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ُلْوا ُصُحفنا مَُّطهَّرَةن  َرُسْوؿه مَِّن اّللّهِ يَػتػْ

(yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan 

lembaran-lembaran yang suci (Al-Qur'an), 

َها ُكُتبه قَػيَِّمةه     ِفيػْ

di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus (benar). 

 َكَما تَػَفرََّؽ الَِّذْيَن اُْكُتوا اْلِكتهَب ِاَّلَّ ِمْنْۢ بَػْعِد َما َجۤاَءتْػُهُم اْلبَػيَِّنُة   

Dan tidaklah terpecah-belah orang-orang Ahli Kitab melainkan 

setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.(QS.Albayyinah:2-4)
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1 Alquran dan terjemahan, http://opi.110mb.com 
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 اإلهداء

 سأقّدـ إىل :ىذا حبثى علمي 

كاخلدمة يف الدفع، حىت أستطيع أف  دافعكال  الذاف يعطياف الدعاءُتكالدّم احملبوبَ  .ٔ
 .أهني ىذا البحث

حىت أستطيع أف  كاخلدمة يف الدفعالذين يعطوف الدعاع كالدافع كاحملبة أخي كأخيت  .ٕ
 أهني ىذا البحث. 

 ة.الذين يربيٍت ك يعطوين معرفت ماتراـ ةيف جامعة دمحميأساتيذم كأستاذايت  .ٖ
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 والتقدير شكرالكلمة 
كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا  إف احلمد هلل ضلمده، كنستعُت بو كنستهدية نستغفره

لو كليا مرشدا.  من يضلل فلن ذبدك  من يهديو هللا فال مضل لو،ك كسيئات أعمالنا 
ؽليت كىو على  لو احلمد ػليي ك ادللك ك كأشهد أف َّل الو إَّل هللا كحده  َّل شريك لو كلو 

كل شيء قدير كأشهد أف دمحما عبده كرسولو بلغ الرسالة كأدل األمانة كنصح األمانة 
 كجاىد يف هللا حق جهاده حىت أاته اليقُت، أما بعد.

م يتعل "كاحلمد هلل على إذنو الباحثة تستطيع أف تُنهَي ىذا البحث بتحت ادلوضوِع 
القرآف اَّلبتدائية اإلسالمية نوريف ادلدرسة  ادللصقات يلةابستخداـ كساللغة العربية 

 ".ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ العاـ الدراسياغواتف ماتراـ ف
يف ىذه  ابلرأم، حبث علمي التنهَي ىذ كثَت من اإلنساف الذين ينصركف الباحثة

 : فضلة  فرصة الباحثة تقوؿ شكرا إىل
 مدير جامعة دمحمية ماتراـ كوصفو  ادلاجستَت أرشد عبد الغٍت جالدكتور احلا  .ٔ
 مدير قسم تعليم اللة العربية  كوصفو   ادلاجستَت عبد الوىابرس د .ٕ
كأيضا كوصفو ادلشرؼ  رئيس قسم تعليم اللغة العربيةكوصفو   " ادلاجستَتحسناف  .ٖ

 الثاين
 ألكؿادلشرؼ ا الدكتور نصار دين كوصفو .ٗ
 يحبث علم انصرا يف الكتابة ىذكاآلخرين الذين يعطوف  .٘

ن النقص، فلذلك حبث علمي كثَت م  اجزاؾ هللا خَتا. عرفْت الباحثة أّف ىذ
 خالت من ادلقرأ.داالباحثة ترجو ادل

 حبث علمي مفيد يف عامل التعليم. آمُت...  اىذ ىلعل

 ٜٕٔٓ أغسطوستراـ،    ما

 لباحثة    ا
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 ادلستخلص
 ٕٕٜٕٛٛٓٓٓٔٓٙٓٗٔٗ٘ٔٓ اجلامعيرقم ال، ر جحياتوفرزقي نو  حبث علمي،
يف ادلدرسة  ادللصقات يلةم اللغة العربية ابستخداـ كسيتعل"ادلوضوع ربت 

 ".ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ العاـ الدراسياغواتف ماتراـ فالقرآف اَّلبتدائية اإلسالمية نور
 .ادلاجستَت حسنافالثاين:  ادلشرؼ،  نصار الدينالدكتور   :ادلشرؼ األكؿ

 
 يف ادللصػقات كسػيلة ابسػتخداـ العربيػة اللغػة تعلػيمعمليػة  كصػ إىل ىػذا البحػث  يهدؼ

، ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسػػي  العػػاـ مػػاتراـ اغواتففػػ القػػرآف نػػور اإلسػػالمية ادلدرسػػة اَّلبتدائيػػة
 ادلدرسػػػة اَّلبتدائيػػػة يف ادللصػػػقات كسػػػيلة ابسػػتخداـ العربيػػػة اللغػػػة تعلػػػيم عوائػػػق كصػػ إىل 

كمنهجػو ابسػتخداـ  .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسػي  العػاـ ماتراـ اغواتفف القرآف نور اإلسالمية
األىػػداؼ كادلعلػػم كالطالػػب كالطريقػػة ( ٔادلػػدخل الكيفػػي ابلنػػوع الوصػػفي. كنتائجػػو ىػػي: 

 كفقنػػػا ملصػػػقات يلةكسػػػ إبعػػػداد أكَّلن  ادلعلػػػم يقػػػـو الػػػدرس يف البػػػدء قبػػػل حيػػػث خلطػػػواتاب
، ابلصػ  اَّللتحػاؽ عنػد. ادللصػقات يلةلوس مناسبة طريقة كأم تدريسها سيتم اليت للمواد

