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 الباب الثاني

 اطا  الظري  لا 

 

 اطا  الظري  لا  .أ 

 مها ة القياءة .1

 تعييف مها ة القياءة ( أ

هي مهارة لتعرف ولفهم ش يء الذي مكتوب   (reading skill)مهارة القراءة 

طبيعة القراءة هي عملية الاتصاالت . بنطق أو بهضم في القلب( الرموز مكتوبة)

فمباشرة فيه  هناك عالقة ,  بين قارئ وكاتب من خالل النص الذي مكتوبه

 من التعريف يمكننا أن نفهم أن   1.معرفية بين اللغة املنطوقة و اللغة مكتوبة

 .  هي مهارة فهم املحتويات قراءة لقراءةمهارة ا

, قراءة التتم لصقها ألنشطة نطق وفهم معنى القراءة بجيد, بمعنى أوسع

ولكن أكثر من إلالهام ملحتوى . التي تنطوي على العناصر املعرفية والنفسية

د هو القارئ الذي قادر على التواصل بشكل وثيق . القراءة لذلك القارئ الجي 

 , شوقا, دهشتها, غاضًبا, أن يكون سعيًدا هو, بالقراءة
ً
وغير ذلك وفقا , حزينة

  .ملوجة من محتوى القراءة

                                                           
1 Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.(Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

Offset.1122).hlm.241 

  Ibid, . . .hlm.241 
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تعرف على الرموز ( 1)يعني , هكذا قراءة بمعنى آخر يتضمن أربعة أشياء

تنفيذ ( ٤)و , معالجة املعنى الوارد فيه( ٣), فهم املعنى الوارد فيه(  ), مكتوبة

 ٣.املعنى في الحياة اليومية

 

 عوامل في إنخفاض مها ة القياءة  ( ب

خاصة , عديد من العوامل التي تسبب نطق اللغة العربية إنخفاض  

دية ألاولى جامفينج سليمان  لطالب الفصل السابع في مدرسة الثانوية بمحم 

 :٤يعني. يوكياكرتا

 خلفية تعليم الطالب (1

دية ألاولى جامفينج           طالب الفصل السابع  في مدرسة الثانوية بمحم 

سليمان يوكياكرتا تنقسم إلى قسمين هما طالب الخريجين من املدرسة 

دية وطالب الخريجين من املدرسة إلابتدائية الحكومية وقد . إلابتدائية املحم 

ة حتى   اللغة العربية تلقي طالب الخريجين املدرسة إلابتدائية املحمدية ماد 

بينما نصف آلاخر . ليسوا غريبة بمادة اللغة العربية في مستوى املدرسة الثانوية

كما عرفنا أن مدرسة إلابتدائية . طالب الخريجين املدرسة إلابتدائية الحكومية

حتى مادة اللغة العربية هي مادة جديدة . الحكومية التوجد مادة اللغة العربية

خريجين املدرسة إلابتدائية الحكومية في مدرسة الثانوية بالنسبة طالب ال

دية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا  . بمحم 

                                                           
٣ Ibid, . . .hlm.241 
٤ Hasil Wawancara dengan Guru Bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 2 Gamping Sleman 

Yogyakarta Pada Tanggal 2 6 Oktober 1122. 
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 مهارة قراءة القرآن ( 

مهارة قراءة القرآن حاجة جدا لشخصا يتعلم اللغة , وفقا للباحثة

. ألن حروف العرب و حروف القرآن سواء يعني حروف الهجائية. العربية

الضد بسهولة لتعلم اللغة العربية ألنها   قراءة القرآنالشخص الذي يستطيع 

الشخص  وإال. ليست غريبة الهجائية ويمكن نطق حروف الهجائية بالصحيح

نتائج .  الذي ال يستطيع قراءة القرآن  سوف ضد السهولة لتعلم اللغة العربية

دية ألاولى جامفي نج املقابلة بمدرس اللغة العربية في مدرسة الثانوية بمحم 

قال أستاذ رحمدي أن  بمعدل , ١1٢ أكتوبر  1١سليمان يوكياكرتا في التاريخ 

الطالب فى الصف السابع لم يستطيعون قراءة القرآن بجيد حتى هذا يكون 

 .عوامل مهارة نطق املفردات اللغة العربية انخفاض

 

 إختبا  مها ة القياءة ( ج

هناك بعض مهارة التي ينبغي تملكها لتطوير  مهارة القراءة اللغة العربية 

 : يعني 

 . مهارة التفريق الحرف من مهارة يعرف عالقة بين عصائب و صوت (1

ا في الجملة أم ال,  مهارة تعريف الكلمة (   .إم 

 . فهم معنى كلمة مناسب بالسياق (٣

 .  فهم معنى  واضح  من كلمة (٤

 . خدام حرف عطف من جملةعرف عالقة معقولة واست (5
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 . تلخيص محتويات الخطبات بسريعة (١

 . قراءة نقدية (٢

 .فهم طريقة أسلوب اللغة الكاتب (8

أ كاتب (9  .اكتشاف املعلومات صريحة أو ضمنية مناسب التي مهب 

 . قراءة سريعة (1١

 .الدقة والطالقة في قراءة (11

ت موضوع قراءة ( 1  .يثب 

 . اكتشاف الفكرة الساسية أو الفكرة الطويلة (1٣

 

 اختبا  ألاصوات اللغة العيبية ( د

 language is a system of أن  اللغة هي Bloch dan Trager فيعر  

arbitray vocal symbol by means of which a social group cooperates 

 5(.نظام الرموز ألاصوات اعتباطي التي تستخدمها مجموعة كأدوات لالتصال)

وتناول عناصر الصوت في اللغة العربية يصبح , من املعنى اللغة أعالهو 

السامبات املهم للدراسة مع نية أن نطق ش يء عربي بقواعد اللغة العربية التي 

فإن التمكن من عناصر الصوت العربية اليقتصر على النطق . تم تأسيسها

 ١. فقط ولكن إتقان إلاجهاد والتجويد أيضا

                                                           
5  Abdul Hamid. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. (Malang : UIN MALIKI PRESS.1121). 

hlm.12 
١  Ibid, . . . hlm.12-11 
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سية على عنصر اللغة العربية يسبقه التمكن من نطق فإن القدرة ألاسا

