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الشعار
نِ وْ رُ فُ كْ تَ الَ وَ اِيل وْ رُ كُ اشْ وَ مْ كُ ْر كُ ذْ اَ وِين رُ كُ ْذ افَ 

Artinya: “Maka Ingatlah Kepada-Ku, Aku Pun Akan Ingat
Kepadamu. Bersyukurlah Kepada-Ku, dan Janganlah Kamu Ingkar

Kepada-Ku”

( ١٥٢البقرة :  )



ي

هداءاإل

، أدعو هللا سبحانه وتعاىل، على كل النعم و الفرصة إلكمال  البحث احلمد 
ا. أشكر لك كل الشكرالعلمي  ، ألنك أحضرت أشخاًصا مهمني رب،بكل عيو

بشكل العلميالبحث ن يقدمون دائًما التشجيع والصالة، حىت يتم إكمال حويل. الذي
صحيح.

ىل :إهلذا البحث العلمي 
ىل األعمال إأمي مسيتا اليت متطر على الرمحة الشفقة والدعاء وترشدين -١

واألعمال احلسنة، أطال هللا هلا عمرها. واألهداف النافعة وترغبين يف النوا
ىل إاملرحوم أيب احملبوب مسرتم الذي ربياين صغريا برتبية حسنة وأرشداين -٢

ألخالق الكرمية، عسى أن تكون من األعم ين  ال الصاحلة وأد
مني.آ، وضعك هللا يف اجلنةالصاحلين

أساتذي الذين عملوين اللغة العربية حىب ظهر شعور احلب يف تعليم اللغة -٣
حلق.  العربية 

اء هذا البحث، جزاك هللا خريا وسهل -٤ أختيمسفاة رمحوايت اليت دفعتين يف ا
هللا هلا أمورما.

ىل عائليت احملبوبة اليت قد شجعتين يف كتابة هذا البحث.إوأهدى هذا البحث -٥
أصدقايت احملبوبون الذين اليزالون يرشدونين ويساعدونين على األعمال النافعة -٦

دب صاحل. ويؤدبونين 



ك

كلمة الشكر والتقدير
بسم هللا الرمحن الرحيم

و ذنه استطعت الباحثة أن تنته هذا البحث العلمي مبوضوع "استخدام السمعية احلمد 
ك صاحل  البصرية كوسيلة التعليمية اللغة العربية عرب اإلنرتنيت يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو أ

رام العام الدرسي  " ٢٠٢١-٢٠٢٠ما
للغة العإو  بعون هللا و توفيقه نطالقا من الشعور بواجيب ألكتب البحث العلمي  ربية، احلمد 

نتهيت من كتابة هذا البحث العلمي. قد متت كتابة هذا البحث العلمي للحصول على الشهادة إ
نين أقول شكرا كثريا لألساتذ الذين قد ساعدوين يف كتابة هذا البحث إاجلامعة يف تعليم اللغة العربية. ف

العلمي، وهم :
ية ماترام  الدكتور احلاج أرشاد عبد الغين.رئيس اجلامعة يف جامعة حممد-١
سالم.سوندي املاجستري، عميد كلية الدين اإل-٢
حسنان املاجستري كوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربية.-٣
د. أمحد حلواين سافعي، املشرف األول.-٤
نوفيانيت سندرا ديوى املاجستري، املشرفة الثانية.-٥
هذا البحث العلمي. جزاكم هللا خريا على خرين الذين يعطون مساعدة يف كتابةواآل-٦

م. مساعدة وتوجيها
عسى هللا أن جيعل أعماهلم خاصة لوجه الكرمي جيزيهم هللا خريا ويعطيهم هداية وتوفيقه ومغفرته 

ورضوانه. 

٢٠٢١يونيو ٢٧رام، .... مات
الباحثة

إنداغ سري رحايو
٧١٧١١٠٠٣٦الرقم اجلامعي : 



ل

املستخلص

حتت العنوان " استخدام ٧١٧١١٠٠٣٦: امعيالعلمي، إنداغ سري رحايو، الرقم اجلالبحث 
يف املدرسة املتوسطة السمعية البصرية كوسيلة التعليمية اللغة العربية عرب اإلنرتنت لصف الثامن 

ك صاحل ماترام العام الدرسي ." املشرف األول: د. أمحد ٢٠٢١-٢٠٢٠اإلسالمية ترفادو أ
.ملاجسترياملشرفة الثانية: نوفيانيت سندرا ديوحلواين شافعي.

العربية عرب كيف استخدام السمعية البصرية كوسيلة التعليمية اللغة الوصف  :أهداف هذا البحث هي
ك صاحل ماتاإلنرتنت لصف الثامن يف املدرسة املتوسطة -٢٠٢٠العام الدراسي رام اإلسالمية ترفادو أ

لوصف املشكالت على استخدام السمعية البصرية كوسيلة التعليمية اللغة العربية عرب .و ٢٠٢١
ك صاحل  -٢٠٢٠العام الدراسي رام ماتاإلنرتنت لصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو أ

هو البحث الكيفي، ومنهجه فهو منهج البحث الوصفي. وأسلوب البحث. وأما مدخل هذا ٢٠٢١
ت معلم اللغة العربية ومدير املدرسةمجع ال ئق. ومصدر البيا ستخدام املالحظة واملقابلة والو ت  بيا

ك صاحل ماتاملتوسطة يهدف استخدام وأما نتائج من هذا البحث فهي: . راماإلسالمية ترفادو أ
تنقسم اد العربية. السمعية البصرية كوسيلة التعلم اللغة العربية عرب اإلنرتنت تسهل فهم الطالب للمو 

يستخدم املعلم الوسيلة و عملة تنفيذ هذه الوسيلة إىل ثالث مراحل. يف املرحلة األول. تبدأ بصنع املادة 
ستخدام جمموعة Googleالسمعية البصرية بفديو وتسجيل صوت املعلم   Classroom و

WatshApp وYoutube واملرحلة الثانية هو حتديد القواعد، أو قواعد، املرحلة الثالثة هي إعطاء ،
ستخدام السمعية البصرية كوسيلة التعليمية اللغة العربية عرب الواجبات.  عوائق اليت يواجهها املعلم 

ك صاحل ماتاإلنرتنت لصف الثامن يف املدرسة املتوسطة هي: األول شبكة غري راماإلسالمية ترفادو أ
.ختصيص وقت التعلم غري الكايفمستقرة، الثالين 

وسيلة السمعية البصرية، التعلم عرب اإلنرتنيت: الكلمة األساسية



م

ABSTRAK

Skripsi, Endang Sri Rahayu, NIM 717110036 dengan judul “ Penggunaan
Audio Visual Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab Daring di
SMPIT Anak Sholeh Mataram Tahun Ajaran 2020-2021 “
Pembimbing I: Dr Ahmad Helwani syafi’i, M.Pd., Pembimbing II:
Novi Yanti Sandra Dewi, Lc.ME

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana penggunaan audio visual
sebagai media pembelajaran bahasan Arab daring pada kelas VIII di
SMPIT Anak Sholeh Mataram Tahun Ajaran 2020-2021 dan untuk
mengetahui masalah dalam penggunaan audio visual sebagai media
pembelajaran bahasa Arab daring pada kelas VIII di SMPIT Anak Sholeh
Mataram Tahun Ajaran 2020-2021. Adapun pendekatan penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian  yang digunakan
adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah observasi wawancara dan dokumentasi yang
bersumber dari guru Bahasa Arab dan kepala Sekolah SMPIT Anak
Sholeh Mataram. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: penggunaan
audio visual dalam pembelajaran daring bertujuaan untuk memudahkan
siswa dalam memahami materi pelajaran bahasa arab proses
pelaksanaan media ini dibagi menjadi tiga tahapan, pada tahapan pertana
dimulai dengan pembuatan materi dimana dalam pembuatan materi ini
guru menggunakan vidio, materi  tertulis dan rekaman suara kemudian
dikirim kepada siswa melalui aplikasi group Google Classroom,
WhatsApp dan Youtube, kemudian pada tahapan kedua mengidentifasi
tata bahasa atau qowa’idnya, tahapan ketiga adalah memberi tugas. 2)
kendala yang dihadapi guru dalam penggunaan Audio Visual sebagai
Media Pembelajaran bahasa arab daring (a) Jaringan yang kurang stabil
(b) waktu pembelajaran yang tidak mencukupi alokasi waktu.

