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الباب األول
مقدمة 

خلفية البحث.أ
هي الكلمات فوأما اللغة العربّية . 

وحفظها لنا القرأن . وقد وصلت إلينا عن طريق الّنقل. 
. ١ومنظومهمالعرب الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور

ىف مكان خاص، كاملعهد أواملدرسة كثري من الّطالب والطّالبات يتعلمون اللغة العربّية 
ة . تّعلم الّلغة العربّية فيها تعليما عميقاتسالمّية الىت اجلامعات اإلوأ ألّن اللغة العربّية مهّم

النبوى، حيث قال اهللا . عظيمة ىف حياة املسلمني
:تعاىل يف كتابه الكرمي             

  ٢.

العوملة، والتطورات التكنولوجية واالتصاالت سريعة جدا جيعل املسافة ليس العصريف 
ات أجنبية أخرى غري لذلك، لغ.عائقا للحصول على املعلومات من زوايا خمتلفة من العامل

يف هذه احلالةاألجنبية األخرى غري اإلجنليزية،اللغةأن إتقان ،هكذا. ةاملهمياإلجنليزية ه
العلوم يف كانت من سواءوهناك الكثري من املعلومات . حاجة ملحة جداالعربية، اللغة 

وباإلضافة . البحتة واالقتصاد وعلم النفس والفن يأيت من الكتب باللغة العربيةالعلوماهلندسة،
.إىل ذلك، فإن اللغة العربية هي وسيلة لالتصال يف تطوير السياحة العاملية واألعمال التجارية

فهي وأما عملية تعلمها . اإلندونيسيونومنهماللغة العربية هي لغة أجنية لغري العرب 
وتعلم لغة :هذا كما قاله على احلديدي. 

أجنبية ليس بألمر السهل و اهلني، لكنه مع البحث والدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق 
عملية التعليم والتعلم حيتاج إىل هكذا، كانت٣.وقت قصري وجبهد معقوللتعليم اللغة يف
ويرتبط جناح . النجاح ممن يتصدى بعملية الرتبية يف تعليمها وتعلمهاىرجوي. اسرتاجتية خاصة
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التعليم إىل حد كبري بنجاح الطريقة، وضعف التالميذ وصعوبة الكتاب املدرسي وغري ذلك من 
استجابةأن تعليم اللغة العربية يتعلق بأمور مهمة منها عرفيذلك من .٤مشكالت التعليم

.النفس لتعليم اللغة العربية
التعليم يشتمل على العناصر الرتبوية وينحصر يف إيصال املعلومات إىل املتعلم إن 

والوسيلة،ادة والطريقة املعّلم واملتعّلم واملاملنهج و وهي من عناصرهامبسائل الفنون والعلوم، و 
من املعلومات الالزمة املالئمة وحييطاملعّلم هو الوسيط بني العناصر األخرين وهو الذى خيتارو 

ن وسائل متعلق فذلك حيتاج التعليم إىل منهج الرتبية والوسائل املناسبة اجليدة، أل. ٥للمتعلم
.مبنهج الرتبية

حملاصلة على عملية التعلم الوسيلة التعليمية مصدر أساسي احملتاجة الكاملة كانت 
ويكون األجهزة املعاصرة يف التعليم والوسائل من اإلنرتنيت . واكتساب التعليم يف املدرسة

.٦يدافع على منودج الطالب لرتقية على دافعة التعليميةاللغةواحلاسوب ومعمل 
، أهدافها ن، كثري من املدارس اليت تستخدم الوسائل والطرائق يف تعليم اللغة العربيةاآل

هو مكان جيمع العمال اللغةألن معمل . اللغةلتسهيل تعليم اللغة العربية وتعّلمها كمعمل هي
اخلاصةالغرفةداخلبنفسهاالنفرادفرصةلتالميذيتيحهوو وآالت العمل لتعّلم اللغة وتعليمها، 

بسببباحلرجالشعوردونبسرعةاللغةاستعابيفملستواهومتقدمااألخرينعنبعيدابه،
.األخرينوجود

األجنبية جيلس التالميذ فيها يف اللغةهو غرفة مصممة خصيصا لتعليم اللغةمعمل 
مقصورات صغرية يفصل بعضها عن بعض جدران مانعة للضوضاء حبيث ال يسمع التلميذ ما

ااور له يذ  لم له الت يتعلمها دون أن يزعج وهذا يسمح له بالتمرن على التكلم باللغة اليت . يقو
.٧األخرين ونتيجة ذلك إمكانية قيام تالميذ الفصل مجيعا بالتمرن يف وقت واحد

كون له وظيفة ملساعدة املعلم يف إلقاء املادة التعليمية، توفيه األجهزة املتنوعة اليت 
ماعية ومن إحدى الوسائل اجل.ويكمل باألجهزة اإللكرتونية مسيعا أو بصريا أو مسيعا وبصريا
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ني متواجدين يف مكان واحد ويف ليمأي الوسائل التعليمية اليت يستفيذ منها جمموعة من املتع
.هداف املعنية لتدريب مهارة اللغوية ولرتقيتهااألوله نفس الوقت،

ولكن، على الرغم من نتائج البحوث والدراسات واملمارسات الفعلية الىت أكدت 
جودة عملية التعليم والتعّلم، على ، يف رفع مستوى اللغةمعمل على أمهية الوسائل التعليمية، ك

إال أنه مازالت هناك من الصعوبات والتحديات اليت حتد من استخدام بعض املعاملني للوسائل 
أا أدوات للتسلية : التعليمية، وميكن يسبب لى  ية ع يم تعل ئل ال لوسا نظر ل يذ ي تالم عض ال ب أن 

اجلادة، عدم خربة املعلم الكافية بتشغيل بعض األجهزة، واللهو وليست للدراسة الفعالية
وإعداد بعض املواد التعليمية، وعدم مشرف الفين لصيانة اآلالت واألجهزة األلكرتونية يف 

ية ا لعنا لغة و ا . ٨معمل ال
استعمال مشكالت يريد الباحث أن يبحث يف إعتمادا على األفكار السابقة،

درسة اإلسالمية روضة الطالبني املاللغة العربية يف الصف العاشر بيف تعليموحلها اللغةمعمل
.العالية باكيس باطي

تقرير المسألة.ب
ليكون البحث ال ينخرف عما يريده الباحث من األغراض واملقاصد، فينبغى للباحث 

:أن يقرر املسألة لنيل البحث اجليد، وهي
درسة اإلسالمية امليف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر باللغةاستعمال معملكيف .١

؟..روضة الطالبني العالية باكيس باطي
درسة امليف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر باللغةاستعمال معملما مشكالت .٢

؟..العالية باكيس باطياإلسالمية روضة الطالبني
تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر يف كيف حل املشكالت استعمال معمل اللغة .٣

؟..درسة اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيس باطياملب
البحثوفوائدأهداف.ج

: أن حيصل على األهداف كما يليالباحثومن هذا البحث يرج
درسة اإلسالمية امليف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر باللغةاستعمال معملمعرفة .١

.الطالبني العالية باكيس باطيروضة 

.٥٧. ، ص)٢٠٠٤, الرياض، مكتبة الرشد(، وسائل وتكنولوجيا التعليمأمحد سامل، ٨
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درسة امليف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر باللغةاستعمال معملمعرفة مشكالت .٢
.اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيس باطي

يف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر معرفة حل املشكالت استعمال معمل اللغة .٣
الطالبني العالية باكيس باطيدرسة اإلسالمية روضة املب

فهي ما يليفوائد البحثأما 
تقدمي معلومات إضافية ملديري الرتبية والتعليم وساهم التفكري العلمي حول استخدام .١

.اللغةمعمل 
العربية لتكون قادرة اللغة يف جمال املدرسني مرّشح ميكن تقدمي املالحظات للمدرسني أو .٢

الناضجة واالسرتاتيجيات اليت ينبغي تطبيقها يف عملية على االستعداد مسبقا للمواد
يف وقت الحق حبيث ميكن تسهيل حتقيق أهداف التعلم وأهداف تعليم اللغة . التدريس

.العربية
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