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 الشعار
 

 إنا أنزلنا قرءانا عربيا لعلكم تعقلون  
Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan bahasa Arab, agar 

kamu memahaminya. (QS. Yusuf:2) 
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 اإلهداء

 أىدي ىذا البحث العلمي إىل:

ربياين صغَتا حىت اآلن بًتبية ن كهاردين و سييت سار ( اللذي )احملبوبُت والدي  .1
حسنة ويرشداين إىل األعمال الصاحلة ويأدباين باألخالق الكرمية، لعلى مها من 

 الصاحلُت. 
الذي يساعدين يف   شجعٍت( الذي دائما يادلونور صبح)  كبَت احملبوبال أخي  .2

 كل حال، جزاكم اهلل خَتا.
الذي يساعدين يف  شجعٍتدائما ي مصطفى اذلبال( الذيكبَت احملبوب ) الأخي   .3

s.كل حال، جزاكم اهلل خَتا 
  يساعدين يف كل اليت دائما تشجعٍت ( اليتسوحيٍت) ة احملبوب ةكبَت ال يتأخ  .4

 حال، جزاكم اهلل خَتا.
وليد( تعليم اللغة )من ادلعهد خالد بن ال اءباليف الفصل أصدقائي احملبوبُت   .5

 اهلل خَتا. العربية. جزاكم
الذين علموين  اللغة العربية حيت ظهر شعور احلب يف تعليم اللغة  أساتذي   .6

 العربية باحلق.
 إىل أسريت يف فلوريس نوسى تنجار الشرقية. جزاكم اهلل خَتا .7
، إفطري فردا دويوإىل رلتمع الدعوة اإلسالمية نوسا تنجار الشرقية، خاصة  .8

. ، جورياال الدينإيك فوزية، ننديا حليمة، مصطفى شعبان، أمحد مسفي ريزا، مج
 .شكرا على إىتمامكم ومساعدتكم وجزاكم اهلل خَتا
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سبحان اهلل البصَت العليم و احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف 
بإحسان إىل على أصحابو ومن تابعهم و األنبيياء وادلرسلينمحمد صلى اهلل عليو والسالم 

يأيها الذين ءامنوا اتقوا اهلل حق تقاتو،  }قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرًن:  يوم الدين.
))فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وخَت اذلدي ىدي زلمد {والدتوتن إال وأنتم مسلمون

صلى اهلل عليو وسلم وشر األمور زلدثاهتا وكل زلدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة 
 ار((.يف الن

واحلمد هلل وبإذنو استطعت الباحثة أن تنتو ىذا البحث العلمي حتت العنوان " 
لًتقية قواعد اللغوية يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة  التعليميةوسيلة إستخدام 

 2222/2221 العام الدراسيماترام نور اإلسالم سكاربيال

احلمد لِلو  ،باللغة العربية العلميالبحث و إنطلقا من الشعور بواجيب ألكتب 
ا البحث العلمي. قد دتت كتابة ىذا البحث من كتابة ىذيت هبعون اهلل و توفيقو إنت

 كثَتا  شكرا ولفإنٍت أق العلمي للحصول على الشهادة اجلامعة يف تعليم اللغة العربية.  
 الذين قد ساعدوين يف كتابة ىذا البحث العلمي، منهم: تذة الألس

 د عبد الغٍت ادلاجستَت.زلمدية ماترام د. أرش ةاجلامع رئيس .1
 درس عبد الوىاب ادلاجستَت، عميد كلية الدين اإلسالم. .2
 حسنان ادلاجستَت كوصفو رئيس قسم تعليم اللغة العربية وادلشرف األول. .3
 نور جنة ادلاجستَت كادلشرفة الثانية. .4
جزاكم اهلل  واآلخرين الذين يعطون مساعدة  يف كتابة ىذا حبث علمي. .5

 خَتا على مساعدة وتوجيهاهتم.
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عسى  اهلل أن جيعل أعماذلم خاصة لوجو الكرًن جيزيهم  اهلل خَتا 
 ويعطيهم ىداية وتوفيقو ومغفرتو ورضوانو.

 
 
 

 

  2222أوغسطس  18، ماترام

 الباحثة

 

 

 إيدا فخريٍت
 716112223رقم التسجيل: 
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 716112224اجلامعي: إيدا فخريٍت رقم بحث علمي، 
الوسيلة التعليمية لًتقية قواعد يف اللغة العربية بادلدرسة  إستخدامحتت العنوان " 

" ادلشرف  2222/2221الثانويةنور اإلسالم سيكربيال ماترام العام الدراسي 
 األول: حسنان ادلاجستَت وادلشرفة الثانية: نور جنة ادلاجستَت.

وسائل التعليم لتحسُت اللغة  إستخدامو وصف اذلدف العام من ىذه الدراسة ى 

من مدرسة الثانوية نور اإلسالم سيكربيال  السابعقواعد يف تعليم اللغة العربية لطالب 

كان الغرض من ىذه الدراسة ىو حتديد كيفية .2222/2221ماترام للعام الدراسي 

وسائل التعليم لتحسُت لغة قواعد يف تعليم اللغة العربية لطالب الصف  إستخدامعملية 

السابع يف مدرسة الثانوية نور اإلسالم سيكربيال ماترام يف العام الدراسي 

البيانات يف ىذه استخدمت ىذه الدراسة تصميم حبث وصفي نوعي.  .2222/2221

وسائل التعليم  تخدامإسمت احلصول على بيانات حول  الدراسة ىي بيانات نوعية.

السابعمدرسة الثانوية نور اإلسالم لتحسُت لغة قواعد يف تعليم اللغة العربية للصف 

باستخدام ادلالحظة وادلقابالت  2222/2221للعام الدراسي  سيكربيال ماترام 

األداة  والتوثيق. مت احلصول على مصادر البيانات من معلمي وطالب اللغة العربية.

ىذه الدراسة ىي الباحث نفسو ، وتشمل األدوات ادلساعدة أدلة ادلالحظة الرئيسية يف 

أظهرت النتائج أنو يف تطوير الوسائل التعليمية ، ىناك حاجة إىل وأدلة ادلقابلة والتوثيق. 
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م الفعال من بيئة ييبدأ التعلالطالب كمواد تعليمية ميارسون بنشاط وسائل التعليم. 

مدرسو اللغة العربية الفرص للطالب الستخدام قدراهتم تتمحور حول الطالب ، يوفر 

م لتحسُت اللغة العربية يف يالتعل وسائل إستخدام، لقدرات الطالب يف  اخلاصة أوالً 

 م اللغة العربية.يتعل

الكليمات األساسية:إستخدام وسيلة التعليمية لترقية القواعد اللغوية في التعليم 
طة نور اإلسالم سكابيال ماترام العام الدراسي اللغة العربية في المدرسة المتوس

9191/9190 
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Skripsi,  Ida Fahraini Nim  :  716110024 yang berjudul“ Penggunaan Media 

Pembelajaran untuk Meningkatkan Qawaid bahasa dalam pembelajaran 

bahasa Arab”. Pembimbing I: Husnan, M.Pd.I, Pembimbing II: Nur 

Jannah M,Pd. 

 

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan Penggunaan Media 

Pembelajaran untuk Meningkatkan Qawaid Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab siswa kelas tuju Mts Nurul Islam Sekarbela Mataram Tahun Pelajaran 

2020/2021.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

Penggunaan Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Qawaid Bahasa dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab siswa kelas tujuh Mts Nurul Islam Sekarbela Mataram 

tahun pelajaran 2020/2021.Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

deskriptif kualitatif.Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif.Data tentang 

PenggunaanMedia Pembelajaran untuk Meningkatkan Qawaid bahasa dalam 

pembelajaran Bahasa Arab siswa kelas tujuh Mts Nurul Islam Sekarbela Mataram 

tahun pelajaran 2020/2021 diperoleh dengan menggunakan observasi, 

wawancara,dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari guru bahasa Arab dan 

siswa.Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan instrument 

bantumeliputi panduan observasi, panduan wawancara dan dokumentasi.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan media pembelajaran, 

peserta didik diperlukan sebagai subyek pembelajar yang secara aktif melakukan 

praktek-praket media pembelajaran. Belajar yang efektif dimulai dari lingkungan 

yang berpusat pada diri peserta didik, guru bidang studi bahasa Arab memberikan 

kesempatan kepada peserta didikuntuk menggunakan kemampuan mereka sendiri 

terlebih dahulu.Untuk kemampuan siswa dalampenggunaan media pembelajaran 

untuk meningkatkan qawaid bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Kata kunci :Penggunaan Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Qawaid 

Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
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 الفصل األول

 ثالبح خلفية . أ
مفيدة أو وسيط لتسهيل عملية التدريس و التعليم الوسائل التعليمية أداة 

لتكون فعالة التواصل بُت ادلعلم والطالب. ىذا يساعد ادلعلم حقا التدريس وتسهيل 
ىذه العملية حباجة إىل معلم قادر على التوافق بُت  قبول الطالب وفهم الدروس.

 1الوسائل التعليم و طريقة التعليم.
كما ميكن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم تثَت الرغبات 
واالىتمامات اجلديدة للطالب، تثَت الدافع للتعليم، وحىت جيلب نفسية على الطالب. 

الطالب أو استخدامو أو استخدامو ميكن لوسائل  إىل جانب القدرة على زيادة حتفيز
 2اإلعالم أيضا زيادة فهم الطالب للدرس.

وسائل اإلعالم ادلستخدمة ذلا مكانة كأداة للمعلمُت يف يعلم. على سبيل ادلثال 
ئح والصور والتعليم باستخدام جهاز كمبيوتر. النقطة ىي الرسومات واألفالم والشرا
يب ادلعلومات ادلرئية واللفظية. كأداة يف التدريس، ومن التوقع القاط ومعاجلة وإعادة ترت

ستيعاب واالحتفاظ أن توفر وسائل اإلعالم خربات حتفيزية ملموسة التعليم، وتعزيز اال
 بتعليم الطالب. 

يف ىذه احلالة، من ادلتوقع أيضا أن يزيد ادلعلم قدر اإلمكان تقييم وتعميق 
م التعليمية شرح مادة تعليم اللغة العربية حىت تتم عملية ادلفاىيم األساسية لوسائل اإلعال

الرتفاع ميكن لتحفيز الطالب يف سيكون األمر أكثر محاسا للتعليم.التدريس والتعليم 
تعليم اللغة العربية استخدام النموذج التعليم القائم على الكمبيوتر باستخدام الوسائل 

 ادلتعددة.

                                                             
1Nunu Mahnun, Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-langkah Pemilihan Media dan 

Impementasinya dalam Pembelajaran), Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 37 No 1, Januari- Juni 2012. 

Hlm 27 
2Talizaro Tafonao, Peranan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa, 

Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol. 2 No.2, Juli 2018 P-ISSN 2549-1725. Hlm. 104 
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عالم العديد لتسهيل األنشطة البشرية سواء  يف الوقت احلاضر تقدم وسائل اإل
التعليم ميكننا كذلك استخدامها يف تعليم كانت للعمل أو التعليم.وعلى سبيل. يف رلال 

الًتكيب من خالل الدروس عرب  اإلنًتنت. إن وسائل اإلعالم تسهلنا يف زيادة حتفيز 
 والتعليم.الطالب حىت ال يشعرون بل دللل عند ادلشاركة يف أنشطة التدريس 

دور اإلعالم التعليمي يف عملية التعليم واحدة الوحدة اليت ال تستطيع منفصل 
عن عامل التعليم. وسائل اإلعالم التعليم ىو كل شيء واليت ميكن استخدامها لتوجية 
إرسال رسالة إىل ادلرسل إىل ادلستلم ميكن أن حتفز األفكار وادلشاعر، اىتمام ومصاحل 

وسائل التعليم ىي أداة واحدة تعليم ادلعلم أن ينقل مواد التدريس،وزيادة  الطالب تعليم.
اإلبداع الطالب وزيادة اىتمام الطالب يف عملية التعليم. مع وسائل اإلعالم سيكون 

الطالب  على الكتابة والتحدث و يثَت اخليال الطالب أكثر حتفيزا للتعليم، تشجيع 
اإلعالم التعليم خعل عملية التدريس والتعليم  وىكذا، من خالل وسائل بشكل متزايد.

باإلضافة  أكثر فعالية وكفاءة ومتشابكة عالقات جيدة بُت ادلعليمُت وادلشركُت الطالب.
دور للتغلب على ادللل العميق تعليم يف الصف، لذلك إىل ذلك، ميكن لوسائل اإلعالم 

استخدام وسائل اإلعالم ليس ادلطلوبة لتوفَت احلافز للمشركُت الطالب من خالل ادلعلم 
فقط يف الفصل، ولكن أيضا أولئك الذين ىم خارج الفصول الدراسية، إذا كان ذلك 

بتشغيل ما حيدث إذا ال وسائل إعالم هبم تستخدم مث أىداف التعليم سيتم حتقيقو. 
رتيبة و يشعر الطالب بادللل مع التعليم، حيدث يواجو صعوبة يف التدريس، تصبح ادلادة 

. لذلك، وسائل اإلعالم جيب دتكُت التعليم لتحسُت يتم تدريسو من قبل ادلعلمُت ما
وسائل تعليمية مثَتة لإلىتمام ادلستخدمة من قبل ادلعلم جودة التعليم، وبالتايل ادلزيد 

 3الطالب.ستكون أعلى وأيضا مستوى حتفيز 

                                                             
3Ruth Lautfer, Peranan Media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa(Yogyakarta, 

2018), 103. 
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الذي قال إن  ،Sharonمعٌت وسائل اإلعالم حبسب  ،هبذا ادلعٌت الواسع
 Robert،يف ىذه األثناء 4وسائل اإلعالم ىي أداة التصال ومصدر للمعلومات.

Heinich،  أهنا قنوات معلومات تربط مصادر واخرون وسائل اإلعالم على
اإلعالم على أهنا مرافق يتم تعريف وسائل  ،عٌتادلعلومات وادلتلقُت. يف ىذا ادل

مت التخلي عن 5واليت ميكن أن توضح ادلعٌت بُت التواصل وادلتواصل. ،اتصال
قواعد النحو إىل حد كبَت من قبل ادلتحمسُت للغة العربية بسبب العديد من 

حيث أن  ،اعد النحو مع نظام علمي غَت فعالالعوامل مبا يف ذلك تعليم قو 
ئيل تعليم ميكن أن التقدم احلايل يف التعليم والتقدم التكنولوجي الذي أصبح وسا

 بعيد اىتمام ادلتعلمُت بتعليم قواعد النحو.
ادلشكلة اليت حتدث يف كثَت من األحيان يف عامل التعليم ىي ضعف  

عملية التعليم. يف عملية التدريس وأنشطة التعليم، يتعلم الطالب أكثر من 
ى فهم الناحية النظرية. التعليم يف الفصل موجو بشكل أكرب إىل قدرة الطفل عل

ادلوضوع. يف حُت أن النظرية اليت يتعلمها الطالب ىي عدم التطبيق يف احلياة 
 اليومية.

 تطوير وسائل التعليم لتحسُت نتائج تعليم الطالب :
 تصبح عملية التعليم والتعلم سهلة ومثَتة لالىتمام( 1
 ميكن أن يزيد تعليم الطالب ( 2
 ( تساعد الطالب على الًتكيز3
 حتفيز الطالب( زيادة 4

 الوسائل ادلستخدمة بالفعل :

                                                             
4
Sharon E dan James D. RusselSmaldino, Instuctional Technology and Media Learning (New 

Jersey: Prentice Hall, 2005), 9. 
5Robert Heinich, dkk, Instuctional Media and Technologies forLearning (New Jersey: Prentice 

Hall, 2002), 10. 
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وسائل مسعية، وىي الوسائل اليت تعتمد فقد على القدرات الصوتية، ( 1
 مثل مسجالت األشرطة.

( الوسائل الصوتية، اليت تعتمد فقد على القدرات الصوتية مثل الراديو 2
 وأشرطة الكاسيت وما إىل ذلك

عرض صورا ثابتة الصور الوسائل ادلرئية، وىي الوسائل اليت ت( 3
 .الفوتوغرافية واللوحات وما إىل ذلك

يف اللغة ىولندية " "taal""اللغة" باإلندونيسية ىي نفسها مصطلح 
Language"،  " يف اللغة اإلصلليزيةLangue"،  يف اللغة الفرنسية "Sprach"، يف

يف السنسكريتية و "لغة" ،"bahasaيف اللغة اليابانية " ،"kokugoاللغة األمانية " 
جيب أن يكون ذلا خصائصها  ،من كل ىذه ادلصطلحات 6يف اللغة العربية. 

اخلاصة من بعضها البعض. تعتمد ىذه اخلصوصية على البيئة اللغوية اليت تعيش 
األشخاص يف اجملتمع. يف الواقع, اللغة مصطلح يشَت إىل عنصر ثقايف )بعضى 

فإن اللغة  ,لذي لو جانب واسع جدا. وباالتايلرلتمعية( واالذين يعيشون يف بيئة 
 7ىي منظور ال ميكن حتديده بسهولة.

نور  الثانويةبعد مراقبة ومقابلة ادلعلم العريب للصف السابع يف مدرسة 
ا أنو على معلومات مفادى البحثحصل . 2222 يوليوربيال يف كياإلسالم س

م اإلعالمي يف اجتماع يال ميكن إجراء التعل ،ميمن أجل حتقيق أىداف التعل
ناىيك عن عدم توفَت وقت منفصل يف دراستها. يتم  ،فقط واحد أو اجتماعُت

واليت يتم إضافتها  ،م مهارات لغوية أخرىيتعليم وسائل اإلعالم بالتزامن مع تعل
 8م القراءة والكتابة.يغالبا إىل تعل

                                                             
6
Chatibul Umum dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan TinggiAgama/I.A.I.N 

(Jakarta: Depag R.I., 1975), 19. 
7Ibid. 

 7272فبراير  72هالخظة,هقابلة, في الودرسة الثانوية نور اإلسالم هع الوعلن 8
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ناك الكثَت من الطالب الذين كما اكتشف الباحث حقيقة أنو ال يزال ى  
العمل على حل مشاكل ادلواد في 72إىل  35حصلوا على درجات تًتاوح من 

النحوية اليت مت حتويلها يف مهارات الكتابة بعد إدخال قواعد القواعد مرتُت, يف 
حُت أن احلد األدىن من معايَت االكتمال اليت حتددىا ادلدارس للمواد العربية كان 

من خالل عدد من التمارين  ،يم يقوم بو الطالب. ومع ذلكل تقييف ك 72
حول األسئلة النحوية,أظهر الطالب زيادة يف الفهم مع عدة مرات التمارين 

ال ميكن  ،قواعد بسيط من قبل. وبعبارة أخرىالتطبيقية الواردة يف األسئلة وتوقَت 
توفَت تدريب ولكن جيب  ،المي إال يف دترين واحد أو اثنُتإعطاء التعلم اإلع

 9مكثف باألخص شكل أسئلة. 
تعليم قواعد عبارة عن ترمجة "تعليمات" تستخدم على نطاق واسع 

تفسَت التعليم كعملية اإلعدادات البيئية ادلوجهة للتغَت سلوك التعليم. ميكن 
 الطالب يف اجتاه أفضل مع اإلمكانات واالختالت اليت ميتلكها الطالب. 

تفاعل ادلتعلمُت مع بيئتهم يف ىذه ادلسألة قواعد تعليم قواعد ىو عملية 
لذلك ىناك تغَت يف سلوك الطالب يف حيث ميكنهم فهم وإتقان قواعد ونأمل 

 أن يتمكنوا من التواصل باستخدام اللغة العربية بشكل صحيح.
تعليم قواعد باستخدام الوسيلة احلالية أقل جودة شلا أريد لتطوير الوسيلة 

الوسيلة مسعية. حىت يتمكن الطالب من ادلساعدة يف تسهيل  احلالية باستخدام
عملية التعليم. وهتدف الوسيلة السمعية إلتصال الرسالة من ادلرجع أو ادلرسل 
إليو. والرسالة السمعية تتعلق حباسة السمع. ىذا ما كان ورائ،أريد إجراء حبث 

 ا.حول ىذ
ات ال تزال صعوبات يف التعليم القواعد قدرة الطالب قواعد مهار 

منخفضة جدا، بسبب عوامل عديدة، عوامل ادلعلم والطالب أنفسهم. خلفية 
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وراء تعليم القائد، الطريقة اليت يستخدمها ادلعلمون العظماء أيضا التأثَت على ما 
يتم تدريسو. القواعد أمرمهم يف التعليم اللغة العربية،لكن القواعد غالبا ما يعترب 

 أمرا صعبا ادلتعلمُت.
لة يف التعليم القواعد اللغة يناقش تغَت شكل الفعل من الشكل سه

ادلاضي واحلاضر وادلستقبل، منوذج األمر، التغَتات قي شكل األفعال إىل األمساء 
ادلشتقمة، والتغَتات يف الشكل الفعل حسب الفاعل من صنع. بدون القدرة 

استخدام  القواعد اجليدة، سيمون ىناك الكثَت مواجهة صعوبات وأخطاء يف
اللغة العربية نشط أو سليب، مع ىذا االفًتاض تعليم القواعد تصبح مطلبا اساسيا 

 عند تعليم اللغة العربية.
األشخاص ادلهتمون الذين يرغبون يف تعليم القواعد النحو يتضاءل 
بشكل متزايد إىل جانب تقدم احلاضرة الًتبوية وتطوير النظام التعليم و التعليم 

اللغة العربية حيدث سبب معظم ادلتحمسُت العرب يف رلال  خاصة يف رلال
 احملاضرات ال ينتبهون قواعد النحو وىو أمر صعب ومينع الطالقة للمبتدئُت.

ىو اللغة العربية بسبب من قبل  لقد مت التخلي عن تعليم قواعد النحو
فعالية، مع عدة عوامل مبا يف ذلك تعليم قواعد النحو مع النظام القدًن وىو أقل 

سيطا للتعليم ميكن أن تقدم التعليم احلايل والتقدم التكنولوجي الذي يصبح و 
 يعيد اىتمام مات الطالب ادلعنيُت لتعليم قواعد النحو.

ادلتعددة ىذا حل جيد جدا  سائالتعليم القائم على الو ونادرا ما نعرف 
القواعد ل التعليم ادلتقدمة جدا بالفعل احلالية وميكن أن جتعنظرا للتكنولوجيا 

 النحو أكثر فعالية .
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 أسئلة البحثب. 
وسيلة التعليمية لًتقية قواعد اللغوية يف التعليم اللغة العربية  ستخداما. كيف عملية 1

 ؟2219/2222يف ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم سكاربيال ماترام العام الدراسي 
يف التعليم اللغة اللغوية  ىا لًتقية قواعد وسيلة التعليمية اليت تنفيذبتنفيذ . كيف 2

عربية يف ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم سكاربيال ماترام العام الدراسي ال
 ؟2219/2222

كيف نتيجة وسيلة التعليمية اليت تطويرىا لًتقية  قواعد  اللغوية يف التعليم اللغة . 3
ترام العام الدراسي العربية يف ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم سكاربيال ما

 ؟2219/2222
 أهداف البحثج. 

 أىداف ىذا البحث كما يلي : 
وسيلة التعليمية لًتقية قواعد اللغوية يف التعليم اللغة  إستخدامعملية لوصف  .0

العربية يف ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم سكاربيال ماترام العام الدراسي 
 ؟2219/2222

تطويرىا لًتقية قواعد  اللغوية يف التعليم  وسيلة التعليمية اليتتنفيذبلوصف .2
اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم سكاربيال ماترام العام 

 ؟2219/2222الدراسي 
نتيجة وسيلة التعليمية اليت تطويرىا لًتقية  قواعد  اللغوية يف التعليم لوصف .3

ماترام العام  اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم سكاربيال
 ؟ 2219/2222الدراسي 
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 نوافع البحث د. 

 نوافع النظر -1
ميكن استخدام ىذا البحث كمرجع حبثي لتطوير ادلواد التعليمية أو 
الكتب الداعمة وخاصة يف تعلم قواعد اللغة لطالب مرسة سناوية . ميكن أيضا 

 التعليمية والتعلم.استخدام ىذا البحث كمرجع لزيادة ادلعرقة حول كتب طارق 
 فواعد عملية -2

 مبا يف ذلك: ،من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مفيدا للعديد من األطراف
 ادلدرسة .4

كاعتبار مادي يف اختيار الكتب ادلدرسية العربية وكمرجع إضايف إىل 
 مكتبة ادلدرسة.

 ادلعلم .5
كمصدر إضايف للتعلم ليتم تعليمو للطالب واستكمال أوجو القصور يف الكتب 

 ومعرفة مراحل تطوير الكتب ادلدرسية. ،ادلدرسية ادلستخدمة 
 الطالب .6

ودعم ادلهارات اللغوية ،لطالب للمساعدة يف فهم الًتاكبكمصدر تعليمي ل
 وحتسُت تعلم اللغة العربية بشكل عام.

 حدود البحث.ه
 الموضوعيالحد   -0

لًتقية  التعليميةوسيلة  إستخدامحتديد الباحثة ىذا البحث العلمي حتت عنوان "
 قواعد اللغوية يف تعليم اللغة العربية" 
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 الحد المكاني -9
 ماترام ربيالنور اإلسالم سيك متوسطةادلدرسة د الباحثة مكان البحث يحتد

 الفصل السابع.في
 الحد الزمني -3

  شهريند الباحثة وقت البحث يف ادلدرسة نور اإلسالم سيكربيال تعٍت مدة يحتد
 .2219/2222العام الدراسي  مايو-مارس

 تتحديد المصطلحا  و.
كان ىذا األمر لتفهيم ادلصتلحات ادلقصود الذي سيبحث قي ىذا البحث و 

 حتديد ادلصطلحات فيو ىو كما يلي: 
الوسائل التعليمية و التعليمية ,أي كل ما ميكن أن حيفز  وسيلة التعليمية :  -1

أفكار الطالب ومشاعرىم وانتباىهم وقدراهتم أو مهاراهتم حىت يتمكن من 
 تشجيع عملية التعليم لدى الطالب.

يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة, وضبط أو اخر القواعدة :  -2
 الكلمات, وكيفية إعراهبا.

تشكل اللغة ىي نسق من الإشارات والرموز، :  اللغة العربيةتعليم   -3
أداة من أدوات ادلعرفة، و تعترب اللغة أىم وسائل التفاىم واالحتكاك 

 بُت أفراد اجملتمع يف مجيع ميادين احلياة. 
 الدراسة السابقة ز.
وسيلة ادلصقات على أساس اللغز ادلصور لزيادة  إستخدامعنوان األطروحة "  -1

 1تعليم الفيزياء لطالب ادلرحلة ادلتوسطة يف الصف العاشر على االىتمام ونتائج 
حعغلن" بقلم: اندح رزقي كريت منس حيث تناقش ىذه األطروحة جدوى 

 استخدام وسيلة ادللصقات القائمة على اللغز يف رلال تعليم األعمال الطاقة.
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مية مباالنج لطيفة الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكو  -2
( حتت ادلوضوع " فعالية الوسيلة استخدام القصة على األوراق 2211يف السنة )

ادلقطعة يف ترقية مهارة القراءة )حبث جترييب يف معهد دار السالم سوكاليال جات 
قسم  ،برنامج الدراسات العليابارنج إندرامايو جاوى الغربية(. رسالة اجملستَت. 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبالنج. أىداف البحث دلعرفة ،تعليم اللغة العربية
فعالية استخدام وسيلة القصة على األوراق ادلقطعة يف ترقية قدرة الطلبة على فهم 
ادلقروء. ومعرفة فعالية استخدام وسيلة القصة على األوراق ادلقطعة يف زيادة الثروة 

القصة على األوراق ادلقطعة  اللغوية لدى الطلبة. ومعرفة فعالية استخدام وسيلة
م عند الطلبة مبعهد دار السالم سوكاليال جات بارانج ييف تنمية الرغبة يف التعل
 إندرامايو جاوى الغربية. 

يت م عن البيئة العربية ودورىا يف ترقية مهار 2212دراسة تقيم اهلل يف سنة  -3
ميية(, رسالة االستماع والكالم مبعهد السالم مباالنق )دراسة وصفية و تقو 

ماجستَتية يف تعليم اللغة العربية جبامعة مالنا مالك إبراىيم احلكومية اإلسالمية 
السالم ( كيف بيئة اللغة العربية يف معهد 1مباالنق. فمشكالت البحث: )

يف معهد السالم ( كيف يكتسب الطلبة مهاريت االستماع والكالم؟ 2مباالنق ؟ )
يف ترقية مهاريت االستماع والكالم يف لغة العربية ( كيف دور بيئة ال3مباالنق؟ )

. ومصادر البيانات منها: السالم مباالنق؟ و منهج حبثو: حبثا كيفيا ووصفيامعهد 
ت: وادلصدر اإلحصائي. وأدوات مجع البيانا ،واألحوال,والوثائق،واألفعال،األقوال

يومية, يف الفصل تعبَتات ودليل ادلقابلة, والتوثيق ادليداين, و  ،الباحث نفسو
وتعاليق األساتذة. ونتائج  ،ت ادلكتوبة اليت كانت يف األوراقوالتعبَتا ،أوخارجو
( إن تتمة بيئة اللغة العربية يف معهد السالم تتبلور على األنشطة 1حبثو: )

( اختالف الطلبة على اكتساب ادلهارات اللغوية مبختلف العملية 2اللغوية. )
 رجها.التعليمية يف الفصول وخا
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 اإلطار النظري ح.
 ستخدام وسيلةامفهوم -0

ىي زلاولة لتحسُت القدرات الفنية والنظرية وادلفاىيمية  إستخدام وسيلة 
ىي عملية تصميم  تطويرواألخالقية وفًقا لالحتياجات من خالل التعليم والتدريب. 

أنشطة م بشكل منطقي ومنهجي من أجل حتديد كل ما سيتم تنفيذه يف عملية يالتعل
م ىو زلاولة لتحسُت يم من خالل مراعاة إمكانات وكفاءة الطالب.تطوير التعليالتعل

م ، سواء من حيث ادلواد واألساليب وترمجاهتا. من الناحية ادلادية ، يجودة عملية التعل
فهذا يعٍت أنو من ناحية ادلواد التعليمية اليت مت تكييفها مع تطوير ادلعرفة ، يف حُت أن 

م ، من الناحية النظرية ياسًتاتيجيات التعل استخدامة ومضموهنا مرتبطون بادلنهجي
 12والعملية.

 ل التعليميةوسائالمفهوم  -9
م اللغة العربية أو غَتىا, سيشعر بادللل يسواء تعل ،ميفهم وسائل اإلعالم التعل

م مثاليا إذا مل يالتعل ل. لن يكون وجود وسائلود, إن مل يكمن بدون تعلم الوسائوالرك
سيكون  ،م. لذلكييف أنشطة التعل لالوسائيكن مزودا بأساليب كوسيلة مقدمة يف تنفيذ 

من ادلهم و حىت مهم للغاية يف كل نشاطة تعليمي مصحوب بطرق ويرافقة وسائط 
 11.تعليمية

معٌت   و وسيط أو مقدمة. وسيط ومقدمة ىوى أما القصد من وسائل اإلعالم  
إلعالم وسيلة ميكن القول أن وسائال ،يم. يف سياق التعلكلمة متوسطة وىو الالتنبية
 ىناك مزيج ،يف وسائل اإلعالم ،أكثر من ذلك 12م.يالتعللتوجيو الرسائل أو معلومات 

عبارة عن أجهزة شلتلئة  لما يسمى بالوسائ ،من األجهزة والربامج. مبعٌت اخر

                                                             
10Morrison, Jurnal pengembangan sistem pendidikan di indonesia, (bandung: pustaka Setia,2013), 
h.125. 
11Ulin Nuha, M.Pd.I Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab(Yogyakarta: 

DIVA Press, 2016), 196. 
12Soetomo, Dasar-Dasar Interaksi Belajar Mengajar (Surabaya: Usaha Nasional, 1993),  197. 



12 
 

 
 

التعليمية على أهنا كافة األجهزة واألدوات وادلواد اليت يستعملها الوسائل 13بالربنامج.
ادلدرس لتحسُت عملية التعليم والتعلم وحتقيق األىداف التعليمية احملددة، ويطلق على 
الوسائل التعليمية العديد من ادلسميات، مثل: تكنولوجيا التعليم،حيث هتتم مبعرفة العلوم 

 بطريقة منظمة.
قيودا خاصة فيما يتعلق يفهم وسائل اإلعالم. قال ويلرب شَتمان إن يضع اخلرباء 

 وسائل اإلعالم ىي تقنية مراسلة ميكن استخدامها لألغراض التعليمية. قالت اجلمعية
ىي وسيلة اتصال يف شكل مطبوع أو عرض أو مساع,  لالوطنية للتعليم أيضا أن الوسائ

ضافة أشكال اتصال, بصري وحريف , باإلمبا يف ذلك تكنولوجيا األجهزة. ىذا يف شكل 
قال إن وسائل اإلعالم وسيلة Leslie J. Briggsإىل ادلعدات. وكذلك األمر بالنسبة إىل 

مثل الكتب واألفالم ومقاطع الفيديو والشرائح ،ة لتقدًن مواد تعليمية أو زلتوىمادي
 14وغَتىا.

كا أيضا التصال يف أمريتوفر رابطات التكنولوجيا التعليمية وا ،باإلضافة إىل ذلك
أي مجيع األشكال والقنوات اليت يستخدمها شخص ما  ،قيودا على وسائل اإلعالم

لتوجيو الرسائل أو ادلعلومات. كما قال داين إن وسائل اإلعالم ىي أنواع سلتلفة من 
كما ىو احلال مع اخلراء   15م.يادلكونات يف بيئة الطالب واليت ميكن أن حتفز نشاط التعل

أي كعنصر يف موارد التعلم اليت  ل،أيضا قيودا فيما يتعلق بالوسائ Gagneاالخرين توفر 
ميكن أن حتفز الطالب على التعامل. ىذا الراي ىو نفسو الذي عرب عنو يوسف ىادي. 

م لدى يملية التعلوذكر أن وسائل اإلعالم ىي كل األشياء اليت ميكن أن حتفز ع
التعليمية ىي أداة ذات أشكال  ليبدو أنو يكمن فهم أن الوسائ ،ب. من ىناالطال

                                                             
13

Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyid, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), 97. 
14Setomo, op. Cit., hlm. 197-198 
15Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, op. Cit., hlm. 97. 
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سلتلفة, سواء يف شكل أجهزة إلًتونية أو رسومات أو وسائل مساعدة مرئية أو كتب أو 
 16الدرس للطالب.غَتىا, وكلها تستخدم للمساعدة يف نقل زلتويات 

 الوسائل التعليميةأهداف -3

جلعل التواصل بُت ادلعلمُت والطالب أكثر فعالية يف اإلعالم كوسيلة مستخدمة 
م اليت ذلا معٌت أوسع من الوسائل يوسائل التعل 17م يف ادلدرسة.يعملية التعليم والتعل

م جيب أن تكون قادرة على حتفيز عقول يالتعليمية أو الوسائل التعليمية, ألن وسائل التعل
 اإلعالم.م مع مجيع أشاكل وسائل يالطالب يف عملية التعل

م أن تساعد ادلعلمُت يف عملية توصيل الرسائل أو ادلواد إىل يميكن الوسائل التعل
طالهبم, ويتم تنفيذ العملية حبيث تكون مجيع الرسائل )ادلواد التعليمية(  أسهل على 

وأكثر إرضاء للطالب. حىت حيصل الطالب  ،و أكثر إثارة لالىتمام، يف الفهمالطالب 
 ة سلتلفة عن ذي قبل مع نظام تعليمي ال ينسى.على جتربة تعليمي

م وفقا دلستوى تطور الطالب وموجها يجيب أن يكون استخدام الوسائل يف التعل
ذكر أن االستخدام ادلقصود  ،م جلعلها أكثر متعة. وحبسب أكسُتإىل عملية التعل

 18لوسائل اإلعالم التعليمية ىو : 
 اجلارية بشكل مناسب وفعال ميميكن تسغيل عملية التعليم والتعل حبيث. أ

 تسهيل ادلعلمُت يف نقل ادلعلومات ادلادية للطالب . ب
مت تسليمها من قبل لتسهيل على الطالب استيعاب أو قبول وفهم ادلواد اليت . ج

 ،ادلعلم
لتكون قادرة على تشجيع رغبة الطالب يف معرفة ادلزيد وبعمق حول ادلواد أو ه. 

 ،رسائل اليت ينقلها ادلعلمال
 .ألخرى اليت ينقلها ادلعلملتجنب سوء الفهم بُت الطالب مع ادلواد أو الرسائل ا. ح

                                                             
16Ibid., hlm. 98 
17Fatah Syukur, Teknologi pendidikan (Semarang: RaSAIL, 2005), 125. 
18Achsin, Media Belajar (Jakarta: Cipta: Rineka Cipta, 1986), 17-18. 
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 الوسائل التعليمية ادلختلفة -3
تتكون الوسائل التعليمية بشكل أساسي ىذه الوسائل من نوعها  

 وتغطيتها و مواد التصنيع اخلاصة هبا. 
فكرة  ظهوريف عامل التعليم يشجع على  Approachإن ظهور تأثَت النظام 

أن وسائل اإلعالم جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية يف عامل التعليم. ميكن 
 19تقسيم الوسائل التعليمية بشكل أساسي إىل نوعُت, على النحو التايل : 

 الوسائل ادلستخدمة ( أ
أي الوسائل اليت عادة ما يتم تصنيعها جتاريا ويتم عرضها يف السوق.  

 tape،راديو ،خدام.علىسبيل ادلثالاستضلن حباجة فقط الختيار و 

recorder،تلفيزيون،LCD .و غَتىا 
 الوسائل ادلصممة( ب

جيب إعداد ىذه الوسائل وتصنيعها وتطويرىا بأنفسهم. على سبيل 
بأن وسائل التعلم ،Gagne dan Briggsادلثال الصور والرسوم البيانية وغَتىا.

التعليمية اليت تتكن من أمور تتضمن أدوات تستخدم ماديا لتقل زلتويات ادلواد 
أخر: الكتب واألشرطة وكامَتات الفيديو واألفالم وإطارات الصور والصور 

 22والرسةمات والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر.
 ميوظائف وفوائد وسائل التعل -4

كانت وسائل اإلعالم تعمل فقط كاداة يف أنشطة التعليم والتعلم يف ،يف البداية
لطالب من أجل تشجيع دافع توفَت اخلربات البصرية لشكل مرافق ميكنها 

وملموسة  ،ىيم ادلعقدة واجملردة لتكون أبسطوتوضيح وتسهيل ادلفا،التعلم
ميكن لوسائل اإلعالم أن تعمل على تعزيز استيعاب األطفال  ،وبالتايل21الفهم.

ة وإشارهتم إىل ادلواد التعليمية. وميكن لوسائل اإلعالم أن جتعل الدروس مثَت 
                                                             

19Soetomo, op. Cit., 205. 
20Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 4. 
21Asnawir dan Basyiruddin Usman, Op. Cit., 21. 
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التدريس اليت يستخدمها ميكن لوسائل اإلعالم أن تدعم استخدام طرق  22لالىتمام.
طريقة التدريس ىي واحدة من اجلهود ادلبذولة لتعزيز عملية التفاعل بُت ادلعلمون.

من خالل استخدام الوسائل  23م اخلاصةهبم.يادلعلم والطالب مع بيئة التعل
م اليت ميكن أن تؤثر بدورىا على يوعملية التعلمن ادلتوقع أن تعزز التدريس ،التعليمية

 م.يجودة سلرجات التعل
تعزيز جودة عمليات تعلم الطالب. ألنو أوال, فيما ميكن الوسائل التدريس 

 مبا يف ذلك :  ،يتعلق بفوائد تدريس الوسائل يف عمليات تعلم الطالب
الدفاع  سوف جيذب التدريس ادلزيد من انتباه الطالب حىت يتمكن من تعزيز( أ

 م.يللتعل
ستكون ادلواد التعليمية أكثر وضوحا يف ادلعٌت حبيث ميكن للطالب فهمها بشكل ( ب

 أفضل, ودتكُت الطالب من إتقان أىدافهم التعليمية بشكل أفضل.
وليس رلرد التواصل اللفظي من خالل   ،ستكون طرق التدريس أكثر تنوعا( ج

خاصة  ،ينفد ادلعلم من الطاقةادللل وال لذلك ال يشعر الطالب ب ،م كلمات ادلعل
 إذا كان ادلعلم يعلم لكل ساعة دراسية.

ألهنم ال يستمعون فقط لوصف  ،ميوم الطالب مبزيد من أنشطة التعليق( د
 24والتظاىر وغَتىا. ،والقيام ،يضا لألنشطة األخرى مثل ادلراقبةادلعلم, ولكن أ

 مبدأ استخدام الوسائل التعليمية -5
فمن ادلتوقع أن ينظر ادلعلمون يف  ،الوسائل التعليمية علق باإستخدامأما فيما يت

وسائل اإلعالم التعليمية وفقا الحتياجات الطالب. ىذا يعٍت أن اختيار الوسائل اليت 
سيتم استخدامها يف عملية التعلم جيب أن تكون موجهة الحتياجات الطالب. 

 وقع.جبيب تعمل وسائل التعلم اليت يستخدمها ادلعلم وفقا دلا ىو مت

                                                             
22Adjai Ribinson, Op. Cit., 75.s 
23Yoto dan Saiful Rahman, Op. Cit., 58. 
24Nana Sudjana, Media Pengajaran (Bandung: CV. Sinar Baru, 1990), 2. 
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 ،جيب أيضا مراعاة ادلبادئ يف استخدام الوسائل التعليمية ،باإلضافة إىل ذلك
نظرا ألن استخدام الوسائل جيب أن يكون وفقا إلجراءات استخدام الوسائل 
التعليمية. يتم ذلك حبيث يكون استخدام وسائل التعلم أكثر فعالية. ىناك العديد 

ية اليت حتتاج إىل اىتمام, مبا يف ذلك ما من ادلبادئ يف استخدام الوسائل التعليم
 25يلي:
هنا جزء ال يتزأ من نظام جيب النظر إىل استخدام الوسائل التعليمية على أ( أ

ليس فقط كأداة جتدم كأداة إضافية تستخدم عند الضرورية  ،التدريس
 وتستخدم فقط عند احلاجة.

 ادلستخدمة.جيب أن تتقن وسائل التدريس تقنيات وسيلة التدريس ( ب
 جيب على ادلعلم أن حيسب الربج واخلسارة باستخدام وسيط التدريس.( ج

 عمليات اإلعالم واالتصال يف التعليم -6
ستعمل عملية التعليم والتعلم بكفاءة وفعالية إذا كانت مدعومة بتوفر الوسائل 
 الداعمة, وذلك بسبب قيود البشر الذين ال يستطيعون غالبا التقاط األشياء اجملردة

أو اليت مل يتم تسجيلها يف ذاكرتو واالسجابة ذلا. لسد عملية استيعاب مثل ىذا 
التعليم والتعلم, ىناك حاجة لوسائل تعليمية لتوضيح وتسهيل الطالب يف التقاط 

قد يتمكن ادلزيد وادلزيد من ادلشاركُت من  ،التعليمية اليت يتم نقلها. لذلك الرسائل
 26ها.استيعاب القيم التعليمية وىضم

ميكن استخدام الوسائل التعليمية يف  ،الرسائل من ادلعلمُت إىل الطالب صالتإل
شكل صور أو مناذج أو أدوات أخرى ميكن أن توفر جتارب ملموسة وحتفيزا على 

ميكن أن يساعد استخدام الوسائل 27التعلم وتعزيز االستيعاب واالحتفاظ بالتعلم.
 .ىادفة للطالبيف التعليم الطالب يف توفَت جتارب 

                                                             
25

Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 15. 
26http://www.damandiri.or.id/file/ahmadsuyutiunairbab2.pdf, diakses27 November 2017. 
27Arief Sardiman, dkk, Media Penidikan: Pengertian, Pengembangandan Pemanfaatannya. 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, 6. 

http://www.damandiri.or.id/file/ahmadsuyutiunairbab2.pdf
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 نظرية تعليم قواعد و اللغة -7
حبث فروع الكثَت من النهو و  القواعد ىي القواعد الواردة يف تأليف اجلمل العربية،

الصرف. وباالتايل، فإن تعليم القواعد ىو عملية تفاعل الطالب مع بيئتهم يف ىذه 
نهم فهم احلالة مادة القواعد حبيث يكون ىناك تغيَت يف سلوك الطالب حيث ميك

وفهم وإتقان القواعد ونأمل أن يتمكنوا التواصل باستخدام اللغة العربية بشكل 
 28صحيح.

 الغرض والفائدة من علم القواعد :
منع الكالم من األخطاء، واستمر يف الكتابة من األخطاء، وتعرف اللغة 

لرئيسية ذلدف التعليم من ادلعرفة، بشكل صجيح، و ىذه ىي األىداف ا
فهم الكلمات بشكل صحيح من خالل فهم ادلعٌت بدقة  يساعد على

 وبسرعة. و يشحذ العقل، ويصقل ادلشاعر، ويضيف ادلفردات للطالب.
 منهج البحث ذ.
 تصميم البحث -0

طرق حبث تستند إىل ىي  ،حث تستخدم الباحثة ادلنهج الكيفييف ىذا الب
)على ،لفحص الظروف الطبيعية األشياء تستخدم ،postpositivismeفلسفة 

يتم أخذ عينات  ،حيث يكون الباحثون كأدوات رئيسيةعكس التجارب( 
مصدر البيانات بشكل ىادف وثلجي, ومجع التقنيات مع التثليب )رلتمعة(, 

وتؤكد نتائج البحث النوعي على ادلعٌت أكثر  عد حتليل البيانات استقرائي/نوعيي
 29من التعميم.

 
 
 

                                                             
28Munawwir, pembelajaran Qawaid Bahasa Arab. (Sanjaya,2006:78). 
29Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013(, 15. 
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 حضور الباحثة -9
وأدائو اجلمع حضور الباحثة يف ىذا البحث العلمي ىو فهم جدا 

احلقائق  الرئيسية وذلك لسهلتو يف التعامل مع ادلبحوثُت مع القدرة على 
 ،يساعد يف مجع احلقائق ادليدانية مشاىدة أحوال مكان البحث حىت يستطيع أن

وحيضر الباحثة أيضا إىل مكان البحث للنظر ولكشف عن عملية أو معلومات 
 اليت  جتري جريا طبيعيا مث كتابتها و حتليلها.

شهرين. كل أسبوع حضور  حضور الباحثة يف ادلكان البحث يعٍت
 -3ثالثة.االباحثة يعٍت يومُت. ألن جدوال الدروس اللغة العربية يكون االثنُت و 

 موقع البحث  -3
ىذا البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة نور اإلسالم سيكاربيال ماترام  

واختارت ىذا ادلوقع ألن درس الوسيلة التعليمية يف ىذه ادلدرسة. وتبحث .
الباحثة يف الفصل الطالبات الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة نور اإلسالم 

سيكاربيال ماترام تقع قريبا من  وادلدرسة ادلتوسطة نور اإلسالمسيكاربيال ماترام. 
 جامعة زلمدي ملًتام.

 مصادر البيانات -7
مصادر البيانات ىي ادلوضوع الذي ميكن من خاللو احلصول على البيانات. 
يتم مجع البيانات يف البيئات الطبيعية، ومصادر البيانات األولية، ويتم 

ركية والوثائق احلصول ادلزيد من تقنياة البيانات من نتائج ادلالحظة التشا
مل على اختيار ادلخربين كمصادر كأداة بشرية، يع  ةالباحث 32وادلقابالت.

 للبيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي: 
 
 

                                                             
30Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2013), 57. 
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 مصدر البيانات األولية -أ
مصادر البيانات األولية ىي البيانات اليت يتم احلصول عليها مباشرة من 

 31االستماع والرؤية والطلب.ادلصدر من خالل نتائج ادلشًتكة األنشطة 
تشمل مصادر البيانات اليت سيتم مقابلتها رئيس ادلدرسة، مدرسة اللغة 

أولياء أمور الطالب أنفسهم. باستخدام تقنيات اختيار مصادر العربية، 
البيانات أو ادلخربين وفقا ال حتياجات البحث اليت تعترب بتحسيدية للبيانات 

 ادلطلوبة.
 الثانويةمصادر البيانات  -ب

مصادر البيانات الثانوية ىي البيانات اليت يتم احلصول عليهايف شكل 
ميكن احلصول على  32بيانات جاىزة يتم احلصول عليها من خالل الوثائق.

البيانات من خالل ىيئة التدريس )اإلدارة( ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم 
واذليكل التنظيمي  ال واليت تتضمن ملف ادلدرسة والرؤية والرسالةسيكاربي

 م.اإلسالم سيكاربيال ماترا والبنية التحتية ادلدرسة الثانوية نور
 أساليب جمع البيانات_ 5

أما طريقة إستخدام اجلمع البيانات يعمل البحث الكيفي يعٍت النوعية 
 ىي كما بلي : 

 مالحظة ( أ
اء العمل فقط بناء على أساس كل العلم. ميكن للعلمادلالحظة ىي 

أي احلقائق حول عامل الواقع الذي مت احلصول علية من  ،البيانات
مبساعدة أدوات معقدة خالل ادلراقبة. يتم مجع ىذه البيانات وغالبا 

 الربوتونات واإللكًتونات(مالحظة األجسام الصغَتة جدا ) ،للغاية
 33وكذلك بعيدة جدا )األجسام الفضائية( ميكن مالحظتها بوضوح.

                                                             
31Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 58. 
32Abu Achmadi, Metode Penelitian,2013).59 
33Prof. Dr. Sugiyono, MetodePenelitianPenddikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 310 
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 ادلالحظة التشاريك(ب
األنشطة اليومية للشخص يف  ةالباحث ةشاركيف ىذه ادلالحظة، 

الذي تتم مالحظتو أو استخدامو  كمصدر البيانات البحث. اثناء إبداء 
ادلالحظات، شارك الباحثون يف فعل ما يفعلو مصدر البيانات، ويأتون 

ون بادلتعة واألحزان. مبالحظة ىذه ادلشاركة، ستكون البيانات اليت ويشعر 
 صول عليها أيضا واليت مت احلصول عليها أكثر اكتماال وحادةمت احل

 .ومعرفة مستوى معٌت كل سلوك يظهر
 مقابلة(  ج

معُت. أجراى احلوار طرفان, ومها القائم ادلقابلة ىي زلادثة لغرض 
 34بادلقابلة الذي طرح السؤال واحملاور الذي أعطى اإلجابة على السؤال.

ادلقابلة لنيل البيانات عن طريقة الباحثة لذلك استخدمت 
 .ادلوضوع يف أسئلة

 رمسية حوارية مقابلةد( 
يف ىذا النوع من ادلقابالت، تعتمد األسئلة ادلطروحة بشكل كبَت 
على احملاور نفسو، لذا فهي تعتمد على عفويتو يف طرح األسئلة على 

يف احملاور. تكون  عالقة القائم بادلقابلة مع احملاور يف جوعادي وطبيعي، 
حُت أن األسئلة واألجوبة تعمل مثل احملادثة العادية يف احلياة اليومية. مع 
تقدم احملادثة، قد ال يعرف القائم بإجراء ادلقابلة أو ال يدرك أنو تتم 

 مقابلتو.
 مدير ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم سيكاربيال ماترام . (1
سيكاربيال معلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم  (2

 ماترام.

                                                             
34Prof. DR. LEXY J. MOLEONG, M.A. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2018), 

186. 
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 الطالب يف ادلدرسة الثانوية يف ادلدرسة نور اإلسالم سيكاربيال ماترام.( 3

معلم  ،لباحثة مقابلة مع ادلدير ادلدرسةا فاصتيف ىذه البحث, لقد     
عملية  ،الب. تتعلق بكيفية إعداد التعليمنائب ادلناىج والط،اللغة العربية

التعليم وتقوًن التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية نور اإلسالم 
 .2219/2222سيكاربيال ماترام العام الداسي 

 ج ( توثيق
ادلستندات ىي سجالت األحداث اليت مرت بالفعل. ميكن 
للوثائق أن تأخذ شكل كتابات أو رسومات أو أعمال ضخمة لشخص. 

ات وتاريخ احلياة والقصص والسَت الذاتية وثائق مكتوبة مثل اليومي
واللوئح السياسية. وثائق على شكل أعمال، مثل األعمال الفنية، واليت  
ميكن أن تكون على شكل رسومات ومنحوتات وأفالم وغَتىا. دراسة 

 35الوثائق مككلة الستخدام طرق ادلالحظة وادلقابلة يف البحث الكيفي.
 تحليل البيانات أسلوب– 0

ول على البيانات من مصادر البحث الكيفي, يتم احلصيف 
و يتم  ،)التثليث( ،ام تقنياة مجع البيانات ادلختلفةباستخد ،سلتلفة

ادلستمرة تنفيذىا باستمرار حىت يتم تشبع البيانات. مع ىذه ادلالحظات 
شلا أدى إىل اختالفات كبَتة يف البيانات. البيانات اليت مت احلصول عليها 

نوعية بشكل عام )على الرغم من أهنا ال ترفض البيانات  ىي بيانات
الكمية(, لذلك تقنية حتليل البيانات ادلستخدمة ليس ذلا منط واضح. 

 36صعوبة يف التحليل.لذلك غالبا ما جيدون 
 مجع البياناتأ ( 

الل ادلالحظة, ادلقابلة والوثائقمجع البيانات يف ىذه احلالة من خ   
                                                             

35Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,2017), 124. 
36Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 2017), 134. 
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 ختفيض البيانتب ( 
لذلك  ،البيانات اليت مت احلصول عليها من ادليدان كثَتة جدا

كما لوحظ, كلما طال الباحث يف   .جيب تسجيلها بعناية وتفصيل
اجملال, كلما كانت البيانات أكثر تعقيدا وتعقيدا. لذلك, من الضروري 
إجراء حتليل للبيانات على الفور من خالل تقليل البيانات. يعٍت تقليل 

والًتكيز على األشياء ادلهمة,  ،خيص واختيار األشياء الرئيسيةللالبيانات ا
 والبحث عن ادلوضوعات واألمناط.

 عرض البياناتج ( 
عرض البيانات يف ىذه احلالة زلدود كمجموعة من ادلعلومات 
 ادلنظمة اليت ميكن أن يعطى إمكانية استخالص نتائج واختذ اإلجراءات. 

 د ( استنتاج
للبيانات ىو عملية اختيار وفرز وتنظيم البيانات التحليل الكيفي 

ظة وادلقابالت ادلتعمقة اليت مت مجعها من ادلالحظات و ادليدانية وادلالح
من أجل احلصول على فهم عميق وىادف وفريد والنتائج  ،والوثائق

اجلديدة اليت وصفية وتصنيف أو أمناط العالقات بُت الفئات من األشياء 
 قيد الدراسة.

 تصحيح البيانات – 4
أداة صاحلة تعٍت أن أداة القياس ادلستخدمة للحصول على 
البيانات )التدبَت( صاحلة. صاحلة تعٍت أنو ميكن استخدام األداة لقياس 

 37ما جيب قياسو.
 التثليث) أ ( 

                                                             
37Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,2017). 134. 
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يتم تعريف التثليث يف اختبار ادلصداقية ىذا على أنو فحص 
ويف أوقات سلتلفة. وبالتايل البيانات من مصادر سلتلفة بطرق سلتلفة, 

 و الوقت. ،تثليب تقنيات مجع البيانات ،ىناك تثليب ادلصدر
يتم إجراء تثليب ادلصدر الختبار مصداقية تثليث ادلصدر : أ ( 

خالل البيانات عن طريق التحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها من 
الختبار مصداقية البيانات حول  ،عدة مصادر. على سبيل ادلثال

يتم مجع واختبار البيانات اليت مت احلصول  ،أسلوب القيادة للشخص
 ،إىل الرؤساء الذين يعينون ،يها للمرؤوسُت الذين يتم توجيههمعل

ولزمالء العمل الذين ىم رلموعات تعاونية. ال ميكن حساب متوسطة 
البحث الكمي, ولكن يتم البيانات من ادلصادر الثالثة كما ىو احلال يف 

وصفها وتصنيفها وأي وجهات نظر متشاهبة و سلتلفة وزلددة من 
مصادر البيانات الثالثة. البيانات اليت مت حتليلها من قبل الباحثُت إلجياد 

 استنتاج مث طلب االتفاق مع مصادر البيانات الثالثة.

 التثليب الفٍت)ب ( 

اقية البيانات عن طريق يتم إجراء تثليث التقنيات ال ختبار مصد
التحقق من البيانات إىل ادلصدر نفسو بتقنيات سلتلفة . على سبيل 

مث فحصها  ، احلصول عليها عن طريق ادلقابلةالبيانات اليت متادلثال 
بادلالحظة أو التوثيق أو االستبيان. إذا كانت تقنيات اختبار مصداقية 

جيري الباحث مزيدا من ادلناقشات  ،انات الثالثة تنتج بيانات سلتلفةالبي
للتحقق من البيانات  ،مو مصدر البيانات ذات الصلة أو مع االخرين

ألن وجهات  س،اليت تعترب صحيحة . أو رمبا كل شيء على ما يرام
 النظر سلتلفة.
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 تثليب الوقت) ج ( 

غالبا ما يؤثر الوقت إيضا على مصداقية البيانات. البيانات اليت مت مجعها 
ومل تكن ىناك  خالل تقنيات ادلقابلة يف الصباح عندما ال يزال اخلبَت حاضرا,من 

ستوفر بيانات أكثر صحة لذا فهي أكثر مصداقية . ذلذا  ،العديد من ادلشاكل
السبب من أجل اختبار مصدافية البيانات ميكن القيامبو عن طريق التحقق من 
ادلقابالت وادلالحظات أو تقنيات أجرى يف أوقات أو موافق سلتلفة. إذا كانت 

م العثور نتائج االختبار تنتج بيانات سلتلفة, يتم إجراؤىا بشكل متكرر حبيث يت
 .على اليقُت يف البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


