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  ولاأل الباب

   مقدمة

 خلفية البحث  . أ

كل اإلنسان أن يعمق باللغة سوى اللغة األم،   إن يف عصر احلاضر جيب على
وإحدى ها اللغة العربية، وكانت اللغة العربية لغة أجنبية يف إندونيسيا. واللغة العربية من 

 الدولية التابعة هلا، مثل منظمة احدى اللغات الرمسية ىف األمم املتحدة واملنظمات
(UNESCO) و(UNICEF)  منظمات إفليمية مهمة. وغريمها. فامنا تستعمل ايضا ىف 

مثل منظمة الوحدة األفريقية ورابطة العامل اإلسالمى. وكذلك ىف مؤمترات دول عدم 
  1اإلحنياز ومؤمترات الدول اإلسالمية وغريمها.

فإندونيسيا كان أحد البلد من البلدان اليت قامت بتعليم اللغة العربية يف املدرسة 
يتعلق تعليم اللغة العربّية يف املدرسة  واإلسالمية من املرحلة اإلبتدائية حىت العالية. 

األندونيسية مبشكالت كثرية، قد تكون يف حال املنهج الدراسي، واملواد التعليمية اليت مل 
دها املعلم إعدادا كامال،  وتنقصه املهارات اللغويّة واملهنة أو عدم الوسائل التعليمّية يع

اليت يتوسل ا املعّلم للوصول إىل الغاية املنشودة أو طريقته املستخدمة الفاسدة أو 
  خطوات التعليم اخلاطئة كلها هي سبب من اسباب ملل وتعب وتشاؤم الطالب. 

رب ا كل قوم عن مقاصدهم. وأما اللغة العربّية هي وإّن اللغة هي الفاظ يع
الكلمات  الىت يعّرب ا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا عن طريق الّنقل.  

العرب  وحفظها لنا القرأن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور
   2ومنظومهم.

كثري من الّطالب والطّالبات يتعلمون اللغة العربّية ىف مكان خاص، كاملعهد 
أواملدرسة اواجلامعات االسالمّية الىت تّعلم الّلغة العربّية فيها تعليما عميقا. ألّن اللغة 

لّية ىف القرأن الكرمي واحلديث النبوى، العربّية مهّمة عظيمة ىف حياة املسلمني. إا لغة أص
حيث قال النّيب صلى اهللا عليه وسّلم: أحّبوا العرب لثالث، ألّين عرّيب والقرأن عرّيب 
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وقال اهللا تعاىل يف    3وكالم أهل اجلّنة عرّيب (رواه العقيل والطربىن واحلاكم والبيهقي).
 ﴾27﴿كتابه الكرمي: َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلناِس ِيف َهَذا اْلُقْرَآِن ِمْن ُكل َمَثٍل َلَعلُهْم يـََتذَكُروَن 

وقال ايضا ِإنا َجَعْلَناُه قـُْرَآنًا َعَربِيا  4﴾28﴿قـُْرَآنًا َعَربِيا َغيْـَر ِذي ِعَوٍج َلَعلُهْم يـَتـُقوَن 
 5.﴾3﴿َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن 
 وهذا. إندونيسيا يف الثانوية املدرسة يف الدراسية احدى من العربية اللغة وكانت

 مستعملة أا كما العامل يف احملتاجة املهمة األجنبية اللغات إحدى من العربية اللغة ألن
 وجدنا قد العربية اللغة هذه ويف.  اإلجنليزية اللغة بعد الثانية كاللغة املتحدة األمم هيئة يف

 فيجب العربية اللغة نفهم أن نريد اذا و. الصرف و االنحو علم ومها األساسيان العلمان
.  كاملعهد الرمسي غري أو كاملدرسة الرمسي التعليم يف إما األساسيتني هذين نتعلم أن علينا
 ممن النجاح الباحث رجووي ريدي مث. خاصة أعمال إىل فيحتاج وتعلمها تعليمها وأما

 جاحبن كبري حد إىل التعليم جناح ويرتبط. وتعلمها تعليمها يف الرتبية بعلمية يتصدى
 6.التعليم مشكالت من ذلك وغري املدرسي الكتاب وصعوبة التالميذ وضعف, الطريقة

 ومل بلدهم يف رمسية لغة غري أجنبية لغة فهم يف املشكالت جيدون التالميذ أن عرفنا وقد
 أن واحلق, السبب هي العربية اللغة صعوبة أن ويتومهوا العربية اللغة يتعلموا أن يستطع
7.املؤلة النتيجة هلذه أداة اليت هي الصاحلة الكتب وقلة طريقة

 

 استجابة منها مهمة بأمور يتعلق العربية اللغة ليمتع أن الباحث عرف ذلك من 
 اللغة فيها يتعلم اليت املدرسة أحدى هي العالية واملدرسة. العربية اللغة عليملت النفس
 اعين. األخرى املدرسة فيها يتعلم مبا خمتلفا املدرسة هذه يف التعليم كان ولكن. العربية
 فقط الفعلية واجلملة اإلمسية اجلملة علي ينحصر ولكنّ  القواعد/النحو علم فيها يتعلم
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 العربية علم أن مع رالعاش صف يف عّلم قد اليت الدراسية منهج من وهذه. االخرى دون
 . كثرية علوم علي يشمل

تعليم اللغة العربّية ليس باألمر السهل، لكّنه مع البحث والدراسة أمكن الوصول 
 لغري العربية تعليم ينقسم و 8د معقول.ىل عّدة طرق لتعليم اللغة ىف وقت قصري وجبهإ

  : مها نظريتني، على ا الناطقني

 فروعا سمتق فال مرتابطة، وحدة العربية بتعليم تقول الىت النظرية:  الوحدة نظرية  .أ 
 يتخد وإمنا حاص، حصة يف يدرس خاص كتاب منها فرع لكل حيصص متفرقة

 على التعليم يشتمل إذن. واحد وقت يف اللغوية الدراسات حوله تدور موضوع
 العناصر على وتتكون مرتبطة اللغة ألن بعضها، ليس األربع اللغوية املهارات
9.اخلاص بالتعليم تقسمها أن متكن ال الىت املختلفة

 

 تعبري، قراءة، من مستقلة فروعا العربية بتعليم تقول الىت النظرية:  التفريع نظرية  .ب 
 وحصة حمدد كتاب خاص، منهج فرع لكل ويكون. وغريها وقواعد حمفوظات

 مثال األربع، اللغوية املهارات تعليم يف تفصليا العربية تعليم يكون لذالك 10.مقررة
  .وغريها) الكالم( احملادثة ،)الكتابة( اإلنشاء املفردات، تعليم االستماع، تعليم

وإذا كان املعلم ال يقدر على التعليم بشرح جلّي، فعلى املعلم أن يستخدم 
التعليم سيكون شرح املعلم أوضح من تعليمه  الوسائل ىف شرحها، فباستخدام وسائل

بدون استخدام الوسائل، قد ساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام الطالب، 
وتقوية دافعية لدى املتعلم وجتعله أوفق مزاجا للتعلم. و مع ذلك، ألّن املعلم ليس 

  11.مصدرا وحيدا ىف التعليم
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من أهّم املسألة ىف تعليم اللغة العربية نواقص نتائج الدراسة للطالب، ألّن 
اىل، الطالب اليوجد التنويع والتجديد النتثارة اهتمام الطالب ىف عملية التعليم، فبالت

اليهتّمون مبادة الدراسة. و عند ما يأتى, جيب على املعّلم أن تتغلب على ضعف 
  التالميذ و تدفعهم اىل التعلم.

وجب على املعلم الذى لديهم كثري من املفهوم وطريقة لرتقية نوعية الرتبية 
: يوسع حصة والتعليم. وأّما من الطريقة يف ترقية نوعية الرتبية و التعليم فهى كما تلى

حصة نسبية من اإليبداعية يف التعليم, وتنظيم الطالب   نسبية من اإلحساسية ، ويوسع
بااملوّدة و الرمحة، واستثارة الطالب للتعّلم، وتنفيع الوسائل التعليمية، ويورط اتمع ىف 

  12التعليم.
ومن أجل ذلك، جيب على معلم اللغة العربية اإلبتكار واإلبداع بعملية التعليم 
ىف الفصل. ومنهم من يستخدم الوسائل التعليمية الستثارة اهتمام املتعلم. إذا نتحدث 

ا من الوسائل الىت استخدمت ىف تعليم اللغة العربية، منها عن الوسائل، فوجدنا كثري 
  القرص املسهل.

ففى استخدام الوسائل التعليمية منافع كثرية، فضال لتعود و حتفظ وتكامل حزنة 
التعليم، قد تساعد الوسائل التعليمية الرتفاع نشاط املتعلم واإلبداع عند املعلم 

  13واملتعلم.
اض لتكنولوجيا التعليم هو أن املادة التعليمية معددة باألجهزة العصرية واألغر 

املتنوعة ويتلقى التالميذ الدروس مثل املناهج التعليمية التقليدية ولكنه دقة يقينا ألن 
إستعداد التعليم أكثر جيدا وتطبيقيا وطبيعيا وابتكارا. ويأخذ التالميذ أسلوبا فعاليا حرفيا 

أما املراد بالتكنولوجية التعليمية يف هذا  14فعة لنفسه يف اتمع العام.احملصولة عليه نا
علية البحث الوسائل األجهزة املستعملة يف عملية التعلم  من الكومبيوتر و القرصة التفا

اليت حمتاجة لبحث اإلختبار يف االستماع. إضافة إىل ذالك، أنه كل مصادر التعلمية من 

                                                           
12 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. III, hlm. 161. 
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املعلم و رئيس املدرسة و التالميذ وتنظيمها واألراء وهيئتها والطرق حلل املشكالت يف 
  عمليته.

 واألسباب الىت تشجع على استعمال الوسائل السمعية و البصرية كما تلي:
ل السمعية و البصرية على إلقاء الدروس وعملية التعلم و تسهيل الوسائ  .أ 

  تبتعد عن اخلطيئات يف الفهم.
  حترس الوسائل السمعية و البصرية على اإلرادة ملعرفة األشياء بدقة.  .ب 
تدوم الوسائل السمعية و البصرية على املفاهم احملاصلة عليها التالميذ   .ج 

 قبل.
 15أغلبيا. خيتار املدرسون يف إستعماهلا  .د 

واآلن، يف تعلم و تعليم اللغة العربية كثري من املدارس اليت تستخدم الوسائل 
 السمعية و البصرية يف تعليم اللغة العربية. أهدافها هي لتسهيل تعليم اللغة العربية و
تعلمها كالقرصة التفاعلية، ألن القرصة التفاعلية هي إحدى من الوسائل التعليمية أو 
الوسائل السمعية و البصرية و هلا أهداف معينة لتدريب مهارة اللغة العربية يعىن مهارة 

 االستماع و القراءة و الكالم و الكتابة و لرتقيتها.

تقنيات التعليمية الوسائل ويف الوقت احلاضر تنتج الشركات املتخصصة يف ال
البصرية، كاألفالم املتحركة واألفالم الثابتة والتلفزيونات الرتبوية واملسجالت الصورية 
(الفديوتيب) وغريها. وإن واقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يدل على أن كثريا 

ية املدربة لإلستفادة من املدارس الىت تعلم العربية ال تتوفر هلا الطاقات الفنية والبشر 
الوسائل البصرية املتطورة الىت قد يلجأ اليها معدود الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية 

 .القرص املسهللغري الناطقني ا، املثال طريقة 

ولطريق التدريس أثر كبري يف التعليم، وا حتسن نتيجة أو ال حتسن، وعليها 
ريا ما يكون عاملا غزير املادة، ولكنه قد خيفق يف يتوقف جناح املدرس أو إخفاقه، فكث

تدريسه، ألنه ال جييد الطريقة اليت ا يصل اىل عقول التالميذ. فالطريقة من أهم 

                                                           
15 Amir Hamzah Sulaiman, Media Audio-Visual, ( Jakarta : Gramedia, 1988), Cet.III, 

Hlm.17-18 
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املوضوعات يف الرتبية، وهي األساس اليت تبىن عليه مهنة التدريس، ويتوقف النجاح يف 
درس نفسية الطفل وعقليته، الدراسة. وقبل أن نعرف طريقة التدريس وقواعده جيب أن ن

  16والطريقة اليت ا يعمل ويفكر، وحيس ويتصور، ويتخيل ويدرك، ويتذكر وينسى.
ة ( التلفاز ومكاشف هي إحدى الوسائل البصرية، باستعداد األدوات التعليمي

لألفالم ) الطالب يقدرون أن يدرسوا اللغة العربية سهوال ولو بغري املعلم، وهي للمبتدئني 
يف تدريس اللغة العربية على ثالثة مهارات، وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة. واما 

اصرها، األهداف اخلاصة متكني الدارس على ثالث كفايات، يعين الكفاية اللغوية وعن
  والكفاية اإلتصالية، والكفايات الثقافية.

فالطريقة القرصية إحدى الوسائل البصرية، بإعداد األدوات التعليمية. الطالب 
يقدرون على أن يتعلموا اللغة العربية سهوال ولو بغري املعلم، وهي للمبتدئني يف تعليم 

م والقراءة. وأما األهداف اللغة العربية على ثالث مهارات، وهي مهارة االستماع والكال
اخلاصة فهي متكني املتعلم من السيطرة على ثالث كفايات، يعين الكفاية اللغوية ، 
والكفاية االتصالية، والكفايات الثقافية. وخيصص الباحث يف األهداف لرتقية تفهيم 

  الطالب قواعد اللغة العربية باستخدام القرص املسهل. 
 التنويع اليوجد ألنّ  للطالب، الدراسة نتائج قصنوا العربية اللغة تعليم ىف
 مبادة اليهتّمون الطالب فبالتاىل، التعليم، عملية ىف الطالب اهتمام النتثارة والتجديد
 تدفعهم و التالميذ ضعف على تتغلب أن املعّلم على جيب, يأتى ما عند و. الدراسة

  . التعلم اىل
وجنوا جفارا أكثر من تالميذهم مل ومبدرسة مطالب اهلدى اإلسالمية العالية مل

يقدروا على أن يفهموا مادة اللغة العربية جيدًا كامًال خصوصا ىف القواعد اللغة العربية. 
م املدرس ىف تعليم اللغة العربية بطريق البصرية (القرص املسهل) لرتقية إجناز  ولذلك تُقد

هارة أساسية يف تعليم اللغة مهارة القواعد يف مادة اللغة العربية، ألن القواعد هو م
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العربية، ووجود تعليم قواعد اللغة العربية هو قدرة على فهم املادة كالنحو و الصرف مبا 
  مع مراحل منو التالميذ، خصوصا بالقدر الذي يساعده على مذاكرة دروسة. يتناسب

تنفيذ تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام فلذلك سيحاول الباحث عن " 
يف الصف العاشر بـمدرسة مطالب  (Praktis Belajar Bahasa Arab-Arabuna)القرص 

  ".اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنو جفارا 
  

 تحديد المسألة  . ب

 حيدد أن للباحث فينبغى السابق، املوضوع عن الينحرف البحث ليكون
  :يلي اكم فهي البحث هذا يف الباحث سيكشفها اليت الرئيسية لةاملسأ وأما. لةاملسأ

باستخدام القرص املسهل يف الصف العاشر اللغة العربية  قواعد تعليم كيف تنفيذ"
 "بـمدرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنو جفارا؟

 

 أهداف وفوائد البحث  . ج

مناسبة باملسائل واملشكالت السابقة، يريد الباحث أن يشرح أهداف البحث، 
  وهى كما يلى:

باستخدام القرص املسهل يف الصف العاشر م اللغة العربية تعلي ملعرفة تنفيذ
 بـمدرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنو جفارا.

 

 البحثو قبل أن تستمر الباحث هذه الكتابة العلمية، يرجو الباحث حصول 
  على فوائد البحث املعينة فيما تلي:

لغة العربية خاصة يف تفهيم أن جيد الباحث معلومات جديدة عما يتعلق بتعليم ال .1
 قواعد اللغة العربية باستخدام القرص املسهل.

أن يعرفوا القارئني عن أمناط األنشطات لدى التالميذ يف تعلم اللغة العربية باستخدام  .2
 القرص املسهل.
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أن حيصل هذا البحث على خربة جديدة عن كيفية تعليم اللغة العربية باستخدام  .3
 واعد اللغة العربية.القرص املسهل لق

  