 ابسػتخداـ العربيػة اللغػة تعلػم يف ادلعلػم يبدأ. العربية ابللغة الطالب بتحية أكَّلن  ادلعلم يقـوك 
 مػػػػن ادلعلػػػػم يطلػػػػب، ادلناقشػػػة طريقػػػػة. اَّلسػػػػتخداـ طريقػػػػة ربديػػػد بعػػػػد ادللصػػػػقات كسػػػائ 
. اتملصػػػق يلةكسػػػ إنشػػػاء مػػػنهم يطلػػػب مث، رلموعػػػات إىل أنفسػػػهم يقسػػػموا أف الطػػػالب
 زلتػػػو ت شػػػرح مث هبػػػم اخلاصػػة ادللصػػػقات يلةكسػػػ مناقشػػػة رلموعػػة كػػػل مػػػن ادلعلػػػم يطلػػب
عوائق تعليم اللغة العربية ابستخداـ كسيلة ادللصقات يف ادلدرسة اَّلبتدائيػة ( ٕات. ادللصق

مػػن قبػػل ادلػػدرس كالطػػالب حيػػث أف ادلػػدرس يواجػػو  اإلسػػالمية نػػور القػػرآف ابغػػواتف مػػاتراـ
 علػى ليسػوانقصاف ادللصقات يف ىذه ادلدرسة حػىت غلػ ه أف يصػنعو نفسػيا، كأف الطػالب 

 يلةكسػػػ اسػػػتخداـ يف هبػػػم اخلاصػػػة ميالتعلػػػ عمليػػػة علػػػى ادللصػػػقات يلةكسػػػ ابسػػػتخداـ درايػػػة
 .ادللصقات

 التعليمادللصقات، عملية التعليم، عوائق الكلمات ادلفتاحية: 
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ABSTRAK 

Skripsi, Riski Nurcahyatu, NIM 2015414906021000288 Judul "Pembelajaran 

Bahasa Arab Dengan Menggunakan Poster Di Sekolah Dasar Islam Nurul 

Qur’an pagutan Mataram Tahun Pelajaran 2019/2020". Pembimbing I: Dr. 

Nasarudin, M.Pd, Pembimbing II: Husnan, M.Pd. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengajaran bahasa Arab 

menggunakan sarana poster di sekolah dasar Islam Noor Qur'an pagutan 

Matram tahun akademik 2019/2020, untuk menggambarkan hambatan dalam 

pengajaran bahasa Arab menggunakan sarana poster di sekolah dasar Islam 

Noor Quran pagutan Mataram tahun akademik 2019/2020. Dan metodologi 

menggunakan jenis portal kualitatif deskriptif. Hasilnya adalah: 1) Tujuan, guru, 

siswa, dan langkah-langkahnya. Sebelum memulai pelajaran, guru terlebih 

dahulu menyiapkan media poster sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan 

metode yang sesuai untuk media poster. Saat bergabung dengan kelas, guru 

pertama kali menyapa siswa dalam bahasa Arab. Guru mulai belajar bahasa 

Arab menggunakan media poster setelah menentukan metode penggunaan. 

Metode diskusi, guru meminta siswa untuk membagi diri menjadi kelompok, 

kemudian meminta mereka untuk membuat media poster. Guru meminta setiap 

kelompok untuk mendiskusikan media poster mereka dan kemudian menjelaskan 

isi poster. 2) Hambatan untuk mengajar bahasa Arab menggunakan metode 

poster di sekolah dasar Islam Noor Qur'an Bagutan Matram oleh guru dan siswa 

karena guru menghadapi kurangnya poster di sekolah ini untuk memaksanya 

membuatnya secara psikologis, dan bahwa siswa tidak terbiasa menggunakan 

mode media pada proses pembelajaran mereka di Gunakan mode poster. 

Kata Kunci: Poster, Proses Pembelajaran, Hambatan Pembelajaran 
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ABSTRACT 

Thesis, Riski Nurcahyatun NIM. 2015414906021000288 title "Teaching Arabic 

using the means of posters in the Islamic elementary school Noor Quran 

pagutan Matram academic year 2019/2020". First supervisor: Dr. 

Nassaruddin, M.Pd, second supervisor: Husnan, M.PdI Masters 

This research aims to describe the process of teaching Arabic language using the 

means of posters in the Islamic elementary school Noor Qur'an pagutan Matram 

academic year 2019/2020, to describe the obstacles to teaching Arabic language 

using the means of posters in the Islamic primary school Noor Quran pagutan 

Matram academic year 2019/2020. And methodology using qualitative portal type 

descriptive. The results are: 1) Objectives, teacher, student, and the steps. Before 

starting the lesson, the teacher first prepares poster media according to the 

materials to be taught and any appropriate method for poster media. When 

joining the class, the teacher first greetes students in Arabic. The teacher starts 

learning Arabic using the poster media after determining the method of use. The 

discussion method, the teacher asks students to divide themselves into groups, 

then ask them to create poster media. The teacher asks each group to discuss their 

poster media and then explain the contents of the posters. 2) Obstacles to teach 

Arabic using the posters method in the Islamic elementary school Noor Qur'an 

Bagutan Matram by the teacher and students as the teacher faces the lack of 

posters in this school to force him to make it psychologically, and that students 

are not familiar with using the media modes on their learning process in Use 

poster modes. 

Keyword: Poster, process of teaching, obstacles to teaching 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 البحثخلفية  .أ 
أعلية اللغة العربية يف اإلسالـ كمكانتها حيث أنو ابلطبع تعد اللغة العربية من أمسى 

نطقها كما أهنا لديها اللغات كأمجلها، كيكفى أنو لغة القرآف، كىى تتميز ابلسهولة يف 
الكثَت من ادلعاين القوية الثمينة، كاللغة العربية يوجد الكثَت من البالد الغَت عربية يود أف 

كأحد البالد الذم يتعلمها سكانو فيو إندكنيسيا  ٖ.يتعلمها كذلك نظرنا لقيمتها كمكانتها
 من خالؿ التعليم الرمسي كغَت الرسم يف ادلؤسسات التعليمية مثل ادلدارس كادلعاىد.