Kata Kunci :Media Audio Visual, Pembelajaran Bahasa Arab Daring
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الفصل األول
أساسية البحث

البحثخلفية-أ
اللغة العربية هي أحد من اللغات األجنبية. وكثري من جمتمع االندونسيا يدرسها 
ويعنقد أن لغة العربية هي لغة توجه املسلمون لفهم دينهم، ألن لغة القرآن وحديث النيب 

تدرسها ليس اي مها مصدر شريعة اإلسالم هي اللغة العربية. على الرغم من أن لغة العربية 
حول احتياجات الدين فحسب، بل تدرس لغة العربية  ألغراض أخرى أيضا. مادة لغة 
العربية هي املادة توجه للتشجيع واإلشراق والتنمية وترقية القدرات وتربية صفة اإلجابية 

تعد لغة العربية يف املدرس لوصول ١على لغة العربية، سواء كانت منتجي أم غري منتجي.
اللغوية ولتنمية القدرة على االتصال بللغة العربية، يعين تشمل أربع مهارات الكفاءات

لغوية وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة.
الرتبية هي تنمية قدارت الفرد واجتاهاته وغريها من أشكال السلوك ذات القيمة 

تمع الذي يعيش فيه ا الكابر من وهي أيضا كل الوسيلة ٢.االجيابية يف ا املدبرة اليت 
أفراد النوع االنساين اعداد جسمنا وعقليا وأدبيا لغرض خاص جيعلونه نصب أعينوهم 

ا االنسان يف جسمه أو عقله أو خلقه. ملعام ٣٢٠والوسيلة غري املدبرة اليت يستفيد 
بشأن نظام التعليم الوطين أن هذا النظام يعمل على تطوير وتشكيل شخصية ٢٠٠٣

ضارة األمة من أجل تثقيفها. كماأنه يهدف إىل تنمية إمكانية الطالب لكي وح
وخمافة هللا عز وجل. وان جيعلهم مواطنون دميقراطيون ومسؤولون. يسبحواالناسا كثر اميا

لطرق فقط أو التقنيات أو االسرتاتيجيات القدمية،  وبذلك إن التعليم الترتبيط 
إىل جنب مع تطور عصر العوملة. تعد إندونيسيا احد ولكن سيتم تطوير التعليم جنبا

البلدان اليت انتشرت فيها التكنولوجيا على نطاق واسع وأثرت فيجميع جماالحتياة الناس مبا 
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عة والنشر، معجم  مصطاحات  الرتبوية لفظ واصطالحا, فاروق عبده  فليه، أمحد عبد الفتاح ، ٢ .٨٧), ص.٢٠٠٤(االسكندرسة دار الوفاء للطا
.١)، ص.١٩٧١-١٩٧٠، حبوث يف اطرق التدرس اخلاصة، (جامعة دمسقأمحد احلحى الكردي، ٣



٢

تمع بعد اآلن عنالتكنولوجيا، ومع ذلك فان  لتايل ال ميكن فصل ا يف ذلك التعليم. و
تمع مطالب مبواصلة تطورا العصر احلديث ب شكل متزايد، هذا تطورا التكنولوجي السريع ا

جييب أن يتماشى مع جتسني نوعية املوارد البشرية ليكون اجتاه تطوير العلوم والتكنولوجيا 
٤سوف يساعد على جعل الطالب اكثر قوة املواحهة حتديد املستقبل.

ا رآن واحلديث مهإن الرتبية يف اإلسالم ال ينفصل على علم اللغة العربية. فالق
للغة العربية. لذلك ينبغي على ا ملسلمني تعليم اللغة املصدران األساسيان يف اإلسالم 
ا وفهمها على األقل أن يتمكون من فهم الشريعة جيد ا وفهم املعاين القرآن العربية وإتقا
ا أداة تواصل مع إخواننا من الب الضافة إىل كو شر ووسيلة للتواصل واحلديث الصحيح 

ا يف العلم حىت بد وإليهه. فقد أصبحت اللغة العربية األن إحدى اللغات املبني الع عرتف 
ا تستخدم كلغة رمسية من قبل بعض البلدان حاصة يف منطقة الشرط  ألسط.اأ

التعليم حيتاج إىل الوسيلة من أجل حتقيق التعليم وفقا لرفية ورسالة الذين والدولة، 
ثري نفسي الطالب.وأن استخدام الوسيلة يف عملية  ا ٥يؤدي ايضا إىل  يقول يونس: إ

ثري حلواس وأمحن للفهمفما راء كمن مسع وهذا يعين": أن وسيلة الوسيلة التعليم هلا  أعظم 
التأثري األكرب على حواس املرء وميكنها أن تضمن الفهم أكثر. السامعون فقط الحيصلون 

شاهدين والسامعني". ٦على نفس مستوي الفهم 

عملية التعليم والتعلم هي عملية التواصل. يف عملية االتصال، تلعب ثالثة عناصر 
مهمة دورا: الرسالة املنقولة يف هذه احلالة هي املنهج الدراسي، واملعلم كمتصل، والطالب 

ا بفعالية وكفاءةكتواصل. من أجل أن تعمل عملية االتصال بسالسة أو ، ميكن القيام 
٧ضع عالمة على وسائل اإلعالم التعليمية.من الضروري و 

4Sohibun, Filzandan Yuliana Ade, Pengembangan Media Pembelajaran Berbais Virtual Class
Berbantuan Google Drive, (Tadris, Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol 2, Edisi 2 2017),
h.122.
5Azhar, Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h.15.
6Umar, Media Pendidikan, Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran, “Tarbawiyah”, Vol.11,
Januari-Juli 2014, h. 132.
7Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu'atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran
Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hal. 101
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ميكن حمصول علي ء فريوس كورو ستخدام جناح التعلم يف هذا العصر الو ها 
ا مالتكنولوجيا كوسيلة التعلم يف املدرس. وأما الوسيلة فتصبح عنصرا  هما  يف التعلم أل
م وشعورهم يف التعلم لوصول أ هداف التعلم. ولذلك, ستنبه اهتمام الطالب ورغبتهم، وكفر

ل على أهداف التعلم  ينبغي أن يطور التكنولوجيا ويستخدمها كوسيلة التعلم اليت جتد حصو 
ثري كبري على حتقيق أهداف ال تعلم وأهداف املنهجية كامل. وسيلة التعلم هلا دور رئيس و

ستخدام الوسيلة يف عملية التعلم والتعليم، ستقلل قيود امل ، وستسهل كان والوقتألنه 
دة الفرصة للتفاعل م باشرة ينب املعلمني والطالب املعلمني تبليغ املواد إىل الطلبة، وميكن ز

لم مستقال بنفسه، والبيئة، وميكن أن يريد تشجيع الطالب على التعلم وتشجيع على التع
لفهم مادة يف عملية التعلم والتعليم. األشياء املذك شكال ورة كم تقدم وهي أوستسهل طال

ا املعلمون والطالب من فوائد استخدام الوسيلة يف عملية التعلم والتعليم اليت سيشعر 
فيها.

لتعبري عن رأي  فأما البيان عن أمهية وسيلة التعلم كما شرح الباحث, فيؤكد 
نتو: يف احليقيقة, تساعد الوسيلة التعليمية الصور على تشجيع الطالب وحتمس رغبتهم  در

ت اللغوية.يف التعل ٨م. وتساعدهم الوسيلة لتنمية املها

ت الباحثةلبحث موضوع بناء على اخللفية البحث اليت شرحها الباحثة كما تقدم، اراد
لصف الثامن اإلنرتنتعربية عرباليميةاللغةعلالتاستخدام السمعية البصرية كوسيلة "عن
ك ترفادو املدرسة املتوسطة اإلسالميةيف  -٢٠٢٠لدراسة االعام رامماتصاحلأ

٢٠٢١."
أسئلة البحث-ب

ألتية:خلفية البحث اليت شرحها سابق، فقدمت الباحثة أسئلة انظر إىل 
لصفعرب اإلنرتنت اللغة العربيةكوسيلة التعليميةستخدام السمعية البصرية  اكيف.١

ك ترفادويف املدرسة املتوسطة اإلسالميةالثامن ؟مراماتصاحلأ

8Daryanto, Media Pembelajaran. (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2012).h.108
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كوسيلة التعليميةالسمعية البصرية  ستخدام العوائق اليت يواجهها املعلموهما .٢
ك ترفادويف املدرسة املتوسطة اإلسالميةالثامنلصفاللغة العربية عرب اإلنرتنت  أ

؟رامماتصاحل
والنوافعأهداف -ج

وهي: لنظر إىل أسئلة البحث املذكورة،يهدف هذا البحث إىل مهمة 
يمية اللغة العربية عرب اإلنرتنت تعلالوسيلة ككيف استخدام السمعية البصريةوصفل.١

ك ترفادو يف املدرسة املتوسطة اإلسالميةالثامنلصف .رامماتصاحلأ
كوسيلة السمعية البصرية  ستخدامنيالعوائق اليت يواجهها املعلموما هوصف ل.٢

يف املدرسة املتوسطة اإلسالميةالثامنلصفاللغة العربية عرب اإلنرتنت التعليمية
ك ترفادو .رامماتصاحلأ

هي:ا البحثالفوائد اليت ميكن أن تؤخذ من نتائج هذ
النظرية.١

هذا البحث أحد من املراحع ليبحث يف البحث والتطوير الوسيلة 
التعليمية، ألن أمهية وسيلة التعليمية ميكن أن تكون مساعدة ودماعة يف عملية 
التعلم والتعليم  وميكن أن تكون مصدرا للتعلم، السيما أثر من املؤسسات التعليمية 

املدرسة فيمادة اللغة العربية اليت سيطبقها يف مادة اللغة العربية يعين خاصة يف
ك ترفادو املتوسطة اإلسالمية رامصاحلأ اومن املتوقع أن تقدم نتائج هذ، ما

صرية كوسيلة للتعلم البورؤى حول كيف استخدام السمعيةمعلومات للقراءبحثال
.عرب اإلنرتنت

التطبيقية.٢
يكونوا الفوائد احملصول عليها من هذا البحث هي تشجيع املعلمني أن 

مبدوعني يف تعليم اللغة العربية عموما، ويرجى أيضا أن يفيد البحث فوائدا للطالب 
واملعلني والباحثني، وهي كما يلي :



٥

للطالب: هم يكتسبون خربات جديدة يف عملية التعليم والتعلم حىت يزيد .أ
احلماسة والدافع يف تعلم اللغة العربية، وأن تكون مساعدة يف فهم تعلم 

. وأن اللغة  ء فريوس كورو العربية بشبكة اإلنرتنيت خاصة يف مدة الو
يكرر التعلم يعين يطالع الطالب أينما كنوا حىت ميكن للطالب التعلم 

بشكل مستقبل بنفسه.
للمعلمني: أن تساعد للمعلني يف عملية التعلم والتعليم عموما يف مهارة .ب

االستماع والقراءة والكالم والكتابة .
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا للباحثني األخرين : نياملباحث.ج

لبحث عن  يمية تعلالوسيلة كاستخدام السمعية البصريةالذين يقومون 
.أو املعهد اإلسالميةالعربية عرب اإلنرتنتفي املدرسةاللغة 

حدود البحث-د
تعليم اللغة :حددت الباحثة عن اللغة العربية يف هذا البحث يف احلد املوضوعي.١

العربية عرب اإلنرتنيت كاستخدام الوسيلة السمعية البصرية.
يف املدرسة املتوسطة احلد املكاين: حددت الباحثة هذا البحث لصف الثامن .٢

ك و ترفاداإلسالمية رامصاحلأ . ما
-٢٠٢٠احلد الزمين: يقتصر زمن البحث من شهر مايو إىل يونو العام الدراسي .٣

٢٠٢٢.
املصطلحاتحتديد -ه

ةبعض املصطلحات املستخدمة اليت حتتاج إىل حتديد معانيها حىت حثاالبتقدم
ا عند الباحثة بعد ما قرأت الكتب كما يلي : تكون واضحة، وأما تعريفا

حية احلواس املستخدمة وتضمن .١ السمعية البصرية : نوع من أنواع الوسيلة من 
والصور اليت ينظر إليها حىت يسمع هذه الوسيلة السمعية البصرية عنضر الصوت

ا شيئا. ا شيئا ويشاهد 
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مج  وأنه يستخدمها املعلم سواء دا.٢ خل فصل املدرسة أو الوسيلة التعليمية : الرب
يزوز أن يقال و خارجه لنجاح عملية التعلم والتعليم ولتحقيق أهداف التعليمية 

مج وأنه يستفيد منها الطالب أن يعرف املعلوما م.ت وحده وهلالرب ا فائدة يف حبا
ةالدراسات السابق-ز

إلطالع على عدة دراسات سابقة دراسات معينة ووحد.لقد قامت الباحثة 
تلك يستفاد منها يف جوانب موضوع البحث, عرضت الباحثة بعض األمثلة على

الدراسات هي: 
تعليم اللغة العربية يف ), تصف هذه الدراسة عن ٢٠٢٠البحث من نبيلة وأصدقائها (.١

، خصوصا يف الفصل الثالث جانيت وعدد املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
ت يف هذا ٣٤الطالب هو  وإىل معلم اللغة العربية فيها. وأما أسلوب مجع البيا

) ملعرفة عن الطرق املستخدمة ١هذا األسلوب (البحث هو املقابلة واملالحظة، وتنفيذ
ا املعلم. أظهرت النتائج أن ٢يف تعليم اللغة العربية ( ت املوجهة  ) وملعرفة عن التحد

ت اليت واجهها املعلم هي عدم وجود  تعليم اللغة العربية على اإلنرتنيت. كانت التحد
د من الطالب من احلضور. فرض ملراقبة كل طالب واحدا فواحدا، وعدم متكن العدي

ا  ا الطالب هي قصر الفهم عن املادة التعليمية اليت بلغ  ت اليت واجهها  والتحد
٩املعلم وكلك بشبكة اإلنرتنيت اليت غري مدعم.

ستخدام فيديو ). ٢٠٢٠البحث من ريقي حممد الفىت, (.٢ تطوير الوسائل التعليمية 
مالك إبراهيم لتنمية كفاءة قواعد النحو يف املعهد  اهلداية ماالنج. جامعة موال

) كيف تطوير ١. واألهداف يف هذا البحث هي ملعرفة: (اإلسالمية احلكومية ماالنج
ستخدام فيديو لتنمية كفاءة قواعد النحو يف املعهد اهلداية ماالنج  الوسائل التعليمية 

لتنمية كفاءة النحو يف ) ما مدى فعالية تطوير الوسائل التعليمية واستخدام فيديو ٢(
) بشكل R &Dاملعهد اهلداية ماالنج. واستخدام نوع البحث املنهج البحث والتطوير  (

9Nabila Nurbaiti Zulaini, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Madrassah Ibtidaiyah Pada Masa
Wabah Covid-19, Journal ofeducation, Vol 3, No 1, 1 April 2020.



٧

ومدخل البحث الذي استخدمه الباحث هو الكيفي )،Borg and Gallبورغ وغال (
١٠والكمي.

إلختيار البعدي, ونتائج البحث: بناء على نتائج التالمذ من اإلختبار القبلي وا
ستخدام فيديو فعالة لت نمية كفاءة فواعد فحصول على خالصة أن الوسائل التعليمية 
الل نتائج املقارنة النحو للتالميذ الصف األول يف معهد اهلداية ماالتج. وتثبت من خ

ء أعلى من تكون نتيجة اختإلختبار القبلي واإلختبار البعدي،بني النتيجة ا بار 
ء (ء, يعيت نتائج اختجدول  ), ويف ٦٢،٢:%١) مقارنة يف الدرجة ١٣،٣٨بار 
).٢, ١٤: (%٥الدرحة 

االستماع بوسيلة تطوير املواد التعليمية املهارة). ٢٠١٧البحث من فائز احلبيب, (.٣
ج ساويت ماديون. السمعية البصرية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كمبان

.احلكومية ماالنججامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية
) معرفة كيف تطوير املواد التعليمية املهارة ١أهداف من هذا البحث هي : (

ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كمبانج سويت ماديون.  االستماع بوسيلة السمعية
) معرفة موصفلت املواد التعليمية املهارة االستماع بوسيلة السمعية البصرية املطورة. ٢(
عرفة فعالية املواد التعليمية ملهارة االستماع بوسيلة السمعية الدى طلبة املدرسة ) م٣(

الثانوية اإلسالمية احلكومية كمباتج سسويت ماديون. ومنهجه هو منهج البحث 
والتطوير يف هذا البحث اإلنتاج املنتج وجيرب فعالية اإلنتاج يف طلب فصل العاشر 

١١مية كمباتج ساويت ماديون.املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكو 

ستخدام فيديو لتنمية كفاءة قواعد النحو يف املعهد اهلداية م١٠ جامعة موال, (االنجريقي حممد الفىت,تطوير الوسائل التعليمية 
).٢٠٢٠مالك اإلسالمية احلكومية مزالنج, 

فائز احلبيب,تطوير املواد التعليمية املهارة االستماع بوسيلة السمعية البصرية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كمبانج ١١
مالك اإلسالمية احلكومية مزالنج, ساويت ماديون, ( ).٢٠١٨جامعة موال
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اجلدوال األول
الدراسات السابقة حول املوضوع

اإلختالفالتشابهالياحث، سنة وعنوان البحثالرقم
نبيلة نوربييت زليين، نوريل مفيدة، ١

نور خالص، حممد عفيف أمر 
هللا، تعليم اللغة العربية يف املدرسة 
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف 

Covidزمن  -19

أداء البحث 
لوصف عن تعليم 
اللغة العربية يف 

،Covid-19زمن
وحتدف البحث 
ملعرفة عن الطرق 

املستخدمة 
ت املوجهة  والتحد

حني التعليم يف زمن  
Covid-19ا وهذ

البحث هو البحث 
الكيفي

كانت الباحثة تنفذ 
هذا البحث يف 

اإلبتدائية املدرسة 
اإلسالمية 

احلكومية وهذا 
نفدت يف البحث 

املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية

). ٢٠٢٠ريقي حممد الفىت, (٢
تطوير الوسائل التعليمية 
ستخدام فيديو لتنمية كفاءة 
قواعد النحو يف املعهد اهلداية 
مالك  ماالنج. جامعة موال
إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ماالنج.

أداء البحث 
تطوير لوصف عن 

الوسائل التعليمية 
.م فيديوستخدا

كانت الباحثة تركز 
حبثها يف التنمية 
كفاءة قواعد 

، وهذا النحو
البحث تبحث 
استخدام السمعية 
البصرية كوسيلة 
التعليم اللغة العربية 
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وهذا عرب اإلنرتنيت 
البحث هو البحث 

الكامي
تطوير ).٢٠١٧فائز احلبيب, (٣

ماع املواد التعليمية املهارة االست
رية يف بوسيلة السمعية البص

املدرسة الثانوية اإلسالمية 
احلكومية كمبانج ساويت 
ماديون. جامعة موالن مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ماالنج.

أداء البحث 
تطوير لوصف عن 

املواد التعليمية 
املهارة االستماع 
بوسيلة السمعية 

البصرية

كانت الباحثة تركز 
حبثها يف تعليم 

االستماعمهارة 
وهذا البحث تعليم 
اللغة العربية عرب 

اإلنرتنيت

اإلطار النظري-ر
الوسيلة التعليمية.١
مفهوم الوسيلة التعليمية.أ

" مبعىن وسيط أي وسيط Mediumالوسيلة أصلوها من لغة الالتينية صيغة الكلمة "
" يف قاموس االحنليجية هي أنه Mediumالكلمة "١٢بني املرسل ومستلم الرسالة.

سنجد ١٤ولكن الوسيلة لغة يف قاموس لغة االندونيسيا هي واسطة.١٣االتصاالت
يكون واسطة  بني WhatsAppخصوصا من التعريف األول ألة االتصال مثل واتساب 

أو ألة أو غريها تكون واسطة بني  شخضني فأكثر. وعموما من التعريف الثاين انسا
املرسل واملرسل إليه.

12Rudi susilana dan Ce[i Riyana, Media Pembelajaran: Hakikat pengembangan Pemanfaatan dan
Penilain, (Bandung:: CV Wacana Prims, 2009), h.6.
13Della Thompson The Ordord Dictionary of Current English, (New York: Oxford University
Press, 1993), 552
14Dendy Sugono dkk, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 931
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مات من يعين وسيط لتواصل املعلو االتصال لة هي أداة قناةأن الوسيHeinichوذهب
) وسيلة رابطة التعليم وتكنولوجيا االتصاالت(AECTحددت١٥املصدر إىل املستقبل.

عرف ١٦وهي مجيع األشكال والقنوات املستخدمة  لنقل الرسائل أو املعلومات
أن وسائل هي أي شيء ميكن التالعب أو رؤيتها، (NEA)املؤسسة الوطنية للتعليم 

ا أو التحدث عنها واألدوات املستخدمة يف ذلك النشاط. فنقول ١٧مساعها، قراء
من هذا الفهم، إن وسائل االتصال يف شكل الطياعة والصوت مع تكنولوجيا األجهرة 

لوسائل. ونظر الباحث يف تعريفات الوسيلة اصطالحا, ما زالت الت عريفات تسمى 
املقدمة قريبا مبفهوم الوسيلة من حيث لفة.

الوسيلة التعلبمية هي كل ما يستخدمه املعلم لتحقيق هدف معني كتحسني  
مثا أضاف إبراهم لتحسني ١٨التدريس بداية من السبورة أو اللوحات والنماذج وغريها.

عملية التعليم والتعلم وتوضيح معاين كلمات املدرس, أي لتوصيح املعاين أو شرح 
األفكار أو تدريب التالميذ  على املهارات أو تعويدهم على العادة أو تنمية االجتاهات  
أو غرس القيم فيهيم، دون أن يعتمد املدرس أساس على األلفاظ والرموز 

ا أجهزة وأدوات و ١٩واألرقام. عرف علد احلافظ سىالمة الوسائل التعليمية على أ
٢٠ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلبم والتعلم.

الوسيلة التعليمية عرفت بتعريفات املذكورات السابقات، ويتخذ خالصة من ذلك 
حتقيق التعريفات أن الوسيلة هي عنصر من عناصر النظام التعليمي الشامل تسعى إىل

دة وأحد من األهداف تغيري يف سلوك املتعلم، والوسيلة التعليمية   أهداف التعليمية ا
15Rudi Susilana, Media Pembelajaran, 6; Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Cet. XXI; Depok:
PT Rajagrafindo Persada, 2019), 4.
16Husniyatus Salamah Zainiyati, Pengembangan Media Pembelajaran Berbais ICT : Konsep dan
Aplikasi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Cet 1; Jakarta: Kencama, 2017), 62; Azhar
Arsyad, Media Pembelajaran,3.
17Husniyatus Salamah, Pengembangan Media, 62.

٢٨)، ٢٠١٨ملطبعة : أمزون، , (الطبعة األول، دون مكان انقدمة يف تكنولوجيا التعليمحسنب عبد الفتاح,١٨
٩٥-٩٤)، ٢٠١٩(عمان : دار اليازروي العلمية، ثري تكنولوجيا اإلعالم واالصال، إبراهم  عمر ييحياوي، ١٩
ض عارف اجلبان، ١٨)، ٢٠٠٩عبد املعطي حجازي، هندسة وسائل التعليمية ، (الطبعة األوىل ، عمان : دار األسانة ، ٢٠ ر

دم هم، (دمشق : دار العصماء ، الوسائل العليمية بطرا  .١٠٣)، ٢٠٠٩ئق أ
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هي كال األدة واملادة واألجهزة اليت يستخدمها املعلم لتحسني  عملية التعليم. وحتفز 
لكي تقع عملية التعلم يعىن كل شيء ميكن استخدامه لتوجيه الرسائل اليت حتفز  طال

أفكارا وشعورا واهتماما ورغبة يف التعلم وتساهم يف عملية التعلم مسامهة به طال
ضوعات. وعلى هذا األساس، فعالة يف إيضاح مفهوم غامض أو شرح أحد املو

الوسيلة التعليمية ليست شيئا إضافيا يساعد املعلم على الشرح والتوضيح فقط، بل 
جحة هي جزء ال يتجزأمن عملية  التعليم  اليت جيب أن  تشرك  مجيع احلواس لتكون 

ومالئمة ومساعدة على الفهم ةاإلدراك، وتثبيت املعلومات يف الذاكرة واستحضارها 
وقت احلاجة.