ألن ألاخطاء في نطق الحروف باللغة , وفقا ملخارجه, الحرف الصحيحة بالحرف

 ٢.العربية قد تكون قاتله

".  حمار"إلى " خمار"يجب أن يتحول " ح"إلى حرف " خ"نطق حرف , مثال

نطق حرف ". نقمة"إلى " نعمة"يجب أن يتحول " ق"إلى حرف " ع"نطق حرف 

 8". أجلة"إلى " عاجلة"يجب أن يتحول " أ"إلى حرف " ع"

بعض ألامثلة على اختبارات الصوت العربي التي يمكن القيام بها لقياس 

القدرة لتعرف والتمييز ألاصوات العربية يعني
9  : 

  قراءة بصوت عال (1

يطلب من الطالب نطق مجموعة كملة من اجمل أو الفقرات أو الخطابات 

يجب على املعلمين تقييد بعض الجمل التي يجب . ات واضحة أو بصوت عالبأصو 

أن تكون واضحة من قبل الطالب لتكون قادرة بإعطاء عشرات أو تصنيفات من 

كل جملة  و ضوحا بشكل صحيح وتقليل قيمة ألاخطاء التي تم إجراؤها في النطق 

 :نموذج التالي ا مك. صوت اللغة

ويهدف املثال التالي لقياس ! )القرآن بصوت واضحإقرأ آلاية التالية من 

 "(.ح"صحة نطق الحرف 

 

                                                           
٢  Ibid, . . . hlm.11 
8  Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap 
9  Ibid, . . .hlm.12-11 
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 : إقرأ ( 1)

َعِدَيِت َضْبًحا 
ْ
 (1: الَعاِدَيات )َوال

ْتًحا ُمِبْيَنا 
َ
َك ف

َ
َتْحَنا ل

َ
ا ف ْتُح )ِإنَّ

َ
 (1: الف

 تمييز ألاصوات العربية املشابهة ( 

يمكن لطالب الالتفات إلى الكلمات املنطوقة أو التي يلعبها املعلم أو من    

ويمكن للمعلم أن يطلب من الطالب نطق جملة أو اثنين أن , خالل التسجيل

 (.صال, سال)يبدو مثل 

 .ش,س, ط, ت, ع, أ: يطلب من الطالب أن يقرأ الحروف التالية : مثال 

 :استمع وأعد ( 1)       

 ع               ت              ط               س                 ص           أ        

 أليم           عليم          تاب           طاب            سور             صور 

 أسير          عسير        تالق          طالق           سديد           صديد

 

 

 (minimal pairs)نطق ثونإية صغرى   (٣

يعني وهما تعبيران عن عنصر  (minimal pairs)مااملقصود ثونإية صغرى 

, كلب, قلب: مثال , وعنصران آخرين هي نفسها إال في صوت واحد, واحد مختلفة

وهذا الكلمات الثالث لديها رسالتين مشتركة ورسالة واحد . عمل, أمل, طين, تين
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سواء كانت موجودة في البداية , وتسمى هذه الحروف املختلفة الصوتيات, فقط

 : كنموذج التالي . لنهايةأو الوسطى أو في ا

 : وأعد استمع (1)

 حق            حك           أقبر         أكبر         قدر        كدر

 سلق          سلك           نقير        نكير           قلم         كلم

 

 نطق الكلمات (٤

والغرض منها هو , ويطلب من الطالب تنطق كلمات معينة بواضحة

أو منتصف أو , قدرة الطالب  بنطق بعض الحروف التي تمكن في بدايةقياس 

 :مثال . نهاية الكلمة

 :استمع جيدا ثم كرر  (1)

 انقطع –انطلق ,                                رافق –قابل  

 قشر –شق ,                                 ساح –رجع        

 

 قياءة العيبيةصعوبات  ( ه

تأليف فتح املجيب (  )ألالعاب التعليمية في تعلم اللغة العربية في كتاب 

ونيل الرحموتي يرد أن  مبتدئين في تعلم اللغة العربية كثيرا ما تواجه الصعوبات 

 :يعني , الصعوبات تسبب عدد من العوامل. في قراءة عرب

صوت مفخمة , uvularصوت   , velar يعني في املثال صوت, نبرة أو لفظ (1

 . تقرأ بصوت عال عندما
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فمن مختلفة . يعني إتجاه الكتابة العرب من اليمين, فرق الإلتجاه الكتابة ( 

 .بعادة كتابة الالتينية من اليسار غلى اليمين

تنشأ صعوبات في طالب الذين يتأخرون في قراءة . بطيئة في القراءة (٣

 .كلمةفي املقطع أو في , ف فى حرفالنصوص العربية يجعل كما لو قراءة حر 

قراءة الجهوري يعني شخص الذين اعتادوا قراءة الجهوري سوف يكون  (٤

 .ما برح يظهر دمدم أو يرافقه حركة الشفاه. من الصعب قراءة في قلوب

ت في قراءة, يعني متكرر في قراءة, ترديد اتجاه النظر (5 ل يتري   يحم 

ب ضائع الوقت, ركود النظر (١ جاه أن يسب 
 
يق ويع, يعني لفكرة الذهول في ات

 .في قراءة

 .رؤية لعدد الكلمات تؤثر لسرعة أو بطء القراءة, يضيق رؤية (٢

 .عدد من املفردات لم يتقن ستبطئ الشخص في قراءة, مفردات (8

هناك عدد من العوامل التي تكون مشكلة في تدريس , ماعدا إلى مشكلة 

 :التالي عدة عوامل يمكن أن ينظر إليه في الجدول . القراءة التي تحدث في طالب

 2ول جد

 عوامل مشكلة تعليم القياءة

 عوامل الصعوبات

 .نطق كلمة بكلمة بجيدةال فيصعوبة  (1

 .صعوبة أن تقرأ بترتيل دقيق ( 

 نطق: عوامل اللغة 
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 .صعوبة أن تقع وقفة الكلمة بصحيحة (٣

