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  الباب األول

 مقدمة

  المسألة خلفية  .أ 
واحدة من املشاكل اليت يواجهها التعليم هي اخنفاض نوعية التعليم على حد سواء 
فيما يتعلق بعملية التعليم اجلارية ونتائج التعليم يف حد ذاته. للعملية التعليمية والتعليم، كثري من 
املعلمني ينحرفون لتضمني املواد الدراسية الىت ترتكز على اجلوانب املعرفية ذات املستوى 

ملنخفض مثل التذكر واحلفظ وترتاكم املعلومات. إخنفاض نوعية نتائج التعليم هو جودة الصورة ا
من عملية تنفيذ النظام التعليمى الذى يتعلق بعناصر كثرية. ولكن عملية التعلم هو قلب التعليم 

والقيم  اليت جتب أن تؤخذ بعني االعتبار نظرا هلذا النشاط التعليمي تكامل التحويل من اجلوانب
  واملفاهيم واملواد التعليمية. 

ستخدام التكنولوجيا يف إلوجيا على احملاولة ىف االصالح و ع تطوير العلم والتكنو يشجّ 
ستخدام األدوات اليت قدمتها املدرسة، إب املعلمون ليكونوا قادرين على لَ التعليم والتعلم. يط

املعلمون على األقل قادرين على ح أن األدوات هي وفقا بتطور الزمان. يكون من املرجّ 
استخدام الوسيلة الرخيصة والفعالة على الرغم من البساطة، وذلك  من الواجب ألجل حتقيق 

ستخدام األدوات املتوفرة، ُيطَلبون أيضا إعلى  . إىل جانب كوم قادرين1أهداف التعليم املرجوة
مل تتوفر وسائل  حينماة التعلم يف عملي ةلتطوير مهارات التعليم ووسائل التعليم املستخدم

  ن وسائل التعليم. عن ميلكوا املعرفة والفهم أ لمعلمنيل لذلك ينبغيالتعليم. 
ذي هو من خصائص اإلسالم الىت مادة اللغة العربية هي جزء من التعليم اإلسالمي ال

دفعة للتالميذ  العربية م يف املدارس حتت رعاية مؤسسة التعليم من احملمدية. قدسامهت اللغةل ُتع
يسمى ما باستخدام احلروف اهلجائية أو لتكونوا قادرين على القراءة والكتابة واالستماع والكالم

بالكتابة العربية. وترجى بكوم قادرين على فهم واضح يف اللغة العربية أن ُتسِهل التالميذ يف 
  قراءة وفهم مضمون القرآن.

لدراستها يف  الميذيف حتفيز الت ملعلم ليس ناجحاىف الغالب تعلم اللغة العربية من قبل ا
من املدرسة االبتدائية اليت فيهامل توجد مادة اللغة  تالميذوذلك ألن العوامل األساسية للالعمق. 

                                                
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2003) hlm.2 
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تامة،  مبعرفةحروف اهلجائية عارف الذين ليسوا على  تالميذالعربية، وليس عدد قليل من ال
ربية. من ناحية أخرى ال يزال املعلمون يستخدمون وهذه تسبب صعوبتهم يف تعلم اللغة الع

طريقة التعليم التقليدية يف تعليمها. يف هذا حسب الظروف، كان ضعف التعليم والتعلم متعلقا 
  بأسلوب املعلم الذى اليطور وسائل التعليم.

لديهم انطباع بأن اللغة   مسارانج ٤املتوسطة  حممديةمدرسة كثري من التالميذ يف 
العربية هي مادة صعبة هلم، وخصوصا على بنية النص باستخدام احلروف اهلجائية الىت تعترب من 

لال وسئما. مَ أجنيب هلم. عملية التعلم اليت تركز على القراءة والكتابة واالستماع والكالم تسببهم 
  يفهموا اللغة العربية.التالميذ أم من الصعب أن  هيلق ذيحىت أن االنطباع ال

ىف احلقيقة  كل الناس ال يريدون امللل يف حيام. امللل هو الشيء الذي ما له متعة. 
وكذلك يف التعليم والتعلم، إذا كان املعلمون ال يستخدمون التنوع يف عملية التعلم ، فيشعر 

التعلم حىت مل يتم ون كثريهم نعسان أثناء عملية التالميذبالتعب ويقل اهتمامهم، و  التالميذ
أهداف التعلم املرجوة. يف هذه احلالة التعليمية حيتاج املعلم جمموعة متنوعة من وسائل التعليم 

  .التالميذىف تعليم 
القدرات احلسية املتفرقة، سواء من اإلستماع واإلهتمام، فضال عن  ملديه التالميذكل 

 ئل التعليم،  الميكن ان ينَقصالقدرة على الكالم. مع جمموعة متنوعة من استخدام وسا
 الكالم ميكن للمعلم أن يبدأ يف التالميذ. جلذب انتباه التالميذالضعف احلسي الذي ميلكه كل 

  تنوع.البذلك  همثري حلواسامل نالواوسيلة التعلم. حىت بمث يشرح املادة 
  ق :  , يعىن ىف سورة العلعملية التعلم قد ُشرح ىف القرأن الكرمي يستخدم وسيلة ىف

�����֠�� 	
����� ִ����� 
��֠���� ����ִ� ��� ����ִ� 

�� !"#$%�� &��' (����) �*�   
�����֠�� ִ�+����, )-���./��� 

�0�   ��֠���� �
1��2 
	
��34�5��� ��   �
1��2 

�� !"#$%�� ��' �
35 839:�; �� 2    
رأى يوسف القرضاوي أن اللفظ "كالم" لغة هو الوسيلة للكتابة واصطالحا هو األداة 

ن أمن الواضح البد يف عملية التعلم . ولذلك ف3مة لوسائل التعلم أو لطلبة العلماملستخد

                                                
2 Al-Qur'an surat Al-'Alaq ayat 1-5 (Penerbit Al-Waah; Surakarta) hlm.479 
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يف احلصول  التالميذُيسَتخَدم وسائل التعليم لتسهيل املعلم يف تقدمي املواد التعليمية ومساعدة 
  على املواد.

والوسيلة اليت تكون مفيدة لتسهيل عملية التعلم من أجل فعالة أوسائل التعليم هو أداة 
وفهم الدروس.  التالميذني تعليم وتسهيل قبول علمالتالميذ. ويساعد املالتواصل بني املعلمني و 
  4وسائل التعليم و طريقة التعليم.مة بني ئ ملوانيعلمني احملرتفني املستطيعهذه العملية تتطلب امل

ة. ودور يالوسائل ىف التعلم ميلك دورا مهما جدا كوسيلة خللق عملية تعليمية فعال
املواد الدراسية  التالميذيسهل فهم  اهداف عملية التعلم ألأاألدوات هي أكثر أمهية لتحقيق 

التعلم املعلمني يف ستخدام املساعدات مساعدة يف التعليم و إيهدف بكون تلك الوسائل. 
  5عملية التعلم الفعالة والكفاءة.

كان فيها هي من املؤسسات التعليمية الىت   مسارانج ٤املتوسطة  حممديةمدرسة 
السائل ىف عملية التعلم  LCD Proyektorستخدام وسائل التعليم يف شكل جهاز كمبيوتر وإ

نوعية العملية التعليمية ومساعدة ىل حتسني إدف  والتعليم يف كل الفصول الدراسية. وهذه
  املعلمني يف ايصال املواد التعليمية لتكون فعالة.

 برامج استخدام وسيلة فعاليةن يبحث عن أالباحث  بناء على املشاكل القدمية يريد
macro flash لتالميذ الفصل السابع ىف مدرسة حممدية املتوسطة  تعلم اللغة العربية تشجيع يف

 .مسارانج ٤

 تحديد المشكلة  .ب 

ألن ال خيرج وينحرف البحث عن املوضوع املكتوب فيما سبق، ينبغي على الباحث 
  أن حيدد املشاكل، وهي كما يلي:

الفصل السابع ىف مدرسة التعلم اللغة العربية لتالميذ ىف  تشجيع كيف .1
   macro flashبرامجوسيلة  يستخدمون ال الذين مسارانج ٤حممدية املتوسطة 

 ؟

                                                
3Yusuf Qordhowi, al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan (Jakarta : 

Gema Insani Press 1998) hlm.236 

4 Fatah Syukur, Tekhnologi Pendidikan (Semarang : Rasail Media Group, 2008) hlm.117 
5 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung : Sinar Baru Algesindo 

2008) hlm. 99 
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الفصل السابع ىف مدرسة حممدية  لتالميذاللغة العربية التعلم  تشجيع كيف .2
 ؟   macro flashبرامجوسيلة  يستخدمون الذين مسارانج ٤املتوسطة 

تعلم اللغة العربية  تشجيع ىف فعال macro flash برامج هل إستخدام وسيلة .3
 ؟ مسارانج ٤الفصل السابع ىف مدرسة حممدية املتوسطة  لتالميذ

 البحث وفوائده أهداف  .ج 
  أهداف البحث .1

  هو: و ما هذا أهداف البحث أ
الفصل السابع ىف مدرسة حممدية املتوسطة تعلم اللغة العربية لتالميذ  تشجيعللتعريف   )أ 

 . macro flash برامج وسيلة يستخدمونال  الذين مسارانج ٤
املتوسطة الفصل السابع ىف مدرسة حممدية اللغة العربية لتالميذ تعلم  تشجيعللتعريف   )ب 

 . macro flash برامج وسيلة يستخدمون الذين مسارانج ٤
 تعلم اللغة العربية تشجيعيف  macro flash برامج وسيلةاستخدام يف  فعاليةللتعريف   )ج 

  .مسارانج ٤لتالميذ الفصل السابع ىف مدرسة حممدية املتوسطة 
 فوائد البحث .2

  العالقة.األطراف ذات ها للباحث و ن ينفعأيهدف هذا البحث 
 هو كما يلي :   البحثفوائد هذا أما ال

  للمعلم  .أ 
 كمادة مرجعية للمعلم ىف تطوير الوسائل التعليم. .1
 .مهنياتطوير المساعدة املعلم على  .2
حيصل املعلم على جمموعة متنوعة من الوسائل التعليمية ايضا، واحد منها  .3

ميذ التالن يزيد التعلم أيستطيع الذى  macro flash برامج بتطبيق وسائل
   .تشجيعا

 للتالميذ  .ب 
  املادة بسهولة . تالميذحىت يفهم ال واتيةخلق احلالة التعليم امل .1
لتكون قادرة  معلومام كما هذا البحث واأن جيعليستطيعون  التالميذيُرجى  .2

 .اللغة العربية تعلموخاصة يف  التعلم زيادة تشجيعهم يف على
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 التعليمية للمؤسسة  .ج 
 همتشجيع زيادةل خاصةها يذ فيمالتالىف تطوير  للمدرسة كما من املعلومات .1

 .اللغة العربية تعلمىف  التالميذ
وسائل حول البديل  يستطيع أن توفر معلوماتاملأمول ىف هذا البحث  .2

 تعليم اللغةتحسني نوعية املادة ل الذى يستطيع أن يكون االعتبار التعليمية
 العربية يف املدرسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


