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 الباب الرابع

 نتائج البحث

نتائج البحث يف ىذا الباب ىي من عملية مجع احلقائق، وربليل احلقائق، 

ونتائج احلقائق احملصولة اليت جارت هبا الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 تولونج أجونج. ٗاحلكومية 

 تقدمي احلقائق . أ

احلكومية  بعد حصلت الباحثة رسالة اإلذن من اجلامعة اإلسالمية

رئيس  ة، وقابلت الباحثة وكيلٜٕٔٓنوفمبَت  ٕ٘تولونج أجونج يف يوم اإلثنُت 

نوفمبَت  ٕٚتولونج أجونج  ٗيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلنهج

البحث  ألداءلتطلب اإلذن من رئيس ادلدرسة. طلبت الباحثة اإلذن  ٜٕٔٓ

تولونج أجونج عن حماوالت  ٗيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

وقالت وكيلة مدرسي اللغة العربية يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية. 

رئيس منهج التعليم أبن رئيس ادلدرسة إعطاء اإلذن إىل الباحثة ألداء البحث يف 

لت الباحثة مع ادلدريسُت اللغة العربية ىم يف اليوم ادلختلف، قبىذه ادلدرسة. 

وحدة. مث شرحت  أستاذ حمفظ و أستاذة انزلة اإلنددية وأستاذة نور أمي

الباحثة الغرض من وصوذلا. أن الباحثة ستبحث عن حماوالهتم يف ترقية رغبة 
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ادلقابلة معهم يف  تقومالطالب يف تعليم اللغة العربية. وشرحت الباحثة أبهنا س

. وتقوم الباحثة ادلالحظة والوثيقة أيضا جلمع احلقائق حىت كفاية اروقت خمت

 احلقائق. 

يف ترقية رغبة الطالب  الطريقة اختيار مدرسي اللغة العربية يف حماوالت  .1

 اللغة العربية عليميف ت

 ختيار الطريقةالعوامل يف ا ( أ

 ينفصل منليبلغ إىل األىداف ادلعينة من مادة اللغة العربية، ال 

ب كفاءة يف بابع مهم إلصماد الطال . دور ادلدرسطرق التعليم ووسائلو

ووسائلو طرق التعليم  إختياردور ادلدرس كمثل من عملية التعليم. 

ادلعينة يستطيع أن يرتفع رغبة الطالب ويسهل الطالب يف فهم مادة 

 ٔكما قالت وكيلة ادلنهج سري أوبامي:اللغة العربية.  

يوافق على أىداف التعليم، ضمتاج إىل الطريقة كي يسَت التعليم 
العوامل. إذا طمتار  والوسيلة ادلعينة أينما إختيارشما يستند إىل بعض

ادلدرس الطريقة والوسيلة ادلعينة يف التعليم، فيمكن أن يرتفع رغبة 
 الطالب يف العملية تعليم اللغة العربية. 

                                                           
تولونج أجونج  ٗمصادر احلقائق من ادلقابلة مع أستاذة سري أوبامي كوكيلة ادلنهج يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية   ٔ

 ٜٕٔٓنوفمبَت  ٖٓ
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ة العربية ىي إحدى الطرق لًتقية رغبة الطالب يف تعليم اللغ

إختيار الطريقة ادلعينة. طريقة التعليم ىو الطريقة اليت يستخدمها ادلدرس 

ليبّلغ ادلادة إىل الطالب يف داخل الفصل أم يف خارج الفصل. طريقة 

ادلدرس ىي شيء مهم يف عملية التعليم، لذالك صميب على ادلدرس أن 

كما قال  ألقصى. طمتار الطريقة ادلمتعة كي أىداف التعليم ربّققا حبد

 ٕأستاذ حمفوظ، كمدرس اللغة العربية يف الصف الثامن والتاسع:

طريقة التعليم ىي شيء مهم يف عملية التعليم السيما يف مادة اللغة 
العربية، ألن كثَت من الطالب يقولون أبن اللغة العربية صعب. 
 لذالك أان كمدرس اللغة العربية صميب علّي أن أختار الطريقة اليت
تستطيع أن يسًتع الطالب لكي ال يشعر ابدلمل والنعاس  عند 

 التعليم. 
وقالت أستاذة نزيلة اإلندادية كمدرسة اللغة العربية يف الصف 

 ٖالسابع:

ب يف ىذه ادلدرسة من اخللفية ادلختلفة، ىناك من الأبن الط
ادلدرسة اإلبتدائية وادلدرسة الإلبتدائية اإلسالمية، لذالك إختيار 

يقة ادلمتعة ظمكن أن يرتفع رغبة الطالب يف بابع التعليم. أُعطي الطر 
ثالثة العبارات إىل الطالب قبل التعليم، األوىل اللغة العربية ليست 

                                                           
تولونج أجونج  ٗمصادر احلقائق من ادلقابلة مع أستاذ حمفوظ كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية   ٕ

 ٕٕٓٓيناير  ٖٔ
تولونج  ٗمصادر احلقائق من ادلقابلة مع أستاذة نزيلة الإلنددية كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية   ٖ

 ٕٕٓٓيناير  ٖٔأجونج 
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َُرعََّبة، والثاين اللغة العربية دمتعة، والثالث لدى اللغة العربية 
ادلادة ادل

بية حب فائدة كبَتة. وأقول إليهم إذا تريد أن تستطيع اللغة العر 
  دلدرس ومباشرة الضمب إىل مادتو. ادلدرس أوال، ألن إذا الضمب إىل ا

أخذت الباحثة اخلالصة من ادلقابلة أبن طريقة ادلدرس يف 

التعليم تكون مهمة. ابخللفية الطالب ادلختلفة يقوم ادلدرس أن طمتار 

التعليم الطريقة ادلعينة وادلتسوية أبحوالطالب. إختيار الطريقة ادلعينة يقوم 

أن يسَت السهل ويْسهل الطالب يف تقبيل ادلادة ادلوّجة ابدلدرس. خىت 

 ترتفع رغبة الطالب وال يشعر ابدلملة والنعاس عند عملية التعليم.

 قدرة ادلدرس (ٔ

ىناك العوامل ادلهمة يف اختيار طريقة التعليم، مثل قدرة 

ادلدرس يف استخدام الطريقة. ذبيب الطريقة اليت سيستخدمها 

ادلدرس أن توافق بقدرتو، إذا التوافق بقدرتو سوف تكون أىداف 

التعليم ال يبلغ ابألقصى. سوف يعطي األثر إىل الطالب، وىو 

يرغب الطالب عن بابع التعليم وال يفّهم ادلالدة طيبا.كما قالت 

 ٗأستاذة نزيلة اإلندادية:

                                                           
يناير  ٖٔتولونج أجونج  ٗادلقابلة مع أستاذة نزيلة الإلندادية كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية   ٗ

ٕٕٓٓ 
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طريقة التعليم اليت يستخدمها ادلدرس ذبيب أن توافق ابلقدرة 
واإلبتكار اإلفرادي.  وأختار الطريقة اليت توافق دبهاريت، أحب الفن، 
إذن أختار طريقة الغناء حلفظ ادلفردات. طبعا أستعمل األغاين اليت  
كانت تتجو يف وقتهم. أكثر ادلمارسة لبحث ادلرجع لتعظيم قدريت 

 يف التدريس بطريقة الغناء. 
 ٘وقال أستاذة سري أوبامي:

ظملكون القدرة اإلفرادي يف تقدمي مادة التعليم. طبعا كل ادلدرسُت ل
يف اختيار طريقة التعليم، قد إعتربادلدرسون بُت قدرهتم وطريقة اليت 
سُيستخدم. صميب على ادلدرس ليزيد قدرتو ابدلمارسة كي زادت 
قدرتو. كثَت من الطرق اليت ظمكن أن يستخدمها ادلدرس خاصًة 

ة رسي اللغة العربية أن طمتار الطريقمدرس اللغة العربية. ظمكن دلد
 ادلمتعة ويوافق أبحوال طالهبم.

أخذت الباحثة اخلالصة من ىذه ادلقابلة أبن كل ادلدرسُت 

ظملكون القدرة وادلهارة يف التعليم. ويف اختيار الطريقة، طبعا قد إعترب 

ادلدرس قدرتو والطريقة اليت سيستخدمها يف التعليم. حينما يعُّت 

ادلدرس الطريقة اليت سيستخدم  يف التعليم، سوف يعظم قدرتو يف 

 ة ابلفهم وادلمارسة جيدا. استخدام الطريق

 

 

                                                           
 ٜٕٔٓنوفمبَت  ٖٓتولونج أجونج  ٗادلقابلة مع أستاذة سري أوبامي كوكيلة ادلنهج يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية   ٘
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 التعليم ىدف (ٕ

ت طريقة ىو شيء مهم، كما قالعامل اذلدف يف اختيار ال

أستاذة نور أمي وحدة كمدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن 

 ٙوالتاسع:

ىناك أربعة ادلهارة يف تعليم اللغة العربية وىي مهارة اإلستماع ومهارة 
الكتابة. يف إفرادي ادلهارات ىناك القراءة ومهارة الكالم ومهارة 

ادلًتبط وادلستمر مثال ادلفردات بُت ابب األول وابب التايل ىناك 
متساوية، وىذا يسهل الطالب يف فهم ادلادة. قبل أختار طريقة 
التعليم علّي أن أفهم عن ادلادة وىدف ادلادة قبلو كي أستطيع أن 

ة الطالب يف فع رغبأختار الطريقة اجليدة و تستطيع الطريقة أن رت
 .تعليم اللغة العربية

من ىذه ادلقابلة أخذت الباحثة اخلالصة أبن يف تعليم 

اللغة الربية أربعة األىداف اليت صميب أن يبلغ الطالب، وىي مهارة 

اإلستماع ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة الكتابة. ذلذا 

دلدرس معرفة السبب، قبل أن طمتار ادلدرس الطريقة، صمب على ا

وفهم اذلدف من ادلادة ادلراد نقلها. بفهم أىداف التعليم ظمكن 

                                                           
تولونج  ٗمع أستاذة نور أمي وحدة كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية مصادر احلقائق من ادلقابلة   ٙ

 ٕٕٓٓيناير  ٗٔأجونج 
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للمدرس أن طمتار طريقة التعليم اجليدة و طريقة اليت تستطيع أن 

 يرتفع رغبة الطالب يف بابع عملية التعليم.

 أحوال الطالب (ٖ

ويف اختيار الطريقة يهتم ادلدرس أحوال الطالب، قالت 

 ٚة:أستاذة نزيلة اإلندادي

يف أختار الطريقة ادلستحدم علينا أن ننظر ونفهم عن عادهتم يف 
التعليم، ىناك الطالب الذين ضمبون البفصل ادلصلصل وىناك 
الطالب الذين ضمبون ابلفصل الساكن . وهنتم أيضا أحوال الطالب 
يف تلك احلصة ألن أحياان طالب يف حال الطييب و أحياان يف 

سب ابلطريقة اليت تستطيع أن حال غَت الطييب.  يف احلقيقة ح
تكون الطالب أن ضمبون دبا نعّلم، إذن أان كمدرس علّي أن أصنعهم 

 ذلك إنشاء هللا سيفهمون ابدلادة.بشعور السرور وبعد 
  ٛوقال أستاذ حمفوظ:

يوافق الطريقة ادلختار مع مجيع الطالب يف الفصل صعب، ألن 
ووظيفة ادلدرس ىي إفرادي الطالب ظملكون أسلوب التعليم النفسي. 

طمتار الطريقة اليت يستطيع أن ينّبو إىتمام الطالب و تعظيم على 
ذين ما زال نقصان يف استخدام الطريقة ادلختار و يهدي الطالب ال

 فهم ادلادة.

                                                           
يناير  ٖٔتولونج أجونج  ٗادلقابلة مع أستاذة نزيلة الإلندادية كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية   ٚ

ٕٕٓٓ 
 ٕٕٓٓيناير  ٖٔتولونج أجونج  ٗللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية ادلقابلة مع أستاذ حمفوظ كمدرس ا  ٛ
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أخذت الباحثة ادلالخص من ىذه ادلقابلة أبن يف اختيار 

الطريقة يهتم ادلدرس عن أحوال الطالب، ألن إفرادي الطالب 

ظملكون أسلوب التعلم ادلختلفة. ىناك الطالب يسهلون يف فهم 

ادلادة من النظر أي من الوسائل البصرية، وىناك الطالب يسهلون 

يف فهم ادلادة من السماع أي من الوسائل السمعية، وىناك الطالب 

يسهلون يف فهم ادلادة من الوسائل السمعية البصرية. يف ىذا احلال، 

طمتار الطريقة ادلعينة بفهم أسلوب التعلم  صميب على ادلدرس أن

الطالب أوال كي يسهل الطالب لينال ادلادة احملصولة. يهدي 

ادلدرس طالبو الذين مل يفهمون يف ادلادة احملصولة حيت يستطيعون أن 

 يوافقون مع زمالئهم.

 ادلزااي والعيوب (ٗ

ادلزااي والعيوب للطريقة ادلختارة صميب أيهتم ليعترب إىل 

ال اليت ظمكن أن يقع عند استخدام الطريقة. ألن يف احلقيقة األحو 

ليس ىناك الطريقة الكاملة. سيكون ادلزليا والعيوب يف كل الطريقة. 

لذلك صمب على ادلدرس أن ظملكون احِلّل من عيوب الطريقة اليت 

يستخدمها يف التعليم. مثل يستخد الطريقة ابلتعظيم أو طملط 
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رى يف وقت واحد.  واحلصيل ستسَت عملية الطريقة مع الطريقة األح

التعليم سَتا طييبا وستبلغ أىداف التعليم.كما قال أستاذة نور أمي 

 ٜوحدة:

لكل الطريقة ادلزااي والعيوب، صميب للمدرس أن يعرف ادلزااي والعيوب 
ادلوجودة يف الطريقة ادلختارة حىت يعُت ادلدرس بطريقة ادلختارة. ظمكن 

عيوب من الطريقة ابلطريقة ادلتنوعة أي أكثر من للمدرس أن يقفل ال
َتا طييبا وستبلغ أىداف الواحد. لذلك ستسَت عملية التعليم س

 التعليم.
 ة ادلستخدمة للمدرسقيالطر   ( ب

ىناك كثَت من الطرق يف تعليم اللغة العربية، وليس مجيعا 

يستطيعون أن يرتفيعوا رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة 

تولونج أجونج. وطريقة الذي يستخدم  ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ادلدرس يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 

تولونج أجونج ىي طريقة الغناء وطريقة العصا  ٗإلسالمية احلكومية ا

 (.drill)، وطريقة التدريب(talking stick)ادلتكلم 

                                                           
يناير  ٗٔتولونج أجونج  ٗادلقابلة مع أستاذة نور أمي وحدة كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية   ٜ

ٕٕٓٓ 
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ادلواد ادلراد  ادلدرس حيث شرحعصا ادلتكلم مثال يف طريقة ال

دراستها. يتم إعطاء الطالب الفرصة لدراسة ادلواد حىت يتم تنفيذ 

الطريقة. عالوة على ذلك، يتم إعطاء العصا بشكل عشوائي وصمب 

 ٓٔ.ادلدرس على الطالب حامل عصا اإلجابة على األسئلة من

 ٔٔدية:اقالت أستاذة نزيلة اإلند

ىناك كثرة اإلعتبار قبل يعُّت ادلدرس الطريقة ليعلم طالبو. بكل 
اإلعتبار وأان أعلم الطالب يف الصف السابع وىو فصل ادلبتديء يف 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، وأختار طريقة الغناء كالطريقة اليت 
تستطيع أن ترتفع رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية. أستخدم ىذه 

فظ ادلفردات. وأستعمل األغٍت غَت األجن ي للطالب، ألن الطريقة حل
إذا ابألغاين األجن ي، يشعر الطالب ابلصعب يف حفظ ادلفردات. 

رغبة الطالب وىم ضمبون وأطّبق ىذه الطريقة ابلسرور كي ترتفع 
 العربية.

"أحب طريقة التعليم  ٕٔوقالت فيكا كطالبة يف الصف السابع:

معا، إذا يف األول رمن نشعر ابلنعاس والكسالن ألستاذة نزيل، رمن نتغٌت 

 ومباشرة ابحلماسة"

                                                           
 ٕٕٓٓيناير  ٛٔتولوذمأجونج  ٗالوثيقة من ادلخطط يف الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   ٓٔ
يناير  ٖٔتولونج أجونج  ٗادلقابلة مع أستاذة نزيلة الإلندادية كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية   ٔٔ

ٕٕٓٓ 
 ٕٕٓٓيناير  ٙٔتولونج أجونج  ٗيف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية ادلقابلة مع الطالبة يف الصف السابع   ٕٔ
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من الواضح أبن طريقة اليت تستخدمها أستاذة نزيلة اإلنددية 

 يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية ىي طريقة الغناء.

 ٖٔقالت أستاذة نور أمي وحدة:

الطريقة اليت أستخدم يف ترقية رغبة الطالب يف ترقية رغبة الطالب ىي 
طريقة التدريب. ابستخدام ىذه الطريقة، أان متحمس للغاية، حبيث 
يكون الطالب متحمسُت أيضا، وأان أستخدم صوبًا عالًيا حبيث يتبعو 
الطالب بصوت عالية أيًضا. وأتيقن أبن ىذان الطريقة يستطيع أن 

 الطالب يف تعليم اللغة العربية. يرتفع رغبة
  ٗٔكما قال لطفي كطالب يف الصف الثامن:

يتبعون  طريقة اليت تستخدمها أستاذة أمي سرور جدا.يف الفصل
الطالب التعليم ابجليد. تستطيع أستاذة أمي أن ذبعلنا نرّكزعلى ادلادهتا. 

ادة ألستاذة رغم أننا يف بعض األحيان نشعر ابلنعاس، ألن ساعة ادل
 أمي بعد اإلسًتاحة. 

من الواضح أبن طريقة اليت تستخدمها أستاذة نور أمي وحدة يف 

 ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية ىي طريقة التدريب.

  ٘ٔوقال أستاذ حمفوظ:
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الطريقة اليت أستخدم يف ترقية رغبة الطالب يف ترقية رغبة الطالب ىي 
حيث شرحت ادلواد ادلراد دراستها. يتم إعطاء ، (talking stick)طريقة 

الطالب الفرصة لدراسة ادلواد حىت يتم تنفيذ الطريقة. عالوة على 
امل ذلك، يتم إعطاء العصا بشكل عشوائي وصمب على الطالب ح

 .عصا اإلجابة على األسئلة مٍت
"الطريقة اليت يستخدمها  ٙٔقالت حنافيا طالبة يف الصف التاسع:

جدا. نتعلم أن نفهم ادلواد مث بعدىا نتعلم أثناء اللعب.  سرورأستاذ حمفوظ 

 ".دقاء الذين يفهمون هبذه ادلواداالص هبذه الطريقة، أعتقد أن كثَت من

يف ترقية رغبة  حمفوظ ستخدمها أستاذيمن الواضح أبن طريقة اليت  

 .عصا ادلتكلمالطالب يف تعليم اللغة العربية ىي طريقة ال

الطريقة اليت يستخدمها ادلدرس ىي طريقة الغناء وطريقة التدريب 

الطرق كانت إجابة الطالب محاسة  تلكوطريقة العصا ادلتكلم. ابستحدام 

 ٚٔ. كما قالت أستاذة نزيلة اإلندادية:يف مشاركة عملية التعليم

حينما أستخدم طريقة الغناء يشعر الطالب ابلسعادة، ىذا منظور من 
ور وجوىهم وىم يتبعون عملية التعليم ابجليد وال طادلا أن أسالبهم وسر 

ألن يف العادة إذا يشعر الطالب الطريقة دملة  طمرج إىل خارج الفصل.
 ىم يستأذنون مرارا إىل احلمام.
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"يف رأيي حينما أستخدم  ٛٔوقالت أيضا أستاذة نورأمي وحدة:

ىذه الطريقة، نظرت الطالب محاسة وال النعاس وال صمعل الضوضاء. ىم 

 "ما علمُت ويتبعون ابخلَت.يفهم 

"إجابة الطالب طيب، ىم يفرحون يف  ٜٔوقال أستاذ حمفوظ:

 مشاركة عملية التعليم."

"حينما نتعلم بطريقة  ٕٓيف الصف الثامن: الطالبقال لطفي ك

 نشعر ابحلماسة ألن ىنا رمن ال نشعر ابلنعاس." التدريب رمن

"رمن ٕٔوقالت فيكا إحدى الطالب يف الصاف السابع:

 ابلسعادة يف مشاركة التعليم، نتغٌت معا ونتعلم أيضا."

تلك الطرق مثل طريقة الغناء وطريقة التدريب وطريقة  ابستخدام

شاركة التعليم. العصا ادلتكلم يشعر الطالب ابلسعادة والسرور واحلماسة يف م

ىذا منظور من وجوىهم ومل يوجد الطالب الذي ينام أو ينعس ىم يفرحون 

 ٕٕيف مشاركة التعليم. تسَت عملية التعليم سَتا طيبا وسَتا دمتعا.
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الغناء وطريقة التدريب وطريقة العصا  طريقةاستحدام ادلؤثرات يف  ( ج

 ادلتكلم

ادلؤثرات يف  وجدت من ادلالحظة عند عملية تعليم اللغة العربية

استخدام طريقة الغناء ىي تزيد رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية، 

وتزيد ثقة بنفس الطالب، وذبعل عملية التعليم دمتعة، والطريقة ليساعد 

ادلؤثرات يف استخدام طريقة التدريب و  التعليم. ةالطالب يف حفظ ماد

قة الطالب، ىي ترقي كفاءة الطالب، وترقي ذاكرة الطالب، وترقي د

ادلؤثرات يف استخدام طريقة و وظمكن للطالب أن ضمسنوا يف وقت واحد. 

العصا ادلتكلم ىي ترقي قابلية الطالب، وينمو نفس اإلشًتاكي 

 ٖٕالطالب، وأتمن مع األصدقاء، وظمارس على فهم ادلادة ابلسرعة.

يف ترقية رغبة الطالب  اختيار الوسائلاللغة العربية يف مدرسي  حماوالت .2

 اللغة العربية يف تعليم

 ختيار الوسائلالعوامل يف ا ( أ

دور الوسائل يف التعليم مهم يف دافع ذماح العملية وبلوغ نتيجة 

التعليم ادلقصودة. يف ىذا احلال، ينبغي للمدرس أن ظملك فهما كامال 
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الوسائل عن أشمية الوسائل يف عملية التعليم يف ادلدرسة. ابستخدام 

فسيسَت عملية التعليم فعاال ودمتعا وسرورا للطالب حىت ترتفع رغبة 

كما قالت وكيلة ادلنهج أستاذة سري  الطالب يف تعليم اللغة العربية.

 ٕٗأوبامي:

الوسائل ىي مرجع التعلم اليت ذبعل حالة الطالب  يكون دمتعة 
األىداف  والسرورة. وذلا دو ر مهم يف عملية التعليم ألهنا أتثر إىل

غبة الطالب ادلعينة. لذلك يهتم ادلدرس يف اختيار الوسائل لًتقية ر 
  ولنجاحهم يف التعليم.

  توافق هبدف التعليم (ٔ
الوسائل كألة ادلساعدة يف التعليم، صميب على ادلدرس أن 

طمتار الوسائل ادلعينة. إختيار الوسائل الذي يعمل ادلدرس يعترب إىل 

تعليم. الوسائل ال دفهبائل موافق ختيار الوسبعض العوامل. إ

اجليدة ىي الوسائل اليت تسهل ادلدرس لبلوغ ىدف التعليم. ألن 

الوسائل النجاح ىي الوسائل اليت انجحة إذا أمكن ربقيق ىدف 

 ٕ٘كما قالت أستاذة نزيلة اإلنددية: التعليم إىل احلد األقصى.
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التعليم ينبغي الوسائل كألة لدافع التعليم أن يناسب هبدف 
ادلقصودة. قبل اختيار وسائل التعليم صميب على ادلدرس أن يعرف 
اذلدف يف تعليم ادلادة. ادلثال يف مادة اإلستماع يستخدم ادلدرس 
الوسائل السمعية، ويف مادة الكتابة يستخدم ادلدرس وسائل جهاز 

 ادلستخدمة مناسبة هبدف التعليم. العرض. ادلهم صميب للوسائل
ن الوسائل اجليدة اخلالصة من ادلقابلة، أب أخذت الباحثة

يت ىدف تعليمو مبلوغ كامل. قبل اختيار الوسائل ىي الوسائل ال

ب للمدرس أن يعرف ىدف التعليم ادلعينة. حىت دمة صمادلستخ

 الوسائل ادلختارة ابدلعلم ذماحة.

 قدرة ادلدرس (ٕ
يف اختيار الوسائل قدرة ادلدرس يف استخدام الوسائل ربتاج 

 ٕٙىتمام. كما قالت أستاذة نور أمي وحدة:ابإل

يتقن ادلدرس الوسائل ادلسخدمة يف التعليم مهم كي اذلدف من 
استخدام الوسائل يكون مبلوغا. الوسائل ىي وسيلة ادلدرس لتوصيل 
مادتو، لذلك كي تلك ادلادة تستطيع أن يستقبل الطالب ابجليد، 

ب للمدرس أن يعمل فاختيار ادلدرس الوسائل ادلناسبة بقدرتو. وصمي
 تعظيم قدرتو يف استخدام الوسائل.ادلمارسة ل

ومن ادلقابلة أخذت الباحثة اخلالصة أبن صميب للمدرس أن 

يعرف قدرتو النفس يف استخدام الوسائل. أي الوسائل اليت ظمكن أن 
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يستخدمها ادلدرس لتواصل مادتو إىل طالبو. وال يستخدم ادلدرس 

الوسائل اليت ال يناسب بقدرتة ألن سيجعل الطالب غَت مفهوم 

الدلادة ابجليدة. لذلك صميب على ادلدرس أن يهتم قدرتو ابلوسائل 

 اليت ستستخدم يف  تقدمي ادلادة. 

 أحوال الطالب (ٖ
يف اختيار أحوال الطالب ىي إحدى العوامل ادلهمة 

الوسائل. صمب على ادلدرس أن يفهم طالهبم، كيف طبيعتهم، وكيف 

أسلوب تعليمهم. ىم ضمبون ابلبصرية أو السمعية أو السمعية 

البصرية. وبعد ذلك طمتار ادلدرس الوسائل ادلناسبة معهم مجيعا. كما 

 ٕٚقال أستاذة نزيلة:

طالب، صميب على ادلدرس أن يعرف و يفهم كيف أسلوب التعلم لل
وكيف طريقو؟ تقّرب معهم، وإفهمهم، وكيف أسلوب تعليمهم، ألن 
يف إفرادي الطالب ىناك أسلوب التعليم ادلختلفة، ىناك من ضمب 
الوسائل السمعية، وىناك من ضمب الوسائل البصرية، وىناك من 
ضمب الوسائل السمعية البصرية. لذلك علّي أفهم أبحوال طاليب كي 

س الطالب يف بابع عملية ل ادلختارة يتحمّ حينما أستخدم الوسائ
 التعليم.
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 ٕٛوّضحت أستاذة نور أمي وحدة:

كما عرفِت أبن مجيع الطالب يف ىذه ادلدرسة طبيعّيون. يف رأيي 
ظمكن للطالب أن يعَطى أي الوسائل. لكن رجعت إىل خصائص 

العوامل ادلناسبة الطالب الذي نعّلمهم. إذن وجب علينا أن زمتار 
 لطالب.خبصائص ا

 مناسبة دبادة التعليم (ٗ
، وّضح أستاذ التعليم ادةوذبب وسائل التعليم مناسبة دب

 ٜٕحمفوظ كما يلي:

تتعلق الوسائل ادلختارة ابدلادة ادلوجة، ما مواده، ىل ىي القراءة أو 
ادلفردات أو القواعد، أعطي مثال يف تعليم القواعد يستطيع أن 

أو جهاز العرض أو رطاس يستخدم الوسائل البصرية كمثل الق
 السبورة.

كما قال أستاذ حمفوظ أبن أختيار وسائل التعليم يناسب 

إىل ادلادة ادلقصودة، ما مواده، ىل ىي القراءة أو ادلفردات أو 

القواعد. إلن الوسائل ىي ألة ادلساعد يف تقدمي ادلادة، فاحتاج 

ا ادلدرس أن ضمسب مناسبة الوسائل ادلختارة ابدلادة اليت ستقّدمه

  ادلدرس. وىي بوسائل السمعية أو جهاز العرض وغَت ذلك.
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 الوقت (٘
والوقت مهم يف أداء التعليم. الوسائل الطيبة ىي الوسائل 

اليت استخدامو كافة بوقت مادة التعليم أي ال يُفرط وقت مادة 

 ٖٓالتعليم. قالت أستاذة نزيلة اإلنددية:

ادلدرسي الذي أجب ألكفي وسائل التعليم اليت أختارىا مع الوقت 
توفره ادلدرسة. ألن ىناك الكثَت من ادلواد يف الكتب، وتقدم ادلدرسة 
جداول للدرس  اللغة العربية مرتُت فقط يف األسبوع. أخف أنو إذا 
مل يتم نقل مجيع ادلواد ادلوجودة يف الكتاب إىل الطالب، على الرغم 

لثامن من استدامة ادلواد من كل مستوى مستمر. ادلواد يف الصف ا
متقدمة أو مرتبطة ابلصف السابع وكذلك يف الصف التاسع، ادلواد 
يف الصف التاسع متقدمة أو مرتبطة ابدلواد يف الصف الثامن. لذا 

الوقت حىت ال يضيع  أستخدم الوسائل اليت ال تقضي كثَت من
 الوقت عبثا.

 ٖٔوقالت أستاذة نور أمي وحدة:

الوقت ادلوجودة وكذلك  صمب أن يكون ادلعلم قادرًا على استخدام
استخدام وسائل التعلم. إذا كان ذلك دمكًنا، ال طمتار ادلعلم الوسائل 

دلواد إىل احلد اليت تستهلك الكثَت من الوقت. ألنو لن يتم نقل ا
 .األقصى إىل لطالب
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أخذت الباحثة اخلالصة أبن يف اختيار الوسائل، صمب 

اجلدول. الوسائل  على ادلدرس يهتّم إىل الوقت الذي كتابتو يف

ادلختارة ليست مضيعة للوقت حبيث ظمكن نقل ادلواد ادلراد نقلها 

ابلكامل. ألن ادلواد ادلوجودة يف مستوى واحد ذلا روابط ابدلستوى 

التايل. وبقدر اإلمكان، يتم تسليم ادلواد ابستخدام وسائل مالئمة 

 وصديقة ابلوقت.

 وفرة الوسائل (ٙ
يف اختيار وسائل التعليم، كما ويهتم ادلدرس وفرة الوسائل 

 قالت أستاذة نور أمي وحدة:

عن وفرة وسائل التعليم، احلمدهلل تعد ادلدرسة بعض الوسائل ليسهل 
ادلدرس مثل جهاز اإلسقاط، والصوت )تشغيل الصوت( والعصى، 
إخل. إذا يريد ادلدرس أن يستخدم الوسائل األخرى ضممل ادلدرس 

اإلعالم من م مت توفَت وسائل وسائلو ابلنفس، ولكن بشكل عا
 .ادلدرسة يف حالة جيدة

"يعد ادلدرسة وسائل التعليم،  ٕٖوقالت أستاذة نزيلة اإلنددية:

 ."، وكذلك أانورمن حباجة الستخدامها فقط
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وسائل التعليم اليت يستخدمها ادلدرس تقدم من ادلدرسة يف 

حالة جيدة. اذلدف من ادلدرسة ىو تسهيل عملية التعليم للمدرس. 

وسائل التعليم اليت تقدمها ادلدرسة يف شكل أجهزة العرض، 

واألصوات ادلصغرة، والعصى وغَتىا. ولكن ىناك أيضا وسائل 

 التعليم اليت جعل هبا ادلعلم. 

 ائل ادلستخدمة للمدرسالوس  ( ب

يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية، الوسائل اليت 

تستخدمها ادلدرس ىي الوسائل البصرية )مثل البطاقة، والصور يف 

القرطاس أوالصور يف شكل أجهزة العرض(، والوسائل السمعية )مثل 

ا التسجيل(، والوسائل السمعية البصرية )مثل الفيديو العربية وفق

 للموضوع(.

"الوسائل اليت أستخدمها لًتقية  ٖٖقالت أستاذة نور أمي وحدة:

رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية ىي البطاقة والصور والتسجيل وفيديو 

 العربية وفقا للموضوع." 

 ٖٗقال لطفي كطالب يف الصف الثامن:
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الوسائل اليت تستخدمها أستاذة أمي ليست دملة، ابستخدام الوسائل 
الكثَتة رمن سعداء وما زلنا نتذكر أنو مت تكرار ادلواد. خاصًة إذا كان 

داء جًدا، أنو ابدلفردات يشغل فيديو رسوم متحركة ، فنحن سع
 السهلة.

من الواضح أبن الوسائل اليت تستخدمها أستاذة نور أمي وحدة 

ر البطاقة والصو العربية ىي  يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة

 والتسجيل وفيديو العربية وفقا للموضوع.

"أستخدم الوسائل فيديو األأغاين  ٖ٘قالت أستاذة نزيلة اإلنددية:

من اإلنًتنت والتسجيل الصويت. مث يغٍت طاليب مًعا. ىذا ىو الوسائل اليت 

 ترتفع رغبة الطالب"

 ٖٙقالت فيكا كطالبة يف الصف السابع:

لتسجيل يف تدريس اللغة تستخدم أستاذة نزيلة وسائل الفيديو وا
العربية. من ادلمتع أن نتعلم بتلك وسائل التعليم، ألنو ليس فقط رؤية 
الكتب يف التعلم، وال نشعر ابلنعاس. لكن أستاذة نزيلة علمتنا الغناء 

 .مباشرة دون وسائل التعليم
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أبن الوسائل اليت تستخدمها أستاذة نزيلة اإلنددية  الواضحمن 

يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية ىي وسائل الفيديو 

 والتسجيل.

ادلدرس ىي الوسائل البصرية والوسائل  يستخدمهاالوسائل اليت 

السمعية والوسائل السمعية البصرية. ابستحدام تلك الوسائل كانت 

ومحاسة يف مشاركة عملية التعليم. كما قالت إجابة الطالب سعادة 

 ٖٚأستاذة نزيلة اإلندادية:

يشعر الطالب  الوسائل السمعية كمثل ألتسجالتحينما أستخدم 
ابلسعادة، ىذا منظور من أسالبهم وسرور وجوىهم وىم يتبعون عملية 
التعليم ابجليد وال طادلا أن طمرج إىل خارج الفصل. ألن يف العادة إذا 

 طالب الطريقة دملة ىم يستأذنون مرارا إىل احلمام.يشعر ال
"يف رأيي حينما أستخدم  ٖٛأستاذة نورأمي وحدة: أيضاوقالت 

الوسائل السمعية البصرية كمثل فيديو قصَتة ابدلفردات السهلة، نظرت 

الطالب محاسة وال النعاس وال صمعل الضوضاء. ىم يفهم ما علمُت 

 ويتبعون ابخلَت."
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"حينما نتعلم بطريقة  ٜٖلب يف الصف الثامن:قال لطفي كالطا

 التدريب رمن نشعر ابحلماسة ألن ىنا رمن ال نشعر ابلنعاس."

"رمن  ٓٗوقالت فيكا إحدى الطالب يف الصاف السابع:

 ابلسعادة يف مشاركة التعليم، نتغٌت معا ونتعلم أيضا."

الوسائل البصرية والوسائل السمعية والوسائل السمعية  ابستخدام

البصرية يشعر الطالب ابلسعادة والسرور واحلماسة يف مشاركة التعليم. ىم 

يفرحون ىذا منظور من وجوىهم ومل يوجد الطالب الذي ينام أو ينعس يف 

 ٔٗمشاركة التعليم. تسَت عملية التعليم سَتا طيبا وسَتا دمتعا.

 استخدام الوسائل البصرية، والسمعية، والسمعية البصرية ج( ادلؤثرات يف

من ادلالحظة وجدت ادلؤثرات يف استخدام الوسائل السمعية 

يركز الطالب على والوسائل البصرية والوسائل السمعية البصرية، وىي 

يركز على إىتمام الطالب، ضمفز ، و يسهل الطالب لفهم ادلادةالتعليم، 

ابلنشط، وترقي رغبة الطالب، وظمكن للطالب أن على استماع الطالب 

 ٕٗيلها.صينظروا األشياء الذين ال ظمكن لتو 
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 إكتشاف البحث . ب

طريقة يف ترقية رغبة الطالب يف الاختيار مدرسي اللغة العربية يف  حماوالت .ٔ

 اللغة العربية عليمت

الطالب بعض العوامل وىي اذلدف وقدرة ادلدرس وأحوال  على تيارعابإل ( أ

الطريقة اليت يستخدمها ادلدرس يف ترقية  ضمصل وادلزااي والعيوب للطريقة

رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية ىي طريقة الغناء وطريقة العصا 

 ادلتكلم وطريقة التدريب. 

ادلؤثرات يف استخدام طريقة الغناء ىي تزيد رغبة الطالب يف تعليم اللغة  ( ب

وذبعل عملية التعليم دمتعة، والطريقة  العربية، وتزيد ثقة بنفس الطالب،

ادلؤثرات يف استخدام طريقة و  التعليم. ةليساعد الطالب يف حفظ ماد

التدريب ىي ترقي كفاءة الطالب، وترقي ذاكرة الطالب، وترقي دقة 

ادلؤثرات يف و الطالب، وظمكن للطالب أن ضمسنوا يف وقت واحد. 

ية الطالب، وينمو نفس استخدام طريقة العصا ادلتكلم ىي ترقي قابل

اإلشًتاكي الطالب، وأتمن مع األصدقاء، وظمارس على فهم ادلادة 

 .ابلسرعة
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وسائل يف ترقية رغبة الطالب المدرسي اللغة العربية يف اختيار  حماوالت .2

 يف تعليم اللغة العربية

بعض العوامل وىي اذلدف وقدرة ادلدرس وأحوال الطالب  علىتيار ابإلع ( أ

الوسائل اليت يستخدمها  ضمصل والوقت ووفرة الوسائلومناسبة ابدلادة 

ادلدرس يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية ىي الوسائل البصرية 

(، صور ادلعروضة على أجهزة العرض)البطاقة والصور على الورق وال

معية )التسجالت عن ادلفردات واألغاين عن ادلفردات(، والوسائل الس

 والوسائل السمعية البصرية )فيديو قصَتة ابدلفردات السهلة(.

ادلؤثرات يف استخدام الوسائل السمعية والوسائل البصرية والوسائل السمعية   ( ب

، يسهل الطالب لفهم ادلادةيركز الطالب على التعليم، البصرية، ىي 

الطالب، ضمفز على استماع الطالب ابلنشط، وترقي  يركز على إىتمامو 

رغبة الطالب، وظمكن للطالب أن ينظروا األشياء الذين ال ظمكن 

 .يلهاصلتو 
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 املناقشة . ج

طريقة يف ترقية رغبة الطالب الاختيار مدرسي اللغة العربية يف  حماوالت .1

 اللغة العربية عليميف ت

رغبة الطالب يف تعليم كمحاوالت مدرسي اللغة العربية يف ترقية 

تولونج أجونج،  ٗاللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

على ادلدرسُت أن ظملكوا التخطيط الستخدامها يف عملية التعليم. إحدى 

 احملاوالت ىي إختيار طريقة التعليم ابإلىتمام إىل العوامل ادلؤثرة.

ضوع تطوير سماذج وطرق كتابو ابدلو  (Darmadi)كما قال درمادي 

يف تنفيذ التعليم صمب أن تبدأ ىو يقول  ، التعلم يف ديناميات تعلم الطالب

مع أنشطة زبطيط التعليم. التخطيط لو وظيفة مهمة حبيث يصبح التعليم 

أكثر توجيًها. يف وضع خطط التعلم، ىناك حاجة إىل احلساب مع ادلدرس. 

دة وظمكنو ربقيق األىداف ادلتوقعة، لذلك، من أجل تنفيذ التعليم بطريقة جي

عند إعداد خطط التعلم، صمب اإلىتمام إىل العوامل اليت تؤثر على اختيار 

 ٖٗ.طريقة التعليم
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 ٗمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

تولونج أجونج يعترب إىل بعض العوامل، وىي قدرة ادلدرس وىدف التعليم 

وأيضا ادلزااي والعيوب. يتم ذلك بواسطة ادلعلم حىت يسَت  وأحوال الطالب

 التعليم بفعالية وظمكن ربقيق أىداف التعليم كما ىو متوقع.

يف كتابو "ادلعلمون  (Bukchari Alma)مناسبة برأي البخاري أدلا 

تعزيز فعالية التعليم، صمب على ن )إتقان الطرق ومهرة التدريس( لاحملًتفو 

ىل طرق وحالة التدريس. كلما كانت الطريقة أفضل، كلما  ادلدرس اذلتمام إ

كان ربقيق اذلدف أكثر فعالية. لتحديد ما إذا كانت الطريقة جيدة، 

يتطلب معيارًا مستمًدا من عدة عوامل، وىي: عامل اذلدف، وعامل 

 ٗٗالطالب، وعامل احلالة، وعامل ادلدرس.

غبة الطالب يف تعليم الطريقة ادلختارة دلدرس اللغة العربية يف ترقية ر 

تولونج أجونج كما  ٗاللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 يلي: 
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 طريقة الغناء ( أ

ىي  (Susilawati)عند سوسيلووايت  طريقة الغناءمفهوم من 

طريقة التعليم يتم عن طريق الغناء، ابستخدام صوت شنيع، ونربة لطيفة، 

  ٘ٗوكلمات سهولة  يف حفظها.

لًتقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 

تولونج أجونج، يستخدم ادلدرس طريقة الغناء  ٗاإلسالمية احلكومية 

ليكثَر ادلفردات عن ادلوضوع ادلقدم. عندما تكون مفردات جديدة يف 

ادلوضوع، يستخدم ادلدرس طريقة الغناء لتسهيل عملية حفظ ادلفردات 

. ابستخدام طريقة الغناء، يكون الطالب متحمسُت وال للطالب

 يشعرون ابدللل يف بابع التعليم حىت ترتفع رغبة الطالب.

 طريقة العصا ادلتكلم ( ب

قال كوسنادي يف كتابو "طريقة التعليم التعاوين: استخدام 

وكاتب الفيديو" ، فإن طريقة العصا ادلتكلم تشجع  spssأدوات 

رائهم. يبدأ التعليم هبذه الطريقة بشرح ادلدرس الطالب على التعبَت عن آ

للموضوع ادلراد تعلمو. إعطاء الطالب الفرصة لقراءة ادلادة وربديد 
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ادلوعد النهائي للتعلم حىت يتم تنفيذ العصا ادلتكلم. مث يعطي ادلدرس 

العصا بشكل عشوائي وصمب على الطالب حامل عصا اإلجابة على 

 ٙٗأسئلة ادلدرس.

ادلتكلم ىي طريقة ادلمتعة اليت تستخدمها لًتقية طريقة العصا 

رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

تولونج أجونج. ىذه الطريقة ذبعل الطالب نشطُت وفهم  ٗاحلكومية 

ادلواد اليت ذبري دراستها. ظمكن أن تثَت ىذه الطريقة مشاعر التعليم حىت 

 جيد على ذكاء الطالب.يكون ذلا أتثَت 

 طريقة التدريب ( ج

يف كتابو "ادلعلمون  (Bukchari Alma)البخاري أدلا  قال

طريقة التدريب ىي طريقة ، احملًتفون )إتقان الطرق ومهرة التدريس(

 ٚٗالتدريس من خالل توفَت التدريبات للطالب الكتساب ادلهارة.

تعليم يستخدم ادلدرس ىذه الطريقة لًتقية رغبة الطالب يف 

وصمعل  يسهل الطالب يف حفظ ادلفرداتالطريقة  ىذه ية.اللغة العرب

  الطالب ظملكون ادلفردات من األسهل حىت العسَت.
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يف ترقية رغبة الطالب  الوسائلمدرسي اللغة العربية يف اختيار  حماوالت .2

 يف تعليم اللغة العربية

اللغة العربية. الوسائل ىي وسيلة الًتبية لًتقية رغبة الطالب يف تعليم 

تستخدم الوسائل كألة الكتساب ادلعرفة ودعم ذماح التدريس. ولكن ليست  

كل وسائل التعليم مناسبة للتطبيق على مجيع الطالب، ومجيع احلاالت، 

وادلواد ادلقدمة. لذلك، من ادلهم اختيار الوسائل ادلناسبة للمواضيع العربية. 

 لتعليم.يتم ذلك لتلبية احتياجات وربقيق أىداف ا

يف حماولة لًتقية جودة تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 

تولونج أجونج، صمب أن ظملك ادلدرس خطة  ٗاإلسالمية احلكومية 

الستخدامها يف عملية التعليم. أحد اجلهود ىو اختيار وسائل التعليم عن 

 طريق اذلتمام إىل العوامل اليت تؤثر عليها.

يف كتاهبا "وسائل التعليم"  (Cepy Riyana) كما قالت جي ي رايان

أبن وسائل التعليم ىي أحد ادلكوانت الرئيسية يف التعليم ابلنظر إىل 

األىداف وادلواد والطرق والتقييمات، مث ينبغي أن يكون يف تعليم ادلعلم 
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ابستخدام الوسائل. تعترب عملية اختيار الوسائل مهمة بسبب موقع 

 ٛٗالتعليم. الوسائل إسًتاذبي لنجاح

ا، "وسائل تعلم معند بوتري كوماال ديوي و نيا بودايان يف كتاهب

اللغة: نظرايت التعلم واسًتاتيجيات ربسُت التعليم"، فإن اختيار الوسائل 

التعليم يعتمد على أىداف، وأىدافو، وخصائص ادلدرس، وادلناسبة مع 

يئة، وادلناسبة مع عدد النظرية، وادلناسبة مع أساليب التعليم، وادلناسبة مع الب

الطالب وادلناسبة مع التسهيالت الداعمة وادلناسبة مع الوقت وادلناسبة مع 

 ٜٗأصالة الوسائل.

مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  عتربي

تولونج أجونج يف اختيار الوسائل ببعض العوامل، وىي اذلدف وقدرة  ٗ

ادلدرس وأحوال الطالب مناسبة على ادلواد وخصائص الوسائل والوقت 

وتوفر الوسائل.  يتم ذلك بواسطة ادلدرس حىت يسَت التعليم بفعالية وظمكن 

 بلغ أىداف التعليم كما الرجاء.أن ت
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الوسائل ادلستحدمة دلدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 

تولونج أجونج يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة  ٗاإلسالمية احلكومية 

 العربية كما يلي:

  الوسائل البصرية ( أ

يف كتابو،  منهجية  Acep Hermewan))قال أجيف ىرماون 

الوسائل ادلرئية ىي كل األشياء اليت ظمكن " عربية ما يلي:تعليم اللغة ال

استخدامها لتسهيل عملية تعيلم اللغة اليت ظمكن التقاطها وىضمها من 

خالل حاسة البصر. على سبيل ادلثال الكائنات األصلية، والكائنات 

 ٓ٘"ادلقلدة، والصور، وما إىل ذلك.

ادلتوسطة اإلسالمية يستخدم مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة 

تولونج أجونج الوسائل البصرية يف شكل صور تظهر على  ٗاحلكومية 

جهاز اإلسقاط والصور على الورق. تساعد ىذه الوسائل الطالب على 

 فهم ادلوضوع الذي قدمو ادلدرس، حبيث يرتفع نتائج تعليم الطالب.
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 الوسائل السمعية ( ب

كتابو منهجية يف   (Acep Hermewan) قال أجيب ىرماوان

الوسائل السمعية ىي أي شيء الذي استخدامو " :تعليم اللغة العربية

لتسهيل تيعلم اللغة اليت ظمكن التقاطها وىضمها من السمعي. ادلثال، 

اللغة، مسجالت األشرطة، راديو الًتانزستور، التلفزيون، معمل اللغة، 

 ٔ٘."وما إىل ذلك

ادلتوسطة اإلسالمية يستخدم مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة 

تولونج أجونج وسائل السمعية يف شكل مسجلة األغنيات  ٗاحلكومية 

من ادلفردات مأخوذة من اإلنًتنت ويستخدم أيًضا ادلسجلة اخلاصة هبم 

 يف بعض األحيان.

 الوسائل السمعية البصرية ( ج

يف كتاهبا "زبطيط  (Wina Sanjaya)عند وينا ساذمااي 

الوسائل السمعية البصرية، " وتصميم أنظمة التعليم" ، يوضح ما يلي:

ىي نوع من الوسائل اليت ربتوي على عناصر صوت ابلنظر إىل أهنا 
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ربتوي على عناصر من الصور اليت ظمكن نظرىا، مثل تسجيل الفيديو، 

 ٕ٘"وأحجام األفالم ادلختلفة، وشرائح الصوت، إخل.

رس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يستخدم مد

تولونج أجونج الوسائل السمعية البصرية يف شكل فيديو  ٗاحلكومية 

مثل فيديو األغاين و الفيديو ابللغة العربية ابدلفردات البسيطة. تساعد 

الوسائل الطالب على فهم ادلواد اليت يدرسها ادلعليم ، حبيث يرتفع رغبة 

 تعليم.الطالب يف ال

يف كتاهبا  (Annisatul Mufarokhah)قالت النساء ادلفرحة 

"اسًتاتيجيات التعليم والتعلم" ، يشرح بشكل عام وظائف وسائل 

التعليم على النحو التايل: ألة لتحقيق وضع التعليم الفعال، وإاثرة دافع 

 ٖ٘الطالب للتعليم جودة التعليم.

العربية يف ادلدرسة تؤثر الوسائل ادلستخدمة دلدرس اللغة 

على موقف الطالب  تولونج أجونج ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الطالب الذين ىم عند التعليم. إجابة الطالب على وسائل ادلدرس ىي 

 . شرح ادلادة اليت قدمها ادلدرسأكثر االستماع إىلأكثر محاسا وتركيزا، و 
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