إجراء اختبار متهيدي كاختبار أويل لدار الدعوة واالرشاد يف قرية لريانج لريانج
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إعطاء اإلجراءات للفصل ابستخدام الوسائط املصورة فرتة زمنية حمددة مسبًقا، مث اعِط االختبار 

مث  منهج كمي،  ابستخدام  والنهائية  األولية  االختبارات  نتائج  من  البياانت  حتليل  مت  الالحق. 

دات  تصنيفها يف الشكل والوصف وكذلك شرح لتأثري استخدام وسائط الصور على إدخال املفر 

 العربية، وأخريا استخالص النتائج. فيما يلي خمطط لإلطار املعين: 
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 اهليكل الفكري 

 

 

 

 

 

 

 

  

احتاد األسرائي واجلماعة المدرسة الداخلية اإلسالمية 
 لريانج   -لريانج   دار الدعوة واألرشاد

 قبل األختبار  ام بعد االختبار ما  تطبيق وسائط الصور 

 البيانات تحليل 

تصنيف النماذج ووصف تأثير استخدام وسائط الصور على فهم  

 المفردات العربية

 لخالصةا