مفهوم الوسيلة البصرية.ب
شيوًعا وغالًبا ما يستخدمها املعلم يف التعلم. لهي أكثر الوسائالوسيلة البصرية

دورًا مهًما يف عملية التعلم. يرتبط (الصور أو األمثال) الوسيلةالبصريةتلعب 
ميكن للوسائط املرئية أن تسهل الفهم .هذا النوع من الوسائط حباسة البصر

ن وتقوي الذاكرة.ميكن للوسائط (على سبيل املثال ، اهليكل التنظيمي املتعاو
٢١.املرئية أيًضا أن تعزز العالقة بني حمتوى املوضوع والعامل احلقيقي

لسمعيةة امفهوم الوسيل.ج
، فإن الوسائط الصوتية هي وسيط ال CepiRiyanaو نرودي سوسياللوفًقا

ميكن توصيل رسائله إال من خالل حاسة السمع. يتم سكب الرسالة أو 
املعلومات املراد نقلها يف رموز صوتية على شكل كلمات وموسيقى ومؤثرات 

٢٢.صوتية

لنقل الرسائل يف شكل رموز هي وسيلة الوسيلة السمعية، فإن ووفًقا لسدميان
٢٣.صوتية ، شفهية (إىل كلمات أو لغة منطوقة) وغري لفظية

21Moh. Zaiful Rosyid dkk, Ragam Media pembelajaran, (Literasi Nusantara : Malang, 2019), h. 29
22Sadiman, Media Pembelajaran, diakses melalui http://mp-bahri.blogspot.com/, hari jumat 9juni
2021, pkl. 07..15
23Rudi SusilanadanCepiRiyana, Media Pembelajaran, (Bandung; CV Wahana Prima, 2007) hlm.
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وسيلة تستخدم هيسمعية، ميكن استنتاج أن الوسائط الناءً على الرأي أعالهب
جلانب السمعي ا، حيث يكون الرتكيز علىقل الرسائل اللفظية وغري اللفظيةلن

للمعلومات.عتباره ملتقطًا
التعليمية سائلأنواع الو .٢

كانت الوسيلة التعليميية متنوعة ومتطورة منذ زمان املاضي إىل زمان احلال، وقد تكون 
هذه الوسيلة التعليمية مسموعة كالتسجيل الصوتية وقد تكون منظورة كالصور 

٢٤وسيلة إىل فئات، وهي :Rudy Bretzوالكتاب وغريمها. فيصنف رودي بريتز 

لسمعية الوسائال.١
املطبوعةالوسائل.٢
البصرية الثابتة الوسائل.٣
البصرية املتحركة الوسائل.٤
السمعية شبه احلركة الوسائل.٥
البصرية شبه املتحركةالوسائل.٦
السمعية البصرية الثابتة الوسائل.٧
الوسيلة السمعية البصرية املتحركة.٨

وقد كان قسمة أنواع الوسيلة التعليمية اليت تتعلق على جهة تطبيقها أو 
٢٥فئات رئيسية، وهي :٣إىل Ullmerو haneyاستخدامها، فقسمها 

ا تقدم املعلومات، وهي :.١ وسيلة التقدمي، أي الوسيلة تفيد 
الرسومات واملواد املطبوعة والصور الثابتة .أ

وسيلة العرض الصامتة .ب
الوسيلة السمعية .ج
إلضافة إىل الوسيلة البصرية  الثابتة .د الوسيلة السمعية 

24Hamidulloh Ibda, Media Pembelajaran Berbasis Wayang: Konsep dan Aplikasi, (Cet.II:
Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019), h. 16.
25Hamidulloh Ibda, Media Pembelajaran, 13-14
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صورة حية (أفالم).ه
التلفاز.و
الوسائط املتعددة.ز

ولكن قسم سوسيالن وسيلة تقدمي من شكل املعلومات املستخدمة إىل مخس 
جمموعات رئسية، وهي الوسيلة البصرية الثابتة والوسيلة البصرية املتحركة والوسيلة 

٢٦السمعية والوسيلة السمعية والبصرية الثابتة والوسيلة السمعية والبصرية املتحركة.

د ثالثي وهي مجاملت فيها،هي وسيلة اليت حتتوي على معلو وسيلة املوضوع .٢
جلماد البديل األبعاد جيتوي على معلومات، مثل مجاد حقيقيا أو غري حقيقي كا

(ضنع اإلنسان تشبه األشياء الواقعة/حقيقة)
لتفاعل بني الشخصية .٣ الوسيلة التفاعلبة وهي وسيلة عند استخدامها ميكن 

ة إىل ثالثة نظر من اخلاسة املستخدمة يصنف سوسيانتو وسيلة تعليم اللغفأكثر.
ولكن يرى ٢٧وهي وسيلة السمعية ووسيلة البصرية ووسيلة السمعية البصرية.

ا كما يلي : ٢٨البعض أن يصنفها اىل ثالثة كما تقدم ذكره من نظر صفته، وبيا

ا إال عنصر الوسيلة السمعية هي الوسيلة املستخدامة ملسموع فقط وال هل.١
أو يف الصوت، مثل راديو، ومسجل الصوت سواء كان يف هاتف احملمول

وغريها.(voice note)واتساب 
ا، مثل السبورة الوسيلة البصرية هي املرئية فقط وال حتتوي على الصوت فيه.٢

والكتاب والصور وغريها
الوسيلة السمعية اليصرية هي الوسيلة الين حتتوي على عنصرين أي الصوت .٣

املسموعة والصور املرئية، مثل الكتلب االلكرتوين والفيديو واألفالم سواء 

26Rudi Susilana, Media Pembelajaran,6.
27Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran, 43.
28Atiaturrahmaniah, dkk, Pengembangan Pendidikan Matematika SD, (Lombok Universitas
Hamzanwadi Press, 2017), 110.
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كانت يف يوتوب أو غريها. أما تعريفات السمعية البصرية فيشرح الباحث 
يت : لتفصيل فيها 

السمعية البصرية تعريفات.أ
ستخدام حاسة البصر السمعية  البصرية لغة هي صفة يف طريقة التعليم 

اختالفا بتعريف يف قاموس لغة اإلندونيسيا السمعية البصرية ٢٩والسمع معا.
وال ميكن الفرق بينهما إال ٣٠هي األلة املستخدمة يف التعليم مرئيا ومسموعا.

يف اسم جنسي وصفة ولكن يقصد بتعريف املذكورين مبعىن واحد.
سمعية البصرية هي نوع من الوسائل تضمن عنصر الصوت والصور ال

أن السمعي البصري هو شكل من AmtiوWinkelوأوضح٣١اليت ينظر إليها.
أشكال املعلومات اليت تستخدم برامج مثل شريط والفيديو والشرائح واألفالم. 
إذن, الوسيلة السمعية البصرية هي وسيلة ميكن من خال هلا رؤية الشيء 
وسناعه. سيستخدم املعلم هذه الوسيلة السمعية البصرية يف عملية التعلم 

مل لوسيلة السمعية البصرية هو والتدريس. وإن املقصود  علومات املقدمة 
ستخدام جمموعة من  املعلومات اليت هلا شيء الذي ميكن مساعه ومشاهدته 

٣٢األدوات اإللكرتونية يف نقل  املفاهيم واألفكار والتجربة.

لصفة سيتخذ خالصة من ذلك التعريفات أن السمعية البصرية هي ا
ستوالطريقة لتقدمي املواد واملعلو  خدام الوسيلة أي اآلالت مات املسموعة واملرئية 

رى. وكانت السمعية امليكانيكية واإللكنرونية يف نقل املفاهيم واألفكار إىل أخ
مج وشهور ويعلم البصرية يوجد مثاهلا يف هذا العصر مثل يوتوب وهذا الرب
ا وال ا ومشاحاإلنسان يف العامل وحيتوي فيه شيء من املعلومات ميكن مساعه د

ال التعليم.جمحيعل مجيع املعلومات عند استخدام يوتوب موادا أن ينسب اىل 

29Della Thompson, The Odrod Dictionari, 48
30Dendi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, 104
31Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran, (cet, IV; jakarta: Kencana, 2011), 211
32Ahmad Nafi’, Kematangan Karir Peserta Didik Zaman Now, (Yogyakarta; Deepublish, 2020),
27.
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أنواع السمعية البصرية.ب
٣٣تنقسم الوسيلة السمعية البصرية إىل الفئتني عموما كما يلي :

وت السمعي البصري الثابت وهو الوسيلة اليت تعرض عنصر من الص)١
مج ونتائج منslidesuaraوالصور الثابتة، مثل الكتب االلكرتوين و الرب

ا السينماء وغريها. يصنع 
صوت السمعي البصري املتحرك وهو الوسيلة اليت تعرض عنصر من ال)٢

والصور املتحركة، مثل األفالم الصوتية وأشرطة الفيديو.
خصائص السمعية البصرية .ج

الوسيلة السمعية البصرية هي الوسيلة تشرتك والسمع من خالهلما ميكن 
رئية الشيء ومساعه. اذن، تعليم اللغة من خالل الوسيلة التعليمية السمعية 
نتاج املواد أو استخدامها لتحسني كفاءة اللغة ومهارةها. وأما  البصرية سنفسر 

٣٤اخلصئص الرئيسية للوسيلة السمعية البصرية فيما يلي :

خلطية)١ أن يتصف 
أن يقدم بصرية متحركة)٢
ا الصانع قبله أن يستخدم بطريقة يعيته)٣
ردة)٤ التمثيل املادي من األفكار احلقيقية أو ا
أن يطورها على أساس النفسية السلوقية واملعرفية)٥
أن عملية التعلم والتعليم توجه إىل املعلمني.)٦

السمعية البصرية.د مزا

33Putri Kamila Dewi dan Nia Budiana, Media pembelajaran Bahasa: Aplikasi Teori Belajar dan
Strategi Pengoptimalan Pembelajaran, (Malang: UB Press, 2018)> 129
34Putri Kumala, Media Pembelajarran Bahasa, 130



١٦

.JhonNيقول خبري االتصال جون ن بيلي Bailey يف مقالة "وسيلة
عديدة لوسيلة السمعية البصرسة, كالتلفزيون  االتصال الداخلي" ـ أن هنك مزا

٣٥وغريها يف حياتنا احلديثة فيما يلي :

شتمل على حركات الوسيلة السمعية البصرية قادرة على تقدمي األفكار اليت ت)١
ال ميكن أن يصورها يف الوسيلة املطبوعة.

ثريات املرئية والصجتمع الوسيلة السمعية)٢ وتية واحلركة واللون والبصرية بني 
واملعسيقى.

لرسالة املقدمة مستمرا )٣ الوسيلة السمعية والبصرية قادرة على دذب االهتمام 
٣٦ولو كان الوقت طويال.

ميكن للشخص أن يتعلم مبفرده.)٤
تعرض الوسيلة مواقف التوسيل والتكرار.)٥
لعنيتحرك الذي يصعب رؤيته ميكن أن تعرض شيئا مفصال من جسم م)٦
الذي حيتاج ميكن إبطاء الفيديو أو تسريعه، وميكن تكراره يف جزء معني)٧

أكثر وضوح
ميكن استخدام الوسيلة السمعية البصرية كعرض حقيقي وإجراء مقابلة )٨

٣٧وعرض جتربة قيد التنفيذ.

فوائد الوسيلة التعليم -ج
" مبعىن وسيط أي ألة االتصال اليت Mediumالوسيلة هي مجع الكلمة "

يستخدم لكي يوصل الرسالة من مصادرها اىل مستلم الرسالة. لو كانت الوسيلة 
ا ألة االتصال اليت يستخدمها يف عملية التعلم  ينسب اىل التعليم، ليقصد 
والتدريس لريسل املعلومات كاملواد من املدرس اىل الطالب حىت يكونو راغبني كثريا 

35Husniyatus Salamah, Pengembangan Media Pembelajaran, 73.
36Leli Achlions dan Purnma, Kamus Istilah Pertevisian, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara,
2011), XXVI
37Saifuddin Mahmud dan Muhammad Idham, Strategi Belajar Mengajar, (Aceh: Syiah Kuala
University Press, 2017), 35.
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ة أنشطة التعلم والتدريس. وذلك أحد من فوائد الوسيلة التعليمية. أما فوائد مبشارك
٣٨الوسيلة عموما إن يستخدمها يف عملية التعلم والتدريس كما يلي :

توضيح الرسالة حىت ال يكون أكثر لفظية..١
مساعدة مشكلة املكان والوقت وقوة اإلحساس..٢
تولد محاسة للتعلم..٣
نفسهم مناسبا مللكتهم وفدرا.٤ م سواء كانت متكني األطفال أن يتعلموا 

بصرية أو مسعية أواحركية.
م لدى الطالب فوائد وسائل التعليمية يف عملية تعلم والتعليRivaiو Sudjanaقدم 
وهي:
التعلم .سيجعل التعلم أجلب االهتمام من الطالب حىت يزيد الدافع يف.١
ا وحيصل التعليمية أكثر وضوحا حىت ميكن للطالب فهمهستكون املواد .٢

الطالب على أهداف التعلم.
ل الكالم ستكون طرق التدريس أُكثر تنوعا، وال يتواصل لفظيا من خال.٣

مللل وال يزا ل املعلم الذي يتحدث به املعلم حىت ال يشعر الطالب 
متحمسا خاصة إذا كان املعلم يعلم يف كال الساعة. 

الكن الطالب الب نشيطا كثريا يف التعلم ألنه ال يسمع معلما و سجعل الط.٤
يعمل شيئا آخر كااملعراقبة والتجريب والتمثيل وغريها.

التعلم اللغة العربية عرب اإلنرتنت.٢
التعلم عرب اإلنرتنتمفهوم.أ

سم التعلم اإللكرتوين هو يف األساس التعلم عن  التعلم عرب اإلنرتنت أو املعروف 
، والذي يستخدم دائما ١٨منذ منتصف القرن PJJ). وقد مت تطبيق نظام PJJبعد(

ستخدام أبسط التقنيات حىت التكنولوجيا  التكنولوجيا يف تنفيذ التعلم، والذي يبدأ 

38Rudi Susilana, Media Pembelajaran



١٨

إلنرتنت. لذلك، ٣٩اليوم. التعلم عرب اإلنرتنت هو التعلم الذي يتم عرب شبكة أو اتصال 
ف التعلم عرب اإلنرتنت على أنه التعلم عرب اإلنرتنت أو يتم تعريللغة اإلندونيسية،وفقا 

التعلم عرب اإلنرتنت. التعلم عرب اإلنرتنت هو التعلم الذي يتم عن بعد من خالل استخدام 
تكنولوجيا شبكة الكمبيوتر واستخدام اإلنرتنت. التعلم عرب اإلنرتنت يسمح للطالب أو 

وتر يف أماكن كل منهما دون احلاجة إىل لعملية التعلم للتدريس من خالل شبكة الكمبي
لتلقي الدروس / حماضرات يف الفصول الدراسية. يت جسد وفقا لويليام هارلون ٤٠أن 

"(التعلم اإللكرتونية خللق جتارب التعلم.tochonologies"التعلم اإللكرتوين هو استخدام ،
٤١.ة خللق جتارب التعلم)اإللكرتوين هو استخدام وسائل اإلعالم التكنولوجيا اإللكرتوني

التعلم عرب اإلنرتنت هو تنفيذ دروس التعلم عرب اإلنرتنت للوصول إىل جمموعة 
مستهدفة واسعة النطاق، حبيث ميكن عقد التعلم عرب اإلنرتنت يف أي مكانومتابعتهمجا

إلضافة إىل ذلك، فإن التعلم عرب ٤٢).٢٠١٥أو مدفوع األجر. (بلفاقيح وكومارودين، 
اإلنرتنت يعزز اإلنرتنت يف عملية التعلم ويوفر أساليب تعلم فعالة مثل ممارسة التغذية 
املرتدة، واجلمع بني األنشطة التعاونية مع التعلم الذايت، وختصيص التعلم على أساس 

ستخدام احملاكاة واأللعاب. احتياجات املتعلمني 
م يف إندونيسيا تعلم اللغة إن درس اللغة العربية أحد الدروس يف مدارس اإلسال

العربية  فيها لتحقيق أربع مهارات اللغة هي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة 
وإرتفاع  وحترير ودرس اللغة العربية هلا أغراض منها تطوير القدرة علی اإلتعمال سفو

مهية اللغة العربية هي من اموريل أساسية لتعلم وخصوصا لتعل يم اللغة العربية أو الوعی 
٤٣.لتفهم مصادر اإلسالم

39Tian  Belawati,  pembelajaran  Online,  (Tangerang:  Universitas terbuka; 2019), 6
40 Muhammad Syarif And Muhammad Hasbi, “Penerapan Metode Bayesia  Network  Dalam
Aplikasi  E-Learning  Berbasis  Web‟,  JurnalTeknik  Informatika,  Fakultas  Tektik,  Universitas
Muhammadiyah Jakarta, 2.
41 William Horton,  E-learning by design,  (Amerika serikat: wiley: 2007), 1.
42 Ubaid Ridlo. Bahasa Arab Dalam Pusaran Arus Globalisasi: Antara Pesismisme Dan
Optimisme. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
Hlm. 210
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اللغة العربية هي أهّم وأعظم لغة عرفتها البشريّة منذ القدم، وهي إحدى اللغات 
السامية بل وأّمهها على اإلطالق، وهي من أقدم اللغات على هذه املعمورة، وتتمتع بصفات 

قي لغات العامل، وهي ا ً عن  ا وحدها دو للغة اليت محلت اإلسالم إىل وخصائص تتمّيز 
قي العامل، وهذه اللغة وّحدت العا ا أيضًا ّمت نقل احلضارة والثقافة العربّية إىل  م كّل و

العرب قدميا وحديثًا ومجعتهم على لساٍن واحٍد وأعراف واحدة وجعلت منهم أمًة عربيًة 
٤٤.واحدة

لكائنات هيبيئة لغةً أما تعريف جمموعة العناصر االصطناعية والطبيعية اليت حتُِيُط 
احلية (اإلنسان واحليوان والنبات) وهي أيضاً املنزل واملكان الذي يسكن فيه الكائن احلي، 
وبشكل عام هي مجيع الظروف اخلارجية اليت تؤثر يف شيء معني، أّما عوامل البيئة، فهي 

كم يف أحوال الكائنات احلية، وكيفية توزيعها، وأماكن عبارة عن العوامل اليت حتيط وتتح
عيشها، وُميكن القول إّن البيئة هي احلال؛ ويُقال أّن هناك أنواعًا للبيئة، كالبيئة الطبيعية، 
للغة اإلجنليزية مبصطلح ،  والبيئة السياسية، والبيئة االجتماعية، وُيشار إىل أّن كلمة البيئة 

رنسية وتعين احمليط مبا حيتويه من عوامل حيوية أو عوامل أحيائية واشتـُّقت من الكلمة الف
ت، وغريها، وعوامال حيوية أو  ت، وامليكرو ت، واحليوا إلجنليزية:  كاإلنسان، والنبا )

٤٥.عواملالأحيائية كاملاء، واهلواء، والرتبة، وغريها

إلضافة إىل لغة الكتاب املقدس اللغة العربية هي اللغة اليت هلا أكثر الصفات. 
.اللغة العربية هي لغة الدين واملسلمني، صلى هللا عليه وسالمللقرآن واحلديثعن النيب حممد 

دولة يف الشرقالوسطى، ٢٢اللغة الرمسية للغةاألمم (األمم املتحدة)، اللغة الوطنية ألكثر من 
الجتماعي والثقايف (اللوغات يف التورات). تعلم اللغة العربية ٤٦ولغة الضحت، ولغة الرتا

هو عملية التدريس والتعلم عن مواد التدريس اللغوية. تعلم اللغة العربية ال حيدث فقط يف 
الدول العربية فقط، ولكن اللغة العربية تنتشر اآلن يف مجيع أحناء عامل. اللغة العربية هي 

٢٠تعريف اللغة العربية وخصائص اخر حتديث ابريل ٢٠١٩ليلي جربيل  ٤٤
٢٠٢٠یولیو ٢١¸٨١١كتابة محمد مروان اخر تحدیث ٤٥

46Ubaid Ridlo Bahasa Arab … Hlm. 213
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ا أكثر من  البشرية. يتم ٢٠٠،٠٠٠اآلن واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل يتحدث 
للغة ٢٠استخدام هذه اللغة رمسيا من قبل ما يقرب من  بلدا. يف أفريقيا، يتمالتحدث 

العربية و أصبحت اللغة األوىل يف موريتانيا واملغرب واجلازير وليبيا ومصر و السودان. يف 
العربية شبه اجلزيرة العربية، هي اللغة الرمسية يف عمان، اليمن، البحرين، الكويت، اململكة

ولبنان  السعودية، قطر، اإلمارات العربية املتحدة، أقصى الشمال، األردن العراق وسور
ا لغة الكتاب املقدس والتوجيه املسلمون يف مجيع أحناء العامل، فمن املؤكد  وفلسطني. وأل

لنسبة ملليارات املسلمني يف مجيع أحناء العامل، وكالمها من الر  العرب أن أكرب لغة أمهية  عا
ثري علىتطوير علم النفس التعلم وكذلك على نظام .وال العربية التطور السريع للتعليم، له 

التعليم القائم. شرط تشجيع و حتقيق تقدم يف تكنولوجيا التعلم و إضافات جديدة لتعلم 
وسائل اإلعالم. مع تقدم التكنولوجيا، مث تطوير وسائل اإلعالم التعلم سريع جدا، حيث 

ا اخلاصة. ٤٧كل وسائل اإلعالم املوجودة هلا خصائصها وقدرا

ء كن تنفيذ العربية مي. تعلم اللغة ال فريوس كوروتعلم اللغة العربية يف خضم و
املعلمني يف عملية وجها لوجه. ومع ذلك، يتم ذلك عرب اإلنرتنت. على الرغم من أن وجود

مليسرين واحملفزين نه، ألن املعلمني هم االتدريس والتعلم له دور مهم جدا وال بديل ع
ة التدريس والتعلم. واملوجهني واملربني. قيم الشخصية من املعلمني يؤثر على مسار عملي

كون ما يقال يلذلك جيب أن يكون املعلم قادرا على أن يكون لديه شخصية جيدة حىت 
ويتم هو أوسوة (الضمري) لطالبه.

اإلنرتنتعربلغة العربية التعلم ال. وسائل٣
يت من املتوسط الالتيين يعين الوسط أو الوسط أو التسليم  كلمة وسائل اإلعالم 

هو ما يعين وسيط أو تسليم رسائل من بينما يف اللغة العربية٤٨).٢: ٢٠٠٠(أزهر أرسياد، 
ا شيء  مرسل الرسالة إىل املتلقي للرسالة. يف أنشطة التعلم اإلعالمي ميكن تفسريها على أ

47 Talizaro Tafonao,  Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar
Mahasiswa
Yogyakarta: Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol.2 No.2, Juli. STT KADESI, 2018, Hlm.
48Abdul Kholiq, Jurnal Prosiding Konverensi Nasional Bahasa Arab VI, Media Pembelajaran
Bahasa Arab. Malang 4 Oktober. hlm.295
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ميكن أن جيلب املعلومات واملعرفة يف التفاعل الذي حيدث بني املعلمني والطالب. ووفقا 
، فإن وسائل اإلعالم تستخدم مجيع EACT) مستشهدا برأي ٢: ١٩٩٧ل روحاين (

) وسائل ١٣٦: ١٩٩٥األشكال لعملية توزيع املعلومات. ويف الوقت نفسه، وفقا جلامرة (
ا كقناة رسالة لتحقيق أهداف التعلم.اإلعالم هي أداة ميكن استخدامه

ميكن أن يقال إن وسائل اإلعالم التعليمية هي أدوات يف شكل معدات مادية 
مصممة بطريقة خمططة لنقل املعلومات يف شكل مواد الدرس وبناء التفاعل بني املعلمني 

واملواد املطبوعة والطالب. املعدات املادية املشار إليها هنا هي يف شكل األشياء األصلية 
، واليت سيتم ط املتعددة واملواقع اإللكرتونيةواملرئيات والصوت والسمعية والبصرية والوسائ

تصميمها بعد ذلك لتناسب احتياجات الطالب وأهداف التعلم.
وميكن أيضا أن يقال وسائل اإلعالم التعلم عرب اإلنرتنت لتكون وسائل اإلعالم 

ل استخدام التكنولوجيا واإلنرتنت. يشرف املعلم أو املدرسة التعلم عرب اإلنرتنت من خال
ت على وسائل اإلعالم التعليمية عرب اإلنرتنت من خالل توفري املواد التعليمية أو االختبارا

، حىت يتمكن الطالب من الوصول إليها للحصول على أو أسئلة املمارسة، وما إىل ذلك
إلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام وسائل اإلعالم التعليمية عرب املواد اليت سيتم دراستها. 

اإلنرتنت خارج ساعات التعلم املدرسي وميكن أن تكون 
أنشطة التعلم خارج الفصول الدراسية.

ء احلايل كثرية  للغة العربية خالل الو جيب أن تكون وسائل اإلعالم التعليمية 
م. هذا وسوف تتأثر كثريا من ابتكارات واكتشاف طرق جديدة لتحسني فعالية التعل

التكنولوجيا مثل أجهزة الكمبيوتر واهلواتف احملمولة وأقراص الفيديو الرقمية ، وهلم جرا. 
أجهزة الكمبيوتر هلا قيمة اسرتاتيجية وتؤثر على مجيع األدوات ووسائل اإلعالم يف التعلم، 

ء احلايل، اإلنرتنت هو جزء من وسائل اإلعالم التعلم سواء الصوت والفيديو. خالل الو
من خالل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر احملمولة أو اهلواتف النقالة اليت ميكن 
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الوصول إليها يف أي وقت ويف أي مكان. يعترب تعلم اللغة العربية من خالل هذه الوسيلة 
).٢٠٢٠األكثر فعالية ومرونة (نوريتا 

لتايل ميكن أن تساعد وسائل اإلعال جودك تعلم أثناء و م اإللكرتونية يف وضع الو
ستخدام وسائل التواصل االجتماعي ييف املدرسة أو خارج املدرسة ساعد أيضا يف ، 

، WahtSapp ،Zoomالفصل الدراسي احلصول على التعلم مثل: تطبيق 
GoogleClassroom .وغريها

وعيوب االنرتنت٤ . مزا
وعيوب الباحثون جيرون مقابالت مع مواضيع خلربات حول مزا حبثية تتعلق 

وعيوب اإلنرتنت ٤٩التعلم عرب اإلنرتنت. ا الطالب حول مزا ختتلف التجارب اليت يشعر 
اختالفا كبريا، مبا يف ذلك:

املزا.أ
يشعر الطالب مبزيد من االسرتخاء والسعادة.)١
يشعر الطالب أن لديهم املزيد من الوقت يف املنزل مع أسرهم.)٢
الطالب أن لديهم املزيد من الوقت للراحة واالسرتخاء.يشعر)٣
يشعر الطالب مبزيد من االسرتخاء وعدم التوتر.)٤

العيوب.ب
يشعر الطالب اإلسراف ألن احلصة تنفد بسرعة.)١
حلزن ألن جيد الطالب صعوبة يف فهم املواد اليت يقدمها املعلم. يشعر ال)٢ طالب 

ليلها.أموال الوجبات اخلفيفة املكتسبة يتم تق
يشعر الطالب أن األنشطة االجتماعية مع أصدقائهم تعوق)٣

49Wawancara Dengan Siswa, Tanggal 02 Maret 2021 jam 1 Siang
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منهج البحث-ح
دخل البحثم.١

اعتمادا على مشكلة البحث وأسئلة البحث اليت كتبها الباحثة, فكانت الباحثة 
استخدمت املدخل يف هذا البحث هو مدخل البحث الكيفي. إن البحث 

لكلمي  وحتللها بدون استعمال الكيفي هو البعث تعرب معلوماته 
٥٠اإلحصائية.

االباحثة هو املنهج الوصفي. حبث الوصفي هو  واملنهج الذي استخدمت 
حبث مستعمل لتوصيف وتوصيح الشيء مبنهجي وبواقعي ويدقة عن ظاهرة 
وصفة من فيئة معينة. يف حبث وصفي فحسب أن جتمع الباحثة املعلومات 

ت لتوضيح عن الظاهرة الواقع ٥١ة.والبيا

حضور الباحثة.٢
ت ألنه هو  إن حضور الباحثة يف البحث الكيفي حيتاج مطلقا يف مجع البيا

كاألداة الرئيسية يف مجعها حىت حضوره مطلقا وحمتاجا يف فصلها، موقيع  
ت وحمليلها  الباحثة يف البحث الكيفي هو كاملخطط ومنفيذ مجع البيا

لذلك، كانت الباحثة ٥٢حبثه.ومفسرها ويف األخرى يكون خمربا من نتائج 
..كاألدة األول يف املالحظة واملقابلة والتوثيق

ت.٣ مصادر البيا
ت احملصولة. وقبل الشروع، فعني مصادر  ت هي الفرد من البيا مصادر البيا
ت املتناول حىت حصلت الباحثة  البيانت األساسية هي الفاعل من أي البيا

50Moh. Ainin, Metodologi penelitien Bahasa Arab, (Malang:: CV. Bintang Sejahtera, 2013), cet 3,
h.15.
51Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur), (Jakarta: Prenada Media
Grup, 2014), h.59
52Moloeng, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:: PT Remaja Rosdakarya, 2011),
h. 121
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ت يف البحث. ت يف هذا البحث حتتاج الباحثة ٥٣مصادر البيا لغرص البيا
ذا البحث هي  يت  ت اليت  ت لتحقيقها ومصادر البيا إىل مصادر البيا

ك ترفادو املتوسطة اإلسالمية معلم اللغة العربية يف املدرسة  رامصاحل أ .ما
ت .٤ أسلوب مجع البيا

ت، فهي:  استخدمت الباحثة أسلوب مجع البيا
املالحظة)١

وعلى الحظة هي عملية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو األماكن.ملا
حثني  عكس البحوث الكمية فإن البحوث النوعية ال تستخدم أدوات مطورة من قبل 

٥٤آخرين، بل يطورون أشكال من املالحظة جلمع البيانت.

وع البحثضمباشرة إىل مو تانتقلتنفيذ املالحظات يف هذا البحث هي الباحثة
ت صحيحةاحلصول ت تتعلق حبالة املدرسة واحلصو املراقبة، على بيا ل على البيا

ستخدام السمعية والبصرية كوسيلة لتعليم اللغة العرب لصف ية عرب اإلنرتنت املتعلقة 
راالثامن  ك صاحل ما م.يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو أ

املقابلة)٢
تتم بني الباحثة وشخص آخر أو جمموعة أشخاص، تطرح من خالهلا املقابلة هي عملية 

شفو م على تلك األسئلة املطروحة. وتعترب املقابلة استبيا أسئلة، ويتم تسجيل إجا
ت شفوية من املفحوص. يف هذا ٥٥يقوم من خالله الباحثة جيمع معلومات وبيا

الذي سيسأله األسئلة املكتوبةحتضري بعضاستخدامت الباحثة مقابلة منظمة،البحث
لظروفة الباحث اللغةاملعلممعموضوع البحث. أجريت املقابلةاملستجيبني املتعلقة 
رامومدير العربية ك صاحل ما املتعلقة ، يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو أ

يف لصف الثامن السمعية والبصرية كوسيلة لتعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت ستخدام 
53Suharsimi Arikumto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2002), h.108

٩٤. ص. ٢٠٠٧ع. منذر الضامن. أساسيات البحث العلمي. عمان: دار املسرية للنشر والتوزي٥٤
١٣٥. ص. ١٩٩٧ذوقان عبيدات واخرون. البحث العلمي. دار اسامة للنشر والتوزيع. ٥٥
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رام. ك صاحل ما املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو أ
ئق)٣ الو

ر. ٥٦هي جمموعة املعلومات من الكتابة والصور والتسجيالت والفيديو والقرص، واآل

لبحث وحيتاج لتكميل املعلومات فيه  ئق اليت جتمع الباحثة هي كل شيء يتعلق  الو
يف السمعية البصرية كوسيلة تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت كعملبات استخدام 

رام ك صاحل ما .املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو أ
ت .٥ أسلوب حتليل البيا

لكيفاستخدمت  ت اليت تنال  ي أي املنهج بتصوير الباحثة هذا البحث يف حتميل البيا
ت من الكلمات املتفرق, ولتصنيف وإخت ت املوجو البيا دة, تستخدم صار البيا

ت التالية وهي :  سلوب حتليل البيا الباحثة 
ت .١ (Reduksi Data)اختيلر البيا

ت يعين التلخيص واختيار األشياء الرئيسية والرتك يز على األشياء املهمة اختيار البيا
ت اليت مت اختوالبحث عن السمات واألمناط لنايل فإن البيا يارها ستوفر صورة . و

ت، والبح ث عنها إذا لزم أوضح، وتسهل على الباحثني القيام مبزيد من مجع البيا
ت مث تصنفها عما ي ستخدام األمر. ويف هذا البحث اختارت الباحثة البيا تعلق 

ملدرسة املتوسطة يف ات السمعية البصرية كوسيلة تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتني
رام ك صاحل ما .اإلسالمية ترفادو أ

ت .٢ (Penyajian Data)تقدم البيا
ت املنظمة ت، حللت البيا مبنهج وصفي بعد أن مجعت الباحثة وصنفتها البيا

يف املدرسة إلنرتنيت االسمعية البصرية كوسيلة تعليم اللغة العربية عرب استخدام لكشف 
راماملتوسطة  ك صاحل ما .اإلسالمية ترفادو أ
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٢٦

خلالصة .٣ (Kesimpulan dan Vertifikasi)اإلتيان 
ت اليت تتعلق  السمعية البصرية كوسيلة استخدام أخذت الباحثة اخلالصة من البيا

ك صاحل تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو أ
رام .ما


