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  الباب األول

  المقدمة

  

 البحث خلفية  . أ

يف العلوم والتكنولوجيا تغيريات هامة على خمتلف أبعاد احلياة البشرية، كونت 
ألن ال والتعليمية. لذلك،  الرتبية،و  القتصادية، واالجتماعية، والثقافية،ك املتعددة االتا

عوامل على ملتعلقة تعديالت ابعض الحيتاج إىل  فإنه تطوير العلم والتكنولوجيايتأخر 
يساعد  فإنه التعليم املدرسي. وقد ظهرت من النتائج وسائل التعليم وقد أثبتت تفوقها

فإنه من مادة الدروس يف الكتاب املدرسي، وكذلك املعلومات املدرس او املعلم يف إيصال 
يز أسرع وأكثر سهولة لقبض الدرس من قبل التالميذ. وسائل التعليم لديها القوة أوالتعز 

   و احليوية. دينامكيةوسلوكهم جتاه التغريات ال التالميذ اإلجيايب اليت ميكن أن تغري مواقف
أصبحت الرتبية حتتل مكانة رفيعة ىف القرن احلادى والعشرين، فلم تعد تم بفنة 
معينة دون غريها، ومل يعد دورها يقتصر على نقل الرتاث الثقايف من األجيال السابقة اىل 

اىل، بل تتعدد أدوارها اىل تنمية التفكري بأبعاده املختلفة، واالجتاهات اإلجابية، اجليل احل
والقيم، وإىل الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية للقيام بالدور املنوط ا بفاعلية يف عصر 

  1التقدم العلمي والتكنولوجي.
يساعد املدرس او املعلم  وقد ظهرت من النتائج وسائل التعليم وقد أثبتت تفوقها         

الدروس يف الكتاب املدرسي، وكذلك أسرع وأكثر سهولة  املواديف إيصال الرسالة من 
للقبض الدرس من قبل التالميذ. وسائل التعليم لديها القوة أوالتعزيز اإلجيايب اليت ميكن أن 

لصدد ، هناك وسلوكهم جتاه التغريات اخلالقة و احليوية. يف هذا ا التالميذ تغري مواقف
حاجة لدور وسائل التعليم يف التعليم ، حيث تطور حاليا وسائل التعليم مل تعد جمرد أداة 

  ولكن جزءا ال يتجزأ يف نظم التعليم والتعلم.
عملية تعلم اللغة العربية وتعليمها كاللغة األجنبية للتالميذ و من املعروف أن 

 حيثاملشكالت اليت تواجههم.  عدة بأمر سهل بل هناك تواملعلمني اإلندونسيني ليس
: وتعليم اللغة األجنبية ليس باألمر السهل او اهلني لكنه مع يف هذااألمر علي احلديد
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البحث والدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول. 
  2إن تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري والبحث واإلهتمام.

 عاليةدرسة البامل عاشرو هذا هو الذي كأحوال عملية تعلم اللغة العربية للصف ال
اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج، الذي فيها املشكالت يف إيصال املعلوات أو مادة 

تكون هواية لدي أكثر من التالميذ.   فإا ملالقراءة إىل أذهان التالميذ. كما أن القراءة، 
لذلك، وجود  3م، وحتليلها.ية هي األنشطة اليت حتتاج فيها التفكري، و تقيكما أن القراء

بة ماّدة و صعسهل التعليمية لتعليم ماّدة القراءة تكون وسيلة هامة لت ائلوس إستخدام
 القراءة. 

بأن تعليم اللغة العربية أصعب من اللغات يزعمون التالميذ و كان معظم 
وميكن أيضا أن يكون التالميذ ضعف العقل أوبسبب االجنبية األخرى. صعوبات التعليم 

قلة اإلهتمام وعدم وجود جهد، أو مشكالت التالميذ يف قبول تقدمي املعلم يف توفري 
تعليمية مادة اللغة العربية، وليس هلم رغبة يف تعلمها ألن املعلم يشرح املادة بطريقة 

اليت يتوسل ا املعلم للوصول إىل أو عدم الوسائل التعليمية التقليدية أو اخلطابة فحسب، 
  الغاية املنشودة، كلهم هي سبب من أسباب امللل والتعب والتساؤم.

تغيري قدرة  التالميذ ىف يف دور هام هلا مناسبة لتلك اخللفية نعرف أّن الوسيلة 
و ذا تكون حجة للباحثة أخذت هذااملوضوع، و كذلك ملعرفة أعظم تعلم اللغة العربية.

عند تعليم اللغة  باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوبة باستخدام الوسيلة املنفع
إذا كان املعلم يلقى الدرس ولكن التالميذ الحيبوه العربية خاصة يف تعليم مادة القراءة. 

فيجب على املعلم أن يستخدم طريقة مناسبة لرتقية قدرة التالميذ على تعليم اللغة العربية 
  إطالعبأن أمهية وسائل التعليم يف تعليم اللغة هي  و على الطول   للوصول اىل اهلدف.

رغبة التالميذ، و  تعزيز فهم التالميذ، و توفري بيانات قوية أو موثوق ا، وضغط 
املعلومات، و تيسري تفسري البيانات، و تعزيز الدافعي للتعلم وتوفر حافزا للرغبة يف 

 4التعلم.

                                                
 3 بدون تاريخ) ص. (القاهرة :دار املعارف، ،مشكالت تعليم اللغة العربية لغري العرب ،علي احلديد  2

3 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi  dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, cet.1, 2005) 

4 Usman M Basyiruddin dan  Asnawir, Media Pembelajaran, cet:1 (Jakarta: Ciputat Press, 
2002) hlm:123-124 
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دى: إّن التعليم اللغة العربية ثالثة عناصر هي د أيفيناكما قال أمحد فؤ     
  5 املدخل، الطريقة، األسلوب.

 املدخل هو كل شئ يناسب حقيقة اللغة وعملية تعليم وتعّلم اللغة. )1

اّما الطريقة هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحققها ا هدفا معينا من عمل من  )2
 األعمال بأقل جهد ويف أقصر وقت.

 األنشطة اخلاصة يستعملها املعلم ىف الفصل.واّما األسلوب هو   )3
الوسائل التعليمية هي وسيلة لتحقيق أهداف التعليم. باستخدام تلك الوسائل 
يكون التالميذ يف سهولة ويسر يف قبول ما تقدمه املعلم من توفري تعليمية مادة التعليم. 

ن على املواد املقدمة باإلضافة إىل ذلك، سيقوم التالميذ يشعرون مبزيد من السرور ويهتمو 
 6 من املعلم. وبالتايل، ُحتَتاج الوسائل التعليمية أن تدار بشكل صحيح ومناسب.

،  (Software)تشمل الوسائل التعليمية على ثالثة أقسام هم املواد التعليمية
واملواد التعليمية  كالكتاب  7.و األنشطة التعليمية ،(Hardware) التعليمية  واألجهزة
التعليمية  احلاسوب أوالكمبيوتر، و   و الصورة، و األفالم، و غريها. واألجهزة الدراسي،

و األنشطة التعليمية كالرحلة أو الزيارة، و التلفاز، و املذياع، و معمل اللغة،و غريها. 
   املصرحية، و املسابقة، و غريها.

 سيما تعليمية أمرا معّجال، الالغراض ألأصبح استخدام احلاسوب أوالكمبيوتر ل
يف البلدان املتقدمة. هذا يدل على أن استخدام تلك الوسيلة يعقد عملية التعليم والتعلم 
أكثر فعالية كاستعمال الوسيلة التعليمية األخرى اليت استخدمت قبل إخرتاع هذه 

  8التطورات، مثل اإلذاعة والتلفزيون واألقراص وغريها من الوسائل األخرى.
الكمبيوتر املستخدمة يف التعليم والتعلم هي  وومن بعض برامج احلاسوب أ

الذي يتم استخدامه لتطوير مهارات التعبري للطالب. باستخدام  مايكروسوفت باوربوينت
ائل يكون التالميذ يف سهولة ويسر يف قبول ما تقدمه املعلم من توفري تعليمية تلك الوس

  مادة التعليم حبيث يتحمس ويهتم التالميذ يف عملية التعليم.
                                                

5Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005) hlm: 
6 

6 M Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 
dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm 185 

   ۱۷٤، ص نفس املراجع     ٧

  198، ص.   نفس املراجع8   
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بناء على هذه اخللفية املذكورة، تريد الباحثة أن تبحث يف هذا املوضوع تعليم 
للصف العاشر  بوينت باور  مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلة ستخدامباالقراءة 

 .اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةمبدرسة ال

   

  المصطلحات توضيح  . ب

وبناء على خلفية املسئلة السابقة، ستشرح الباحثة بعض العبارات الغامضة غري     
واضحة املعىن، وستوضح بعض املصطلحات املناسبة ذا البحث حىت تكون مفهومة 

  : يلي لدى القارئني، وهي كما

 استخدام  )أ 

 أو خادما الرجل اختذ أي استخداما – يستخدم – استخدم من استخدام لفظ
  9.استوهبه

وسيلة  مجعها الوسائل و وسل، ما يتقرب به  - يسل  -من كلمة وسل  : وسيلة   )ب 
املراد هنا الوسائل التعليمية، وتعددت تعريفات الوسائل التعليمية اليت  10إىل الغري.

 الرتبوية، وتذكر منها:ذكرت يف األدبيات 

الوسائل التعليمية بأا منظومة فرعية من منظومة تكنولوجيا التعليم تتظمن  .1
املواد واألدوات واألجهزة التعليمية الىت يستحدمها املعلم أو املتعلم أو كليهما 

 11ىف املواقف التعليمية بطريقة منظومة لتسهيل عملية التعليم والتعلم.

ما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل  الوسائل التعليمية هي .2
عملية التعّلم والتعليم وحتسينها وتعزيزها. وهي تعليمية ألن املعلم يستخدمها 

 12يف عمله، وهي تعّلمية ألن التلميذ يتعّلم بواسطتها.

                                                
 .193)، ط. الثانية، ص. 1982، جزء الول، (مصرك دار املعارف، املعجم الوسيطإبراهيم أنيس، 9   

  )۲۰۰۲ دار املشرق ، رياض الصلح ،:  بريوت ، لبنان(، الطبعة التاسعة و الثالثوناملنجد يف اللغة ،فمعلو  لويس ١٠
11  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,cet.13, 

2010) hlm: 2 
12. Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 

2009) hlm: 123 



5 
 

 
 

وسائل االيضاح أو عنداإلصطالح من يف اللغة العربية وسائل التعليمية مسي ب .3
العليم إبراهيم يف كتابه املوجه الفين ملدرس اللغة العربية كلوسائل  الدكتور عبد
  13التوضيحية.

 برنامج مايكروسوفت باوربوينت. برنامج مايكروسوفت باوربوينت (باإلجنليزية:   )ج 

Microsoft Office PowerPoint (  هي برنامج العرض أي التوضبح من قبل
مايكروسوفت وورد، إكسل مايكروسوفت، اا جزء من مايكروسوفت أوفيس، 

على  14.( Microsoft Office word, Microsoft Office Excel ,Excel)الوصول 
الرغم، أن تلك الربامج للعرض أو للتوضيح وبيان املواد، ولكن املرافق القائمة ميكن أن 

 15تستخدم لصنع برامج تعلم اللغات.

و 16لقني ادرس أي جعله يعلم.تعليما، مبعىن التهذيب أو ت -يعّلم - "تعليم" لغة عّلم  )د 
تعريف التعليم هو جعله يتعلم. واصطالحا هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان 
التالميذ بطريقة قومية هي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم و املتعلم 

 بالوقت و اجلهد يف سبيل احلصول على العلم و املعرفة. 

وهي قدرة توجد عند اإلنسان ا  17مبعىن احلذق.مهارة هي مصدر من مهر   )ه 
 18يستطيع القيام بأعمال حركية مقعدة يف سهولة ودقة، وتكيف مع تغري الظروف.

 استعداد الكتساب شيئ معني. skillواملهارة 

  

  شكلةالم تحديد. ج 

الباجثة من األغراض واملقاصد، فتنبغي أن  هليكون البحث ال خيرج وينحرف عما تريد
 املسألة وهي: حتدد 

                                                
13 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka 

Belajar, 2003), hlm:73-74 
14  Http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint  
  201 ص. ،املراجع السابق حممد عبد احلميد،  15

   ٤٦١ .ص .املراجع السابق ،معلوف لويس 16
 777.ص ،جعانفس املر 17

 8.ص ،۱.ط ،)۱۹۹۲ والتوزيع، املسلم دار:  الرياض( ،تدريسها وطريق وماهيتها اللغوية املهارات عليان، حممد فؤادأمحد   18
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 باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوبباستخدام وسيلة القراءة  مهارة تعليمكيف  .1
  ؟ اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةللصف العاشر مبدرسة ال

باستخدام القراءة مهارة تعليم   يف العوامل املؤثرة لفشل و العوامل املؤثرة لنجاحاذا  م  .2
اإلسالمية  عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت ايكروسوفتم مجبرنا احلاسوبوسيلة 

  ؟ احلكومية األوىل بسمارانج
سوب برنامج استخدام وسيلة احلابالقراءة  هارةتعليم مو العيوب يف زايا و املما   .3

اإلسالمية احلكومية األوىل  عاليةمبدرسة ال عاشرللصف ال مايكروسوفت باوربوينت
 ؟  بسمارانج

  

  نافع البحثم. د 

 :ناحية النظريةال. من ۱
زيادة املعرفة عن أمهية وسائل التعليم يف عملية التعليم، هذا البحث نافع ل

  . وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينتخاصة 
 ناحية  التطبيقية نافع على :ال.من ۲

وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت للباحثة، عرفت عن كيفية استخدام أ). 
يف التعليم، و تكون املعرفة للباحثة و ستكون مثاال يف املستقبل  باوربوينت

  عند التعليم.
  للمدرس، آلة السهولة إلعطاء الفهم من مادة الدرس إىل أذهان التالميذ.ب). 

لينهض تعليل التعليم التالميذ وينقص ملل التالميذ يف حالة ، لتالميذلج).  
  التعليم.

   