صعوبة أن يعطي تأكيد الكلمات  (٤

 .الاساسية

 .اليستطع قراءة بواضح (1

 .تعثر في قراءة ( 

 .قراءةمخلوطة في  (٣

 .تأتأ في قراءة (٤

: عوامل غير اللغة 

 طالقة

 

 

 

 مشاكل تعليم اللغة  العيبية ( و

مشاكل تعليم اللغة العربية التي كثيًرا ماتظهر لغير عربي  ينقسم إلى 

مشاكل . قسمين يعني مشاكل جوانب اللغوية ومشاكل غير جوانب اللغوية

حينما مشاكل غير جوانب اللغوية , املفردات, جوانب اللغوية هم نظام الصوت

 1١. ع غير عربي  يعني مشاكل مختلفة إلاجتماعية والثقافة مجتمع العربي  و مجتم

 جوانب اللغوية (1

 نظام الصوت     ( أ)

هناك بعض املشاكل نظام الصوت التي , فيما يتعلق بنظام الصوت

يجب أن تكون اهتمام املتعلمين غير العرب واحدة من الفونيمات العربية 

                                                           
1١ Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya.1122). hlm.22-221 
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املاليزية وكذلك , الوحيدة التي ليست لها ما يعادلها في اللغة إلاندونيسية

  (dhad)ض ,  (dza) ذ  ,(kha) خ  ,(ha) ه , (tsa) ث: مثال . بروني دار السالم

ملبتدين حروف ليست  .(ghain)غ,  (ain‘)ع,  (zha) ظ, (tha) ط ,  (sha)ص,

 . تستغرق وقتا طويلة وممارسة املتانة, سهلة

 املفردات ( ب)

ة تكون قيمة ألاكثر لشخص  مفردات كثير في إعتماد للغة إلاندونيسي 

ة تعلم اللغة العربية بسهولة ألن  مزيد من املفردات العربية , إلاندونيسي 

ة ة . مستخدمة في اللغة الوطنية إلاندونيسي  ألاسهل  لشخص إلاندونيسي 

ل فإن نق. مع ذلك. تعطي فهم تضمينه على الذاكرة, تعزيز املفردات

, الكلمات من لغة ألاجنبية إلى اللغة العربية يمكن أن تسبب مشاكل مختلفة

 . من بين أمور أخرى 

بمعنى " مشاركة"في اللغة العربية , "مشاركة"مثل كلمة , احتكاك املعنى (1)

ة  معنى كلمة ". عمل الجماعي"أو , "اشتراك" حينما في اللغة إلاندونيسي 

يكون كلمة " ديوان"كذلك كلمة ". مجتمع"تغيير إلى كلمة " مشاركة"

 ."رعية"

كلمة , " بركة"من كلمة  "بركات"مثال  , تغيير لفظه من صوت ألاصلي ( )

" موفكات" وكلمة" ممكن"من كلمة " مونجكين" كلمة, "خبر"من " كبار"

 ".موافق"من كلمة 
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مثال كلمة بمعنى ترتيب الكلمات التي , لكن بمعنى تغيير, لفظه ثابت (٣)

 .اصله من اللغة العربية يعني كلمات, يفايمكن أن تعطي تعر 

 نظام جملة   ( ج)

ة بذلك هم . فهم طالب بمعنى في أوله إذا قراءة النص اللغة العربي 

وهذا اليفصل بين معرفة علم النحوى . سيستطيعون قراءة النص بالصحيح

في اللغة العربية يعني لتعطي مفهوم كيفية قرأ الصحيح ووفقا القواعد 

لكن , أن  علم النحوى الصلة باإلعراب والبناء فقط. طبقاللغة العربية ت

حتى القواعده وتشمل ألاشياء إال إعراب وبناء مثل , إعداد الجملة أيضا

 . املطابقة واملوقعية

 كتابة ( د)

تكون قيودة لطالب اللغة , كتابة العربية مختلفة جدا بكتابة الالتينية

ة. العربية غير عربي بدأت كتابة الالتينية من اليسار . خاصة من إندونيسي 

ا بدأت كتابة العربية من اليمين إلى اليسار حروف الالتينية . إلى اليمين أم 

ف العربية فحر , بعني حرف الكبير وحرف الصغير. عندها شكالن فقط

 .  منتصف ونهاية, بداية, عندها أشكال مختلفة يعني شكل مستقل

 جوانب غير اللغوية ( 

مشاكل غير . إضافة إلى املشاكل اللغوية التي تواجهها طالب غير العربي

اللغوية تكون قيودة نجاح التعليم أيضا يعني حالة إلاجتماعية والثقافية بأمة 

 .يسية والنظر في املواد التعليميةمثل إندون. العربية وغير العربية

 عامل إلاجتماعية والثقافية ( أ)
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وأسماء الجماد , مصطلحات, مشاكل التي قد تنشأ يعني أن  التعبيرات

غير املوجودة في اللغة الإلندونيسية ليست سهلة واليفهمها بسرعة لطالب 

. إلاندونيس ي الذين غير معروف إلاجتماعية والثقافية دولة العربية تماما

 : مثله تعبير 

 "قبل اليماء تمأل الكظائن"

 وثبة      
ً
هذا املثل في اللغة . ترجمة الحرفية هي قبل الرماية كامل أوال

 . "استعداد مظلطة قبل املطر"إلاندونسية تفسير باملثل 

ثل بخلفية إلاجتماعية والثقافية
َ
كانت خلفية إلاجتماعية .  يرتبط امل

. فيقولون ألامثال كذلك. غالبا عقد الحربوالثقافية لعرب القدماء يعني 

ا أمتنا غالبة تجربة مْوسم ألامطار ثل,  أم 
َ
 .فنستخدم امل

  عامل كتب التعليم ( ب)

كتب التعليم التي التولي إهتمام ملبادئ تقديم مواد اللغة العربية كلغات 

, املبادئ يعني اختيار. ألاجنبية ستكون مشاكل منفصلة في تحقيق ألاهداف

إلاختيار يعني أن  كتب التعليم تجب أْن تظهر اختبار املواد التي . وارتباط, تدرج

ة ملستوى معينة من وحدة مطلوبة لطالب في مستوى معين أو إعطاء ألاولوي

وبالتالي كتب التعليم الجيد يعني كتب بأساس مناهج الدراسية . التعليمية

يعني , تدرج هي طبقات. (KTSP)مثل منهج الوحدة مستوى التعليم , واضحة

أ إلارتباط .بدأت من مواد سهلة إلى مواد صعبة, طبقات في العرض التقديمي أم 
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يكون لها صلة يعزز بعضها بعضا إلى سبيكة يعني كل وحدة املعروضة يجب أن 

 .كاملة

 عامل بيئة إلاجتماعية ( ج)

. تعلم اللغة التي فعالية يعني حملوا طالب إلى بيئة اللغات مدروس

حتى تطوير إتقان اللغة تعلم , وبيئة كل طالب سوف تضطر إلستخدام اللغة

تجعل  ألن  ببيئة سوف. أسرع نسيبا من أولئك الذين ليسوا في بيئة اللغة

 .اعتادوا باستخدام لغة بشكل مستمر لنقل نية وغرض في قلبه

 استراتجّيات تعليم املفيدات ( ز

ولكنهم اتفقوا , أراء الخبرآء في معرفة معنى اللغة وكذلك غرض التدريس

. أن  تعليم املفردات يعني مهم  الطلب واملطالب ألاساسية في تعلم اللغة ألاجنبية

. إن  طالب الذين يتعلمون أي لغة مطلوبة ملعرفة املفردات اللغة قيد الدراسة

. لى إتقان مهارات اللغوية في نيةبدون معرفة املفردات فطالب لن تكون قادرة ع

أو ينبغي أن يقال في بداية تعلم يجب طالب أْن توجه إلى إتقان املفردات بشكل 

 . جيد

. يجب ملعلمين إعداد املفردات الصحيحة لطالب, تعلم املفردات عند

أما بنسبة للمبادئ في . وبالتالي يجب ملعلم تمسك بمبادئ ومعايير واضحة

غير املتحدثين باللغة ) لتي سيتم تدريسها للمتعلمين ألاجانب اختيار املفردات ا

 : هي على النحو التالي ( العربية

 .يعني اختيار املفردات املستخدمة بشكل متكرر  ,(Frequency)توتر  (1
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, يعني اختيار املفردات التي تستخدم في البلدان العربية, (Range)توزع  ( 

 .البادان العربيةيعني ليس فقط على نطاق واسع في بعض 

يعني ,  اختيار كلملت معينة ومعنى معينة كذلك, (Avalability)متاهية  (٣

 .كلمات املستخدمة في بعض الحقول معينة

يعني اختيار الكلمات الشهيرة تركت الكلمات التي , (Familiarity) علفة (٤

 . مثل كلمة شمس أشهرة من كلمة ذكاء. نادرا ما سمعت استخدامه

اختيار الكلمات التي يمكن استخدامها في مجموعة , (Coverege) شمول  (5

أفضل " بيت"مثال كلمة . مختلفة من املجاالت التقتصر على حقول معينة

 .ألن  استخدامه هو أكثر شيوعا" منزل "من كلمة 

واختيار الكلمات التي غالبة ما تحتاج إلى استخدام طالب من , أهمية (١

 .و نادراالكلمات التي التكون أحيانا التحتاج أ

يعني اختيار كلمة العربية على الرغم من , اختيار الكلمات العربية,  عروبة (٢

 . وجود مقارنات بلغات

 

 وسائل التعليم . 

 تعييف وسائل  ( أ

في اللغة وسائل . Medium كلمة وسائل من اللغة الالتينية وجمع من كلمة

وسائل هي الواسطة أو الراسل وصية من املرسل إلى . بمعنى الواسطة أو الراسل

 11. املستلم وصية

                                                           
11  Arief Sadiman, Raharjo, Anung Haryono. Media Pendidikan. (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada 1111).hlm.6 
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في الواسع وسائل التعليم . الحي وسائل التعليم لها معنى مختلفةطفى إلاص

, أو ألاحداث التي تعطي الطالب الفرصة لكسب املعرفة, مادة, بمعنى كل شخص

وفي املعنى الضيق يعني ألادوات الكهربائية امليكانيكية . سوسلوك النا, مهارة

  1.واسط بين طالب ومادة

وسائل أو مادة كمصادر التعلم هي عنصر , في املعنى تكنولوجي التعليم

وسائل التعليم  1٣. وألادوات, تقنية الخلفية, شخص, نظام التعليمات بوصية

حتى , مفهوم كش يء التي تقديم أو تسليم رسائل من مصادر بطريقة مخطط لها

حدث التعلم التفض ي يعني يمكن القيام باملستلم عملية التعليم  كفاءة و 

 1٤.فعالة

عملية  , والتعميق, التوسع, املعلمين إلاثراء, باستعمال وسائل التعليم

واستخدام . حفيز من جهاز إلاستشعارخصوصا إذا كان ي, والتعلم التعليم

 15. وسائل املختلفة أن تساعد الطالب تعلم لشخصيته

وخلصت الباحثة أن  عملية التعلم , اختلفت الخبراء آرائهم عن الوسائل

مثيرة لالهتمام , ستكون مملة جدا وتصعب لفهم إذا كان بدون وسائل املناسبة

 .وممتعة لطالب

 

                                                                                                                                                               
 
1 . W.S. Winkel, Psikologi pengajaran. (Jakarta : Gramedia 1112).hlm.182 
1٣  Arief Sadirman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya. (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada 1121).hlm.22 
1٤  Rayandra Asyar. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. (Jakarta : Gaung Persada Press 

1121). hlm.8 
15  Ibid, . . .hlm.186 
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 أنواع وسائل التعليم ( ب

ينقسم تجميع أنواع مختلفة من وسائل التعليم عندما , هار ألارشادقال أز 

ينظر إليها من حيث تطور التكنولوجي إلى فئتين واسعتين يعني وسائل التقليدية 

 1١.و وسائل املثير

 وسائل التقليدية (1

إسقاط , Oppaqueمثال إسقاط , رية الصامت املتوقعالبص ( أ)

Overhead,  وشرائط ألافالم, اشرائح. 

الرسوم , لقطة, امللصقات,  مثال الصور , رية ال متوقعالبص ( ب)

ولوحات , لوحات املعلومات, املعارض, رسم البياني, الخريطة,البيانية

 . الفراء

 . الصوت كما تسجيل القرص وشريط كاسيت ( ج)

 .و متعدد الصور , عرض الوسائط التعددة كما آلة التسجيل ( د)

 .يديوتلفزيون و ف, كما سينما, صور ديناميكية املسقطة ( ه)

, املجالت العلمية, املصنف, وحدة نمطية, كما كتب النص, طباعة ( و)

 .وأوراق سائية

 .وألعاب املجلس, املحاكاة, كما الالغاز, ألعاب ( ز)

 وتالعب, مثال, كما نموذج, واقع ( ح)

 وسائل املثير ( 

                                                           
1١  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta : Rajawali Press. 1121).hlm.24 



22 
 

كتيليكونفيرين ومحاضرة عن , وسائل على أساس إلاتصاالت السلكية ( أ)

 .بعد

 ,,Computer Assisted Instructionوسائل على ميكروبوسيسوركما  ( ب)

, والسمعيات, التفاعلية,  Sistem Tutor Intelijen, ألعاب الحاسوب

 .والقرص املضغوط
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 وسائل بطاقة التعليمية ( ج

Flashcard  من اللغة إلانجليزية  .Flash (سرعة) ,card (بطاقة .) بذلك

Flashcard يعني بطاقة سرعة .Flashcard  تستخدم بطاقة هي وسائل بسيطة

صغيرة على الصور أو النص أو الرموز التي تذكر أو توجيه طالب إلى ش يء ذات 

  1٢.الصلة بالصورة

Flashcard 5  هي وسائل التعليم بشكل بطاقة الصورة التي قياس x 

cm ٣١cm   ,صورة أو صورة موجودة وامللصقة , صورة املعروضة هي صورة اليد

وعملية الصنع , بطاقات التعليمية يعني املحمولة ومزاية وسائل. في ورقة بطاقات

 واملرح, من السهل لتذاكر ألن صور امللونة مثيرة جدا لإلهتمام, والاستخدام

 18. كوسائل لتعليم يمكن حتى أن تستخدم في شكل لعبة

هي  Flashcard من هذه التعريفات يمكن الاستدالل عليها أن وسائل

ة اللغة العربية , املعرفة بالشخص وسائل التي كفاءة و فعالة لترقية خاصة ماد 

ها مشيرة لالهتمام والمملة حتى طالب لتركيز من خالل وسائل    Flashcard.ألن 

 

 

 

                                                           
1٢  Ibid, . . .hlm.222 
18  Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Yogyakarta : Diva Press, 1122), hlm. 68-

62 
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 بطاقة التعليمية ةعاتوجيهّية صظ ( د

 :يعني , بطاقة التعليمية في هذا البحث لديها التوجيهية

 CorelDRAW versi)تصميم بطاقة التعليمية باستخدام منهج إستمارة   (1

X8) . 

 cm x 5 cm 8 ضابط بطاقة التعليمية يعني ( 

حتى بطاقة , بطاقة التعليمية مطبوعة بعنصر كمثل بطاقة الهوية (٣

التعليمية يمكن استخدامها مرات بدون تخفيف من الجودة بطاقة 

 . التعليمية

ن أزرق  (٤ تنقسم بطاقة التعليمية إلى قسمين يعني بطاقة التعليمية ملو 

ن قرنفلي  وأرجوانثم , وأبيض  .بطاقة التعليمية ملو 

ن أزرق وأبيض تتكون من شعار جامعة محمية  (5 بطاقة التعليمية ملو 

لطالبة جامعة محمية يوكياكرتا يوكياكرتا كهوية أن  صنع بطاقة التعليمية 

, ثم هناك صور متحركة عن الوظيفة, تياج البحث الواجبات النهائيحال 

كتابة الالتينية ملساعدة طالب في قراءة  مفردات اللغة العربية ويهدف

مفردات اللغة العربية لطالب الذين ضعيفة في قراءة مفردات اللغة العربية 

 .أيضا

ن قرنفلي  وأرجوان تتكون من شعار جامعة محمية  (١ بطاقة التعليمية ملو 

لطالبة جامعة محمية يوكياكرتا يوكياكرتا كهوية أن  صنع بطاقة التعليمية 

ثم هناك جملة اللغة العربية وكتابة , لبحث الواجبات النهائيتياج احال 
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الالتينية ويهدف ملساعدة طالب في قراءة جملة من النصوص قراءة اللغة 

العربية لطالب الذين ضعيفة في قراءة جملة من النصوص قراءة اللغة 

 .العربية أيضا

 إجياء استخدام بطاقة التعليمية ( ه

 (Make a Match) إختلف زميل (1

إختلف زميل يعني لعبة أن ترقية نشاط ونتيجة تعلم  : وصف لعبة ( أ)

واجب طالب بحثوا طالب آخر الذين لدي بطاقة التعليمية . طالب

طالب لديك بطاقة التعليمية , مثال. يحتوي مفردات عن الوظيفة متساو  

فيجب يبحث طالب آخر الذي لديك بطاقة , يحتوي مفردات عن مدرس

 .  ات عن مدرسةالتعليمية يحتوي مفرد

 : هدف اللعبة ( ب)

(1) Hardskill : فهم طالب وأن يفر ق مفردات اللغة العربية مذكر

 .ولديك نطق املفردات اللغة العربية جيدا, ومؤنث عن الوظيفة

( ) Softskill   :الصدق, السرعات يكيف البطاقة, تقشف, يمرس دقة ,

 .واتصاالت اللسان, تفكير خطير

 ومعلمة, قرطاس, وسائل بطاقة التعليمية:    وسائل ( ج)

 ألاقل  عشرون ألاشخاص: مشارك اللعبة  ( د)

 :خطوات اللعبة يعني  ( ه)
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تقسم الباحثة قسمين , بعد تسليم مادة عن الوظيفة عند الباحثة( 1)

باملفردات التي تتعلق ( أ)بطاقة التعليمية جزافا لطالب الفصل السابع 

 .بمادة تسليما للباحثة في الفصل

حصل بعض طالب , حصلوا طالب بطاقة التعليمية مختلفة املفردات(  )

وبعض طالب بطاقة .  بطاقة التعليمية يحتوي مفردات مذكرعن الوظيفة

  .التعليمية يحتوي مفردات مؤنث عن الوظيفة

شرحت الباحثة طريقة تالعب لعبة إختلف زميل يعني حصلوا  (٣)

واجب طالب بحثوا طالب , طالب بطاقة التعليمية يحتوي مفردات مذكر

آخر الذين لدي بطاقة التعليمية يحتوي مفردات  مؤنث من مفردات عن 

 . الوظيفة متساو  

 تعطي الباحثة الوقت خمسة عشر ثواني لطالب ليبحث زميل (٤)

املرأة )كل طالب واجب يجلس بزميل , بعد طالب يكتشف زميل (5)

  .(الرجل بالرجل, باملرأة

, تلعب الباحثة كرة الحرور. ليمتحن زميل طالب صحيح أم ال (١)

يعتقل طالب رماية كرة من الباحثة واجب لتتقدم في الامام ويقرأ 

 . لهذا عليها إلى ثمانية عقيالت. جوابهم

تبادل الباحثة لعبة كرة الحرور إلى لعبة يدير , ليمتحن زميل آخر (٢)

 .القلم

  .تشغيل القلم تعطي الباحثة أغنية لنشيد معا في مرة (8)
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فطالب الذين حصل قلما واجب , عندما يتوقف أغنية لفردة (9)

لهذا عليها إلى ثمانية , لقراءة مفردات عند بطاقة التعليمية معتقل

 .عقيالت

 :اطلعة بطاقة  ( 

 : وصف لعبة ( أ)

استراتيجيات املستخدمة لدعوة طالب ليكتشف الفكرة والواقع من 

 .التعلميةخالل تصنيف املادة املشمولة في 

 : هدف اللعبة ( ب)

(1) Hardskill:أن يفهم , يغتاب قوة تذكر طالب للمادة تم تسليمها

تركيب النصوص القراءة صحيحة ولديك طالب نطق املفردات اللغة 

 .العربية بجيد

( ) Softskill   :الصدق, تركيب البطاقة سريعة , تقشف, يمرس دقة ,

 .واتصاالت اللسان وتعاون , تفكير خطير

 العزلة, مقص  , قرطاس, وسائل بطاقة التعليمية:    وسائل ( ج)

 ألاقل  عشرون ألاشخاص: مشارك اللعبة  ( د)

 :خطوات اللعبة يعني  ( ه)

تنقسم الباحثة طالب إلى . بعد تسليم مادة عن الوظيفة عند الباحثة (1)

أربع مجموعات يعني لكل مجموعة ثمانية طالب وتعطي الباحثة 

 .بطاقة التعليمية كل مجموعة
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 .لباحثة طريقة اللعبة اختار البطاقةثم تشرح ا ( )

 .كل فرقة لتركيب بطاقة التعليمية يكون فقرة كاملةلواجب  (٣)

ن الباحثة إلى كل فرقة لتتقدم . بعد ينتهي تركيب بطاقة التعليمية (٤) تعي 

يقرأ سلسلة قصة التي تم ترتيبها بالتناوب حتى يتسنى لجميع أعضاء 

لهذا . اللغة العربية بصحيحةالفرقة أن تقرأ جملة النصوص القراءة 

 .عليها إلى أجمع الفرقة تتقدم بالتناوب

 معضلة قصة (3

د : وصف لعبة ( أ)  .معضلة قصة يعني لعبة التي تتطلب تركيز وسمعي جي 

 : هدف اللعبة ( ب)

1. Hardskill :لدي طالب نطق املفردات اللغة العربية بجيد. 

 . Softskill   :والصدق, التركيز , التقشف, يمرس الدقة 

 ,وسائل بطاقة التعليمية:    وسائل ( ج)

 ألاقل  عشرون ألاشخاص: مشارك اللعبة  ( د)

 :خطوات اللعبة يعني  ( ه)

تأمر الباحثة طالب . بعد تسليم مادة عن الوظيفة عند الباحثة (1)

واجب كل طالب ليضع السبابة في النخيل .  ليواجه بزميل جليس

  .املعارض

 .ثم تشرح الباحثة طريقة اللعبة معضلة قصة ( )
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الباحثة ليتحدث بتذكر اثنين الكلمات البحث يعني طبيب بدأت  (٣)

 .ومدرس

ب  (٤) عندما تذكر الباحثة كل الكلمات البحث فكل طالب واجب ليتهر 

من عقد يد املعارضين بطريقة يرفع ألاصابع من عقد يد املعارضين 

وواجب طالب آلاخر يعتقل ألاصابع املعارضين املقيمين . بسريعة

 .على النخيل

الاشتعلت فواجب طالب يسترجع واحد بطاقة  عندما طالب (5)

. ثم واجب طالب يقرأ بطاقة التعليمية, التعليمية معطى الباحثة

 . لذلك عليها

 عد التظفس (4

د : وصف لعبة ( أ)  .عد التنفس يعني لعبة التي تتطلب تركيز وسمعي جي 

 : هدف اللعبة ( ب)

(1) Hardskill :أن يكشف ويغيرجملة بجيد ونطق جيد أيضا. 

( ) Softskill   :يمرس تركيز واتصاالت اللسان. 

 وسائل بطاقة التعليمية:    وسائل ( ج)

 .ألاقل  عشرون ألاشخاص: مشارك اللعبة  ( د)

 :خطوات اللعبة يعني  ( ه)

ل مدار بيحمل الواجبات عن  (1)
 
تأمر الباحثة طالب لتتقدم وتشك

ة  .يجعل جملة إلاسمي 
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 .تأمر الباحثة طالب لحساب أو يورد رقم بما عدد الشاذ بالتناوب ( )

فواجب طالب ليعيد بتحر ك غير فردي وقتاذاك إذا رقم عدد (٣)

 .يستمد التنفس

الواجبات  الذي تم  طالب من الخطأ أن نذكر ألارقام ثم يجب يقرأ (٤)

 القيام به

 Pipoحساب  (5)

يعني لعبة متساو بلعبة عد التنفس التي  (Pipo) حساب : وصف لعبة ( أ)

د أيضا  .تتطلب تركيز وسمعي جي 

 : هدف اللعبة ( ب)

(1) Hardskill :ة لدي نطق املفردات , فهم طالب املادة جملة إلاسمي 

 . اللغة العربية جيد

( ) Softskill   :التركيز يركب بطاقة سريعة , التقشف, يمرس الدقة ,

 .والصدق وتفكير الخطير

 وسائل بطاقة التعليمية:    وسائل ( ج)

 ألاقل  عشرون ألاشخاص: مشارك اللعبة  ( د)

 :خطوات اللعبة يعني  ( ه)

ل مدار بيحمل الواجبات عن تأمر  (1)
 
الباحثة طالب لتتقدم وتشك

ة  .يجعل جملة إلاسمي 
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.  ٣,١,9أو رقم يتصل برقم  ٣,١,9تأمر الباحثة طالب لتذكر لرقم  ( )

 .٤١أو  9 , 1٣رقم , مثال

طالب من الخطأ أن نذكر ألارقام ثم يجب يقرأالواجبات  الذي تم  (٣)

 القيام به

 محّمدية ألاولى جامفيظج سليمان يوكياكيتا الّصو ة العاّمة بمد سة الثانوية  . ب

 تعليم ألاساسيةالأهداف  .1

حب , الانضباط, يؤمن بالذات, قادر, نبيل, تحقيق إلانسان مسلمون متدين ( أ

 .ومفيد للمجتمع الرئيس ي للعدالة والازدهار الذي بارك هللا, الوطن

تعزيز وتطوير العلوم والومهارات لتقديم إلانسان في تنمية املجتمع وألامة   ( ب

 . والدولة

ة حكومة يقدم تنفيذ التعليمية والثقافة مناسب القانون ألاساس ي  ( ج بمعي 

 .فقرة 19٤5

 

  ؤية وبعثة مد سة الثانوية بمحمدية ألاولى جامفيظج سليمان يوكياكيتا . 

 "والثقافة,التأهل  ,لاسالمية: "اليؤية 

 مؤشي

 .ىشخصية نبيلة وعبادة الدؤوب تكوين الخريجين الذين لديه ( أ

 .كاديميألاالتفوق في التحصيل ألاكاديمي وغير  ( ب

 حصول على املناهج الدراسية مستوى وحدة التعليم املناسبة ( ج

 وطنيا للتعليممعايير 18حققت ( د
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 تحقيق شخصية مثقفة( ه

 درسية مواتيةاملبيئة تحقيق (  و

 بعثة

ل متخرج نبيلة وناشط في عبادة من خالل ( أ
 
 , يتشك

 .تنفيذ دعاء معا قبل يبدأ دراسة (1

 .قراءة القرآن قبل يبدأ دراسة ألاولى ( 

وصالة الجمعة كما جماعة ويتعود , صالة العصر, تنفيذ صالة الظهر (٣

 .صالة الضحى

 .يحتفل ألايام العظيم إلاسالم (٤

 .تنفيذ أنشطة بستان التعليمية القرآن (5

 .صدقة كل يوم الجمعةيمرس  (١

 ,تشكيل طالب ممتاز في املنجز أكاديمي وغير أكاديمي من خالل(  ب

 .PAIKEMتنفيذ تعليمية  (1

 تنفيذ زيادة الدروس ( 

 تنفيذ توجيه فعالية (٣

 ترقية تدبير البنية التحتية تعليمية (٤

 يخترع بيئة تأبيد أنشطة التعليمية (5

 .Olympicadو  O SNيتتبع  (١

 يطبق أنشطة الالمنهجية (٢
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 تنفيذ تطور موارد إلانسان مربي وتربوي   (8

 .(OBJ)يعتمد ألاوملبياد الثقافة الجوى  (9

 تنفيذ تعليمية قائمة على علم التكنولوجي (1١

 :معيار تعليمية أعلى من خالل  8تملك  ( ج

 .تنفيذ تطور معيار محتوى  (1

 .تنفيذ تطور معيار عملية ( 

 .تنفيذ تطور معيار كفاءة التخرج (٣

 .تنفيذ تطور معيار تربوي  (٤

 .فيذ تطور معيار التحتية تعليميةتن (5

 .تنفيذ تطور معيار إلادارة (١

 .تنفيذ تطور معيار تمويل (٢

 .تنفيذ تطور معيار تقييم التعليمية (8

ف من خالل ( د  : يتحقق شخصية مثق 

, (وعسكري , كرة الطائرة)يطبق أنشطة الالمنهجية يعني رياضة  (1

, الديني, حزب الوطن, TIK, (والباتيك, موسيقي, رقصة)الفنون 

 وعلم التكنولوجي

 تنفيذ تطورالنفس من خالل توجيه املشورة ( 

 يتتبع نشط بطولة (٣

 تنفيذ ترتيب املدرسة (٤
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 تنفيذ نشاط التعليمية آداب السلوك املرور (5

 ومهذب, مؤدب, املجامالت, السالم, تنفيذ ممارسة إلابتسامة (١

 تنفيذ حفلة لواء (٢

ل تنفيذ ممارسة قراءة كتاب محو ألامية قبل أن يبدأ  (8  الدرس ألاو 

ل  (9 وغناء , غناء النشيد الوطني إندونيسيا ريا قبل أن يبدأ الدرس ألاو 

 النشيد املنطقة  أو أهلي  بعد انتهى نشاط التعليمية 

 :يتحقق بيئة املدرسة آلامن و التفض ي من خالل  ( ه

 تنفيذ نشاط التشجير (1

 تنفيذ نشاط تنظيف البيئة املدرسة ( 

 تدبير وهيكلة تسهيل التعليمية (٣

 .تدبير وهيكلة بناء آلامن ودا البيئة (٤

 أهداف املد سة .٣

ل متخرج نبيلة وناشط في عبادة يعني ( أ
 
 :يتشك

 يستطيع قراءة القرآن بترتيل  (1

 ٣١سورات في جزء  15يستطيع حفظ القرآن ألاقل  ( 

نة بجيد وصحيح١ (٣ ر صالة الفرض والس   يدب 

نزول , املعراجإسرء , عيد الفطر, عيد ألاضحى: تنفيذ نشاط الديني يعني  (٤

 ورأس السنة إلاسالم, القرآن

ل متخر ج ممتاز في املنجز أكاديمي وغير أكاديمي ( ب
 
 : يتشك
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ر و (1  SNP مناسب ب SKL تملك وتنفيذ مقر 

ط اختبار الوطني يعني ,  ١18 -١1٢ تخريج في السنة  (    ١,5بنتيجة متوس 

 يحرز بطولة في املسابقات أكاديمي وغير أكاديمي (٣

 أمثلاملدرسة أن يدير  (٤

ي والتربوي محترف (5 ة املرب   تملك قو 

ر ( ج  :يعني , الواف ١١١ تملك مقر 

اللغة , علوم العالم, للمادة الرياضية ICTتملك معير ومنظومة التقييم  (1

كتاب , مادة التعليم, تخطيط: وتكنولوجي الحاسوب تشمل , إلانجليزية

,  خطة التعليمية, Student Worksheet, النصوص املدرس

Softwareأدوات التقييمية, تعليمية 

ر  (   كل سنة ١١١ تركيب مقر 

 : من خالل, معيار تعليمية ممتازة 8تحقيق ( د

ة (1 ق الواجبات ألاساسية ومهم  لكل مكونات املدرسة  (TUPOKSI)يحق 

 .املعلمون وطالب, املوظفين, رئييس املدرسة)

ر والتربوي الستخدام تكنولوجي املعلومات (   .يستطيع املدب 

 .لك إدارة املدرسة قائمة على علم التكنولوجيتم (٣

هرم : تملك بشكل مستقل في التمويل املدرسة من خالل التعاون بمعية  (٤

ر تنظيم املشاريع املدرسة , متخر ج, حكومة, الطالب ة وتطو  حمعي 

 .(املقصف والتعاونيات املدرسة)
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 تنفيذ معلم عملية التعليم قائمة على علم التكنولوجي  (5

 : تحقيق شخصية مثقف كل سكان املدرسة يعني ( ه

 .نظيم التشغيلية املدرسةتنفيذ ترتيب ولكل شروط ت (1

  .تشكيل النفس لدي آدب االسلوك في املرور ( 

 .تشكيل النفس مميز لجائحة (٣

, حفلة اللواء, تملك نفس البالد استيعاب من خالل نشاط حزب الوطن (٤

إندونيسيا رايا قبل الساعة ألاول غناء نشيد الوطنية , دراسة السياحية

ويلبس عادة الجاوى كل , و غناء نشيد ألاهلي  بعد انتهى نشاط التعليمية

 .يوم الخميس فاهينغ

ب (5
 
 وآمن, انضباط, تحقيق حياة املدرسة مرت

س من خالل نشاط  (١  Literasiيشتد  قراءة متحم 

 :  تحقيق بيئة املدرسة تفض ي ( و

 % 1١١يئة الحياة تقريبا يسبب طالب لدي دراية ضد خلود الب (1

 تحقيق بيئة املدرسة نظيفا مستريحا ( 

 يتم مرافق التعليمية آمن ودية البيئة (٣
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 معلمين وغير معلمين .٤

تملك مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليما يوكياكرتا سبعة وثالثين 

اعي, املعلمون , بدأ من رئيس املدرسة. معلم وغير معلم  .هيئة إلادارة والس 

 

 حاالت اطالب .5

تملك مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليما يوكياكرتا طالب 

مدرسة إلابتدائية , بدأ من املتخر ج مدرسة إلابتدائية بمحمدية. مختلفات

ألن طالب في مدرسة . والقتصادية, سلوك الغليظ, قدرة ألاكاديمي, حكومية

الغير من منطقة حوال املدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليما يوكياكرتا 

كولون , بانتول , ولكن استوحى من أربع املناطق في يوياكرتا يعني مدينة, فقط

ى مربع ألاضالع الذهب, فراغو   19.وسليمان ثم مسم 

 3جدول 

 عدد اطالب مد سة الثانوية دمحمية ألاولى جامفيظج سليما يوكياكيتا

 رقم  الفصل  عدد طالب عدد كاملة

  (أ)السابع الفصل   ٣ 

  (ب)الفصل السابع  ٣٣ 

                                                           
71

 Hasil Wawancara Kepala SMP Muhammadiyah 2 Gamping Sleman Yogyakarta, Umi 

Rochmiyati, S.Pd. Pada Tanggal 14 Maret jam 12.11-18.11 di Kantor Kepala Sekolah 
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 .1 (ج)الفصل السابع  ٣٤ 1١5

   (د)الفصل السابع  ٣٤ 

  (ه)الفصل السابع   ٣ 

  (أ)الفصل الثامن  ٣٣ 

  (ب)الفصل الثامن   ٣ 

 .  (ج)الفصل الثامن   ٣ 1١1

   (د)الفصل الثامن   ٣ 

  (ه)الفصل الثامن   ٣ 

  (أ)الفصل التاسع  ٣٤ 

 .٣ (ب)الفصل التاسع  ٣٣ 1٣٣

  (ج)الفصل التاسع   ٣ 

   (د)الفصل التاسع  ٣٤ 

عدد   ٤59 

 كاملة
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 مناهج الدراسية .١

ومقرر الذي استخدام مدرسة . ١1٣ مدارس في يوكياكرتا  لم تطبيق مقرر 

. الثانوية بمحمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا يتتبع من محور يعني دمحمية

. تطبيق لطالب الفصل السابع ١1٣ استخدام مقرر , ١18 -١1٢ السنة ألجل 

ت لطالب الفصل الثامن والفصل التاسع فحسب يستخدم مقرر 
 
 . ١١١ مؤق

 

 