، حبيػث ؽلكػن أف تعليميةنشاط تنفيذ ادلناىج الدراسية يف مؤسسة ك التعليم عمليةك 
يوّجػػو  التعلػػيمإف ىػػدؼ  الػػيت ت تعيينهػػا. يػػةتػػؤ ر علػػى الطػػالب لتحقيػػق األىػػداؼ التعليم

الطالب بشكل أساسي إىل تغيَت السلوؾ الفكرم كاألخالقي كاَّلجتماعي حبيػث ؽلكػنهم 
العػػػػيك بشػػػػكل مسػػػػتقل كػػػػأفراد ككائنػػػػات اجتماعيػػػػة. يف ربقيػػػػق ىػػػػذه األىػػػػداؼ يتفاعػػػػل 

 ٗاليت كضعها ادلعلم من خالؿ عملية التدريس. يةميالتعل ادلصادرالطالب مع 
الػػيت ربػي  مػا تسػػاعد تفاعػل ادلعلػم كالطػػالب لتحقيػق األىػػداؼ يػة ميالتعل كادلصػادر

 الوسػيلةسػتخدـ ي أف ؽلكػن للمػدرسالتعليميػة. ك  يلةالتعليمية يف الفصل متنوعػة كمنهػا كسػ
لػػيس فقػػ  ؽلكػػن تبسػػي  الوسػػيلة م كأىدافػػو. ابسػػتخداـ يحتياجػػات التعلػػَّلادلختلفػػة كفقنػػا 

 م أكثر إاثرة لالىتماـ كمتعة.يالتعل م كلكن ؽلكن أيضا أف ذبعل عمليةيعملية التعل
التعليمية يف كوهنا سلاطبة حلواس اإلنساف، كاحلػواس ىػي ادلنافػذ  يلةتكمن أعلية الوس

الطبيعية للتعلم، كيػرل بعػا ادلػربُت أنػو غلػب أف يوضػع كػل شػيحل أمػاـ احلػواس كلمػا كػاف 
ف يف رلػػاؿ التعلػػيم ذلػػك شلكنػػا إذ إف ادلعرفػػة دائمػػا تبػػدأ مػػن احلػػواس. كلػػذلك دعػػا ادلنشػػغلو 

التوضػػػيحية، ألهنػػػا ترىػػػق احلػػػواس كتوقظهػػػا كتعينهػػػا علػػػى أف تػػػؤدم  يلةإىل اسػػػتخداـ الوسػػػ
                                                             

3
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التعليميػػػة يف عمليػػػة التعلػػػيم  يلةكتتمثػػػل أعليػػػة الوسػػػ كظيفتهػػػا يف أف تكػػػوف أبػػػواابن للمعرفػػػة.
كالػػػػتعلم يف ا َتىػػػػا الفعػػػػاؿ علػػػػى العناصػػػػر الرئيسػػػػة الثال ػػػػة مػػػػن عناصػػػػر العمليػػػػة التعليميػػػػة 

 ٘.التعلمية كىي: ادلعلم، كادلتعلم، كادلادة التعليمية
 أف تسػر تسػتطيع ا أل جػدا ضػركرية إبػراىيم العػامل عبػد عنػد التعلميػة الوسػيلة إف
 الػتعلم ألف عمليػة كاخػًتاع معػارفهم، كتقويػة الػتعلم، ىف كرغػبهم محاسػهم، كذبدد الطالب
أف يقػـو ك ، اخلاصػة قػدرااا لػديها التعلػيم كسػيلة ككػل ٙكالرائعػة. احلركػة إىل ربتػاج الوسػيلة

 ادلعلم ابختياره كفقنا لالحتياجات يف ذلك الوقت.
سلتلفة فعلى ادلعلم أف ؼلتار  يلةدبا أف تعليم أية مهارة لغوية ؽلكن أف يستعُت بوس

ما يناسبو كيناسب ادلوق  التعليمي الذل غلد نفسو فيو، كذلك يف  يلةمن ىذه الوس
مدل مالءمة الوسيلة خلصائص ادلتعلمُت: كيقصد بذلك أف على ( ٔ ضوء ادلعايَت اآلتية:

ناسب الوسيلة أف ترب  يف زلتواىا كأنشطتها بفكر التالميذ كخ اام السابقة، كأف ت
تعبَتىا عن الرسائل ادلراد نقلها، كصلة زلتواىا ابدلوضوع: ( ٕ قدراام على اإلدراؾ.

( ٖ كيقصد بذلك أف على الوسيلة كزلتواىا أف تتناسب مع موضوع ادلادة الدراسية.
ارتباطها ابدلنهج: كيقصد بذلك أف تليب كتالئم زلتول ادلنهج، كأنشطتو، كطريقة 

ادلعيار اخلاص ابخلصائص الفنية للوسيلة ( ٗ التعليمية. التدريس، كربقيق األىداؼ
العلمية كمدل  ،كضوح الوسيلة صوتية كانت أـ كتابية أك مشًتكة التعليمية، كىي:
األماف فعرض صورة عن األفعى أكثر  ،كالتنسيق كاحلس اجلمايل فيها ،مطابقتها للواقع

، مناسبتها دلدة العرض، لي سهولة استخدامها كقلة التكا، أماان من عرض األفعي حية
أف تعمل الوسيلة على جذب انتباه الطالب ، خالية من التشويس كالدعاية، بساطتها

 ٚأف تضي  الوسيلة شيئا جديدا إىل ما كرد يف الكتاب ادلدرسي.، كتثَت اىتمامهم
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6 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004), 
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 كسيلةتعليمي.  اتالتعليمية ادلهمة يف تعليم اللغة العربية ملصق يلةكمن الوس
 كقاؿ ٛالشيء. فعل أك لتغيَت اإلجتماعية كاألخالؽ السلوؾ أف تؤ ر تستطيع اتادللصق

 فاكثر األساس ىف فكرة َّلستفحاؿ كبَت كنسبها الصورة كسيلة ىو ادللصق أف أنوار أبو
 األلواف تستخدـ قوية كسيلة ىو ادللصق أف سوجاان انان كقاؿ .الفهم تسهيل حىت

 .طويل بوقت ذىنو ىف الفكرة كتنمية الشخص إىتماـ أخذ ىو ىدفو .كالرسالة
تعليم اللغة العربية َّل سيما يف ادلدرسة  يف ستخدمتقد ا اتادللصق ككسيلة
 أك كانت ادلدرسة داخل ادلدرسة بيئة يف يلصق قد اتادللصق من ككثَتاَّلبتدائية، 

 كسيلة ذهىك . العربية اللغة تعليم يف استخدمت قد اتادللصق كسيلة ككذلك، خارجها
 .ادلدركسة ادلادة داؼىأب مناسبة تكوف أف َّلبدا اتادللصق

تعليم اللغة العربية ىي  يف اتستخدـ ادللصقكإحدل ادلدارس اَّلبتدائية اليت ت
 فعاؿيساعد أف  اتماتراـ.  ؽلكن ادللصق اغواتفف القرآف نور اإلسالمية اَّلبتدائية رسةادلد
 غلعل التالميذ شدة احلماس ككثرة اَّلىتماـ اتحيث أف هبذا ادللصقم اللغة العربية. يتعل

  ٜيف تعليم اللغة العربية.
 تعلػيماعتمادا على تلك الظواىر يف ىذه ادلدرسػة أرادت الباحثػة أف حبثتهػا ابلعنػواف 

 القػػػػرآف نػػػػور اإلسػػػالمية اَّلبتدائيػػػػة ادلدرسػػػة يف ادللصػػػػقات كسػػػػيلة ابسػػػتخداـ العربيػػػػة اللغػػػة
 ماتراـ. اغواتفف
 سئلة البحثأ .ب 

   أسئلة البحث يف ىذا البحث كما اتيل:
 ادلدرسػػة اَّلبتدائيػػػة يف ادللصػػػقات كسػػيلة ابسػػػتخداـ العربيػػة اللغػػػة تعلػػيمكيػػ  عمليػػػة  -ٔ

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي  العاـ ماتراـ اغواتفف القرآف نور اإلسالمية
 ادلدرسػػػة اَّلبتدائيػػػة يف ادللصػػقات كسػػػيلة ابسػػتخداـ العربيػػػة اللغػػػة تعلػػيم كيػػ  عوائػػػق -ٕ

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي  العاـ ماتراـ اغواتفف القرآف نور اإلسالمية
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 البحثأهداف  .ج 
 أىداؼ ىذا البحث كما يف التايل:

 ادلدرسػػة اَّلبتدائيػػة يف ادللصػػقات كسػػيلة ابسػػتخداـ العربيػػة اللغػػة تعلػػيمعمليػػة  لوصػػ  -ٔ
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي  العاـ ماتراـ اغواتفف القرآف نور اإلسالمية

 ادلدرسػػة اَّلبتدائيػػة يف ادللصػػقات كسػػيلة ابسػػتخداـ العربيػػة اللغػػة تعلػػيم عوائػػق لوصػػ  -ٕ
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي  العاـ ماتراـ اغواتفف القرآف نور اإلسالمية

 البحث فوائد .د 
 الفوائد النظرية -0

أف تكوف نتائج ىذه الدراسة قادرة على إ راء كتطوير ادلعرفػة بشػكل عػاـ  من ادلتوقع
م يالتعليم على كجو اخلصوص، كأف تكوف قادرة علػى تػوفَت ادلعلومػات حػوؿ تعلػكيف رلاؿ 

، كمن ادلؤمل أف يتم استخداـ نتائج ىذه الدراسة  اتادللصق كسيلةاللغة العربية ابستخداـ 
 م اللغة العربية.يكدليل لتعل

 التطبيقيةفوائد ال -9
م اللغػة يمدخالت يف تعلػحث تقدمي االب هؽلكن أف يتوقع ىذ، للمؤسسات ادلدرسية

لتعزيػػز احلمػػاس كالػػدافع للطػػالب ليحبػػوا ، للطػػالبات. ك ادللصػػق يلةالعربيػػة ابسػػتخداـ كسػػ
كمعػزز للمعرفػة كالبصػَتة كاخلػ ة ة،  للباحثات. ك ادللصق يلةم اللغة العربية ابستخداـ كسيتعل

 ات.ادللصق يلةم اللغة العربية ابستخداـ كسييف تعل
  حدود البحث  .ه 

 ادلوضوعي احلد -0
الباحثػػػة موضػػػوع البحػػػث أف اسػػػتخداـ كسػػػيلة ادللصػػػقات يف تعلػػػيم اللغػػػػة  تربػػػدد

 القػػػرآف نػػػور اإلسػػػالمية العربيػػػة حيػػػث كانػػػت كسػػػيلة ادللصػػػقات تعػػػدىا ادلدرسػػػة اَّلبتدائيػػػة
 ماتراـ يف مادة اللغة العربية. اغواتفف
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 احلد ادلكاين -9
 ابغػػػواتف القػػػرآف نػػػور اإلسػػػالمية الباحثػػػة مكػػػاف البحػػػث ادلدرسػػػة اَّلبتدائيػػػة تربػػدد

 ماتراـ تعٍت الفصل الثالث حىت السادس.
 احلد الزمين -3

 اغواتففػػ القػرآف نػور اإلسػػالمية الباحثػة كقػت البحػػث يف ادلدرسػة اَّلبتدائيػة تربػدد
  . ٜٕٔٓماتراـ تعٍت مدة األسبوعُت يف شهر يوليو كأغسطس 

 حتديد ادلصطلحات .و 
عملية التعليم يف الفصل حيث ادلعلم يدرس ادلهارات اللغوية ىو  العربية اللغة تعليم -ٔ

  األربع كالًتكيب .           
 ككتاابت صور شكل يف ادلكتوبة الوسيلة شكل يف مرئية كسيلة ادللصقات ىو كسيلة -ٕ

 التالميذ. من الكثَت انتباه جذب إىل ادؼ
 ةالدراسات السابق .ز 

 السابقة يف ىذا البحث كما اتيل: الدراسات
علػػى مػػواد دينيػػة إسػػالمية يف مدرسػػة  اتادللصػػق يلةعنػػواف الرسػػالة "إف اسػػتخداـ كسػػ -ٔ

ابتدائيػػة يف الصػػػ  الرابػػػع يف مدينػػػة بيلػػػوا بونتونومػػػو يف مدينػػػة غػػػوا" مػػػن قبػػػل سػػػيديت 
 كسػػػيلةجايػػدم مانداسػػػارم اسػػػتنادان إىل عنػػػواف ىػػػذه الرسػػالة ينػػػاقك كيفيػػػة اسػػػتخداـ

 ٓٔادللصقات يف الدراسات اإلسالمية.
م مػػواد الفيػػز ء الشمسػػػية يف يكمكمػػل لتعلػػ  اتادللصػػػق يلةعنػػواف الرسػػالة "تطػػوير كسػػ -ٕ

صػػػػ  تالسػػػػابع اَّلبتػػػػدائي" إرف سوسػػػػيالكايت، اسػػػػتنادان إىل العنػػػػواف،  الصػػػػ طػػػػالب 
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م الفيػػز ء يادللصػػقات جػػديرة أبف تكػػوف كسػػيلة لتعلػػ كسػػيلةيف أطػػركحتهم أف  ةالباحثػػ
 ٔٔكتنفيذ إجراءات التطوير.

علػى أسػػاس اللغػز ادلصػػور لػز دة اَّلىتمػػاـ  اتادللصػػق يلةعنػواف األطركحػة "تطػػوير كسػ -ٖ
" جعغلػػن ٔم الفيػػز ء لطػػالب ادلرحلػػة ادلتوسػػطة يف الصػػ  العاشػػر علػػى يكنتػػائج تعلػػ

 يلةبقلػػم: انػػدح رزقػػي كػػريت ظلػػس حيػػث تنػػاقك ىػػذه األطركحػػة جػػدكل اسػػتخداـ كسػػ
 ٕٔم األعماؿ الطاقة.يالقائمة على اللغز يف رلاؿ تعلادللصقات 

م كيفيػة كتابػة ييف تعلػ اتالسػينمائي القصػَت كادللصػق كسػيلةعنواف األطركحػة "لفعاليػة  -ٗ
الشػػعر بنمػػوذج للتفكػػَت كالتحػػدث كالكتابػػة لطػػالب الصػػ  السػػابع اَّلبتػػدائي" مػػن 
الي  الفريدة سريدَّل ابلوَّل ت ادلتحدة األمريكية، استنادان إىل العنػواف الػذم تطرحػو 

م كيفيػػػػة كتابػػػػة ييف تعلػػػػ كسػػػػيلةالقصػػػػَت كاألفػػػػالـ ا كسػػػػيلةىػػػػذه الرسػػػػالة علػػػػى فاعليػػػػة 
 ٖٔ.الشعر

م لػػػدل طػػػالب يعلػػػى حػػػافز التعلػػػ اتادللصػػػق يلةعنػػػواف الرسػػػالة "ا ػػػَت اسػػػتخداـ كسػػػ -٘
 ٚٔالصػػػ  الثػػػامن يف موضػػػوعات العلػػػـو اَّلجتماعيػػػة يف ادلػػػدارس اإلعداديػػػة العامػػػة 

العػػاـ" بقلػػم دكنيتػػا ميليػػا سػػارم، حبسػػب العنػػواف يف  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓبنػػدر َّلمبػػونج 
م الطػػالب يز دة يف حػػافز تعلػػتشػػهد ملصػػقات الطػػالب  يلةىػػذه الرسػػالة حبضػػور كسػػ

 ٗٔيف نظر العلـو اَّلجتماعية.
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 طار النظرياإل .ح 
 م اللغة العربيةيتعل -9

 م اللغة العربيةيتعريف تعل -أ
م شػػػيء يالنشػػػاط الطػػػالب إىل تعلػػػ هللػػػتعلم. سػػػيؤدم ىػػػذ زلاكلػػػة يم ىػػػيفهػػػم التعلػػػ

م اآلخػرين. يتعلػم "عملية صػنع أك التسػبب يف يغلب أف يعٍت التعل ٘ٔبطريقة فعالة كفعالة.
مػػػػزيج يتكػػػػوف مػػػػن اإلنسػػػػاف كادلاديػػػػة كادلرافػػػػق كادلعػػػػدات  يكفقػػػػا لعمػػػػر مالػػػػك، الػػػػتعلم ىػػػػ

م، يف ىػذه احلالػة يشػارؾ يكاإلجراءات اليت تؤ ر على بعضها البعا لتحقيق أىػداؼ التعلػ
البشر يف أنظمة التدريس اليت تتكوف من الطالب كادلعلمُت كغػَتىم مػن ادلػوظفُت، تشػمل 

ادلرافػػق كادلعػػدات تتكػوف مػػن الفصػػوؿ الدراسػػية  الكتػػب كالسػػبورات، كمػا إىل ذلػػكادلػواد  
م يكالسػمعي البصػرم. تغطػػي اإلجػراءات جػػداكؿ كأسػاليب تقػدمي ادلعلومػػات كشلارسػة التعلػػ

 ٙٔكفحص بعضها.
. اللغػة  ىياللغة العربية  لغة العامل اليت شهدت التنمية اَّلجتماعية يف اجملتمع كالعلػـو

راسػػة للتػػاري  دبػػا يف ذلػػك عائلػػة اللغػػة السػػامية، كىػػي اجملموعػػة اللغويػػة الػػػيت العربيػػة ىػػي د
يسػتخدمها النػاس الػػذين يعيشػوف حػوؿ هنػػرم دجلػة كالفػرات، كسػػهل سػور  كشػبو اجلزيػػرة 

 ٚٔالعربية.
كتوجيػػو كتطػػوير كتعزيػػز القػػدرات كتعزيػػز  لتشػػجيعاللغػػة العربيػػة ىػػي موضػػوع موجػػو 

ة على حد سواء تقديرية كمنتجة. القدرة على اَّلنقػاص ىػي موق  إغلايب ذباه اللغة العربي
القػػػدرة علػػػى فهػػػم زلػػػػاداثت اآلخػػػرين كفهػػػم القػػػراءة. القػػػػدرة اإلنتاجيػػػة ىػػػي القػػػدرة علػػػػى 

 استخداـ اللغة كأداة اتصاؿ يف الكالـ كالكتابة.
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إف القدرة على التحدث ابلعربية ابإلضػافة إىل موقػ  إغلػايب ذبػاه اللغػة العربيػة مهػم 
يف ادلسػػػاعدة علػػػى فهػػػم مصػػػادر التعلػػػيم اإلسػػػالمية، أم القػػػرآف كاحلػػػديث، كالكتػػػب جػػػدا 

 ٛٔابللغة العربية اليت تتوافق مع اإلسالـ للطالب.
 يم اللغػػة العربيػػة ىػػيمػػن التعريػػ  الػػوارد أعػػاله، ؽلكػػن للبػػاحثُت أف يسػػتنتجوا أف تعلػػ

م، أم يهبا ادلعلموف لتعليم اللغة العربية للطالب لتحقيق أىداؼ التعل يقـوأنشطة تعليمية 
 م اللغة العربية يف الواقع.يتعل
 م اللغة العربيةيمبادئ تعل -ب
 مبدأ األكلوية (ٔ

م اللغػة العربيػة دبػا يف ذلػك: التػدريس، كاَّلسػتماع، يىناؾ مبادئ ذات أكلوية يف تعل
تعلػيم الكلمػات، كاسػتخداـ  ػالث كلمػات أكثػر كالتحدث قبل كتابة جػذر متجػذرة قبػل 

 .دراية ابحلياة اليومية قبل تدريس اللغة كفقنا للمتحد ُت ابللغة العربية
 مبدأ التصحيح (ٕ

غلب أف يكوف مدرس اللغة العربية قادران على إجػراء تصػحيحات كإطػالع الطػالب 
)الصوتيات(. الثانية، تصحيحية على أعلية خاصة يف األمور التالية: تصحيح يف التدريس 

 يف التدريس )بناء اجلملة(. الثالث، التصحيحية يف التدريس )رمزم(.
 ادلبادئ ادلتدرجو (ٖ

ىنػػػاؾ  ػػػالث فئػػػات أساسػػػية، كىػػػي التحػػػوؿ األكؿ مػػػن اخلرسػػػانة إىل ادللخػػػص مػػػن 
. ادلعػػركؼ ابلفعػػل. اثنينػػا، ىنػػاؾ عالقػػة بػػُت مػػا قيػػل مػػن قبػػل كمػػا سػػيقولو ادلعلػػم بعػػد ذلػػك

اثلثنػػػا، ىنػػػاؾ ز دة يف كزف التػػػدريس السػػػابق مػػػع ادلرحلػػػة التاليػػػة، سػػػواء عػػػدد السػػػاعات أك 
 ادلواد.

 
 

                                                             
18

 Bukhori, Teknik Data Evaluasi Pendidikan, (Bandung: Jemars: 1993), 178 



ٜ 
 

 

 م اللغة العربيةيأهداف تعل -ج
م ىػػي أحػػداث يعمليػػة ذلػػا أىػػداؼ زلػػددة. النقطػػة ىػػي أف أنشػػطة التعلػػ يالتعلػػيم ىػػ

 يىػػػه ىػػػذم يمرتبطػػػة، موجهػػػة لوىػػػداؼ كيػػػتم تنفيػػػذىا لتحقيػػػق األىػػػداؼ. ىػػػدؼ التعلػػػ
م ربػػت إشػػراؼ ادلعلمػػُت يم الطػػالب عنػػد أك بعػػد إجػػراء عمليػػة التعلػػيم كالتعلػػيسلرجػػات تعلػػ

الذين ىم خ اء يف رلاَّلام. كيف الوقػت نفسػو، فػاف األىػداؼ التعليميػة بشػكل عػاـ ىػي 
بشكل رئيسي يف دكلة إندكنيسيا اليت تسمى أىداؼ التعليم الوطنية ادلوضػحة يف اللػوائح. 

 بشأف أىداؼ الًتبية الوطنية كالتعليم. ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓكنيسي. رقم الشعب اَّلند
كظػػائ  التعلػػيم الوطنيػػة لتنميػػة القػػدرات كتشػػكيل الشخصػػية كاحلضػػارة الوطنيػػة مػػن 
تقػػدير الػػذات العاليػػة مػػن أجػػل تثقيػػ  حيػػاة األمػػة، اػػدؼ إىل تطػػوير الطػػالب احملتملػػُت 

تعػاىل، نبيلػة، صػحية، مطلعػة، قػادرة، ليصبحوا بشرا الػذين يؤمنػوف كؼلشػوف هللا سػبحانو ك 
 ٜٔمبدعة كمستقلة كتصبح مواطنة يف بلد دؽلقراطي كمسؤكؿ "

ربسػُت  يمن خالؿ الصياغة ؽلكن فهم أف الغرض الرئيسي من التعليم كالتدريس ىػ
نوعية اإلنساف ادلتعلم ابدلعرفة، كليس ذلػك فقػ  بػل يػتم احلصػوؿ علػى تقػول هللا سػبحانو 
كتعاىل. يتم إعطاء البشر من الػوَّلدة القػدرات األساسػية، كمػن خػالؿ التعلػيم كمػن ادلؤمػل 

 أف ىذه القدرات األساسية ستتعزز أكثر.
م اللغػػػػة العربيػػػػة يـ لتعلػػػػكفقػػػػا للصػػػػيغة أعػػػػاله، توضػػػػح كزارة األد ف أف اذلػػػػدؼ العػػػػا

( لتكػػػوف قػػػادرة علػػػى فهػػػم القػػػرآف الكػػػرمي كاحلػػػديث الشػػػري  كمصػػػادر للتعػػػاليم ٔ)  ىػػػو:
( القػػػػدرة علػػػػى فهػػػػم الكتػػػػب الدينيػػػػة كالثقافيػػػػة اإلسػػػػالمية ادلكتوبػػػػة ابللغػػػػة ٕ) اإلسػػػػالمية.

( َّلسػتخدامها كمسػاعدة ٗ( لتكوف قادرة على التحدث كالي  ابللغة العربية)ٖ) العربية
 ( لتعزيز اللغويُت اللغة العربية، أم ادلهنية حقا.٘. )مهارة أخرل )تكميلية(

األىػػداؼ  يم اللغػػة العربيػػة ضلػػو ربقيػػق ىػػدؼ، أَّل كىػػييف األسػػاس، يػػتم توجيػػو تعلػػ
طويلػػة األجػػل )األىػػداؼ العامػػة( كاألىػػداؼ قصػػَتة ادلػػدل )أىػػداؼ زلػػددة(. األىػػػداؼ 
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اؼ العامػػة يصػػعب ربقيقهػػا بػػدكف تفصػػيل احملػػددة ىػػي صػػياغة أىػػداؼ عامػػة، ألف األىػػد
 تفصيلي.

 م اللغة العربيةيلتعللالغرض العاـ  (ٔ
اللغة العربية ىي اللغة اليت ذلا كظيفة خاصػة مػن اللغػات األخػرل، ألف اللغػة العربيػة 
ىػػي مثاليػػة كلطالقػػة ألهنػػا ربتػػوم علػػى قواعػػد معينػػة تصػػبح مبػػادئ توجيهيػػة، مًتابطػػة مػػع 

ادلوجود يف احلرؼ، كشكلو كحالتو. لدل اللغة العربية أيضنػا قيمػة بعضها البعا، كالكالـ 
أدبيػػة عاليػػة اجلػػودة دلػػن يعرفهػػا كيعمقهػػا. إىل جانػػب ذلػػك، فػػاف اللغػػة العربيػػة كلغػػة القػػرآف 
تتواصل مع كلمات هللا اليت ربتوم علػى لغػة اللغػة ادلدىشػة للبشػر. لػن يػتمكن البشػر مػن 

ك كادلعارضػػة. كابلتػػايل، فػػاف اللغػػة العربيػػة ليسػػت حكػػم َّل ػلتػػاج إىل الشػػ همطابقتػػو. ىػػذ
رلػػرد أداة تواصػػل إنسػػاين مػػع بعضػػها الػػبعا، كلكػػن أيضنػػا كػػأداة لتوحيػػد أسػػر كبػػَتة مػػن 

مػػا يتجلػػى يف  يادلسػػلمُت يف مجيػػع أضلػػاء العػػامل كأيضػػان كوسػػيلة لتوصػػيل ادلػػؤمنُت ابهلل. كىػػ
كل ما يقاؿ يف الصالة العربية.   م اللغة العربية مهم جدا للمسلمُت بسببيكالصلوات. تعل

لتنفيذ الصػلوات بشػكل رمسػي، مػن الضػركرم فهػم الغػرض الػذم غلػب قراءتػو. بػدكف فهػم 
الغرض من القراءة، ؽلكن أف يركز اَّلنتباه على هللا. لذلك، غلب على كل مسلم أف يػتقن 

كابدلثػل، فػاف اللغة العربية على األقل فهم مػا يقػرأ يف الصػالة حبيػث ؽلكػن تركيػز اَّلىتمػاـ. 
م مجيػػع فػػركع علػػم ياألشػػخاص الػػذين يتقنػػوف اللغػػة العربيػػة، فانػػو مػػن السػػهل عليػػو أف يتعلػػ

الػػدين، حبيػػث يكػػوف مػػن األسػػهل فهػػم تعلػػيم الػػدين كمػػن مث نقلػػو إىل عقػػوؿ عامػػة النػػاس 
كالطػالب الػػذين يػتم تدريسػػهم. بنػاءن علػػى الوصػػ  أعػاله، ؽلكػػن أف يفهػم أف الغػػرض مػػن 

( حػػىت يػػتمكن الطػػالب مػػن فهػػم القػػرآف كاحلػػديث، ككالعلػػا ٔ) :يعربيػػة ىػػم اللغػػة اليتعلػػ
( أف يفهم الطػالب الكتػب ٕ) ادلصدراف الرئيسياف للتعاليم اإلسالمية اليت غلب شلارستها.

( حػػىت يػػػتمكن الطػػالب مػػن فهػػػم ٖ) الدينيػػة كالثقافيػػة اإلسػػالمية ادلكتوبػػػة ابللغػػة العربيػػة.
( ٗ)لعربيػػة، حبيػػث تكػػوف أكثػػر ربديػػدنا يف عبػػػادة هللا.تػػالكات الصػػالة كالصػػلوات ابللغػػة ا

 إلنتاج لغو ت عربية زلًتفة.
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 م اللغة العربيةيالغرض اخلاص لتعل (ٕ
أنػػو مػػن ادلتوقػػع أف يتمتػػع الطػػالب ابدلهػػارات  يم اللغػػة العربيػػة ىػػيالغػػرض احملػػدد لتعلػػ

الالزمػػة لالسػػتماع كالتحػػدث كالقػػراءة كالكتابػػة. ىػػذا السػػبب، ربتػػوم دركس اللغػػة العربيػػة 
على عدة فركع كالتايل: القراءة، كاحملاداثت، كاليػ ، كقعػود انىػوا، كالشػوراؼ، كاحلفػ . 

ق األىػداؼ احملػددة لػتعلم اللغػة من خػالؿ دراسػة فػركع اللغػة العربيػة، مػن ادلتوقػع أف تتحقػ
العربيػػػػة، أم أف الطػػػػالب قػػػػادركف علػػػػى اَّلسػػػػتماع، كالتحػػػػدث، كالقػػػػراءة كالكتابػػػػة ابللغػػػػة 

 .م اللغة العربية بشكل عاـيالعربية، كيف النهاية يتم ربقيق ىدؼ تعل
 عملية تعليم اللغة العربية -د

طالب ابلنشاط الذم اربد التعليم ىو اإلجراء الذم يوقع فيو التفاعل بُت ادلعلم كال
بو نشاطاف بُت ادلعلم كالطالب. لوصوؿ ذلك التفاعل بُت ادلعلم كالطالب ػلتاج إىل 

لطالب يف كصوؿ اَّلتصاؿ الظاىر بينهما، حىت يتجد النشاطاف نشاط ادلعلم كنشاط ا
كلنيل تلك األىداؼ من خالؿ تلقية ادلواد الدرسية من قبل ادلدرس  األىداؼ التليمية.

الطالب زلتاج إىل الوسيلة. إذف، عند الباحثة يف عملية التعليم ىناؾ أربعة عناصر  إىل
 مهمة ىي: ادلعلم كالطالب كالطريقة كالوسيلة.

ىو من غلتهد  يف توجيو عملية التعليم دلعاكنة طالبو على تعليم اللغة  ادلعلمأكَّل، 
دلعلم اللغة العربية ليست مهمتو العربية. ادلعلم عامل من العوامل الدراسية العامة. كخاصة 

. كإما ينبغي لو أف ينبغي نفوس طالبو ابألرلاد العربية.  مقتصرة على التعليم دبعناه الضيق
كما ينبغي لو أف يطور حسهم البديعى ليجعل منهم أدابء كقصاصُت كشعراء 

ادلعارؼ ىو الذم يقـو ابلنشاط اجلسمي كالعقلي لكسب اخل ات ك  الطالباثنيا، 
كرأل عبد العليم إبراىيم أف الطالب ىو الذم يقـو ابلنشاط اجلسمي  21.اجلديدة

كلذلك، َّل شك أف الطالب عامل من  ٕٕكالعقلي لكسب اخل ات كادلعارؼ اجلديدة.
                                                             

 .ٚٗ-ٙٗ، (ٜٜٙٔاللغة العربية )بَتكت : دار الفكر ادلعاصر،  طرؼ تدريسجودت الركايب،   ٕٓ
 .ٖٓ (،ٜٚٙٔدلدرسة اللغة )القاىر : دار ادلعارؼ،  ادلوجد الفٌتعبد العليم إبراىيم،   ٕٔ
 ادلوجد الفٌتعبد العليم إبراىيم،   ٕٕ
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العوامل الدراسة اذلامة ألف يف عملية التعليم َّل ذبرم إَّل بوجود ىذا العامل اذلاـ. ككاف 
يشًتؾ يف البحث كالدرس كاستخالص النتائج من ادلقدمات. دكر الطالبيستوجب أف 

 ٖٕكالتفكَت يف تذليل الصعوابت كحل ادلشكالت.
ىي عبارة عن خطة عامة َّلختيار كتنظيم كعرض ادلادة اللغوية، على  الطريقةاثلثا، 

أف تقـو ىذه اخلطة حبيث َّل تتعارض مع ادلدخل الذم تصرد عنو كتنبع منو، كحبيث 
بتعدد كاختالؼ مداخل  ٕٗف ادلدخل شيحل مبدئي كالطريقة شيء إجرائي.يكوف كاضحا أ

تعليم اللغة العربية تعددت الطرؽ كمن أىم ىذه الطرؽ : طريقة القواعد كالًتمجة، 
 كالطريقة ادلباشرة، كالطريقة القراءة، كالطريقة السمعية الشفوية، كالطريقة اإلنتقائية.

يو ادلعلم من أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية رابعا، الوسيلة التعليمية ما يلجأ إل
كذكر يف السجل العلمي العادلية األكىل العربية لغَت  ٕ٘التعليم كالتعليم لتحسينها كتعزيزىا.

الناطقُت هبا أف الوسائل ما اليت يستخدمها ادلعلم يف تعليم مادتو ليبلغ اذلدؼ ادلقصود 
 ٕٙة شيئا من أاثره كمتعو.كأفضل صورة شلكنو كيسبغ على العملية الًتبي

 م اللغة العربيةييف تعل العقبة -ه
 العوامل اخلارجية (ٔ

 ( نقص يف قراءة الكتب ابلنسبةأ
مػوف اللغػػة العربيػػة، غلػب أف يكػػوف ىنػػاؾ كتػاب بسػػي  للقػػراءة يللطػالب الػػذين يتعل

ربفيػػز م غػػَت متػػاح بعػػد. يف غيػػاب أك عػػدـ كفايػػة األشػػياء ادلػػذكورة أعػػاله، َّل يػػتم يأك تعلػػ
 م اللغة العربية.يالطالب دلعرفة ادلزيد عن تعل

 ( نقص الطاقة كادلرافقب

                                                             
 ادلوجد الفٌتعبد العليم إبراىيم،   ٖٕ
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ادلؤسسػػة ادلشػػار إليهػػا ىنػػا ىػػي ادلؤسسػػة ادلدرسػػية نفسػػها إذا مل تسػػتجب ادلدرسػػة أك 
م اللغػػة العربيػػة فعػػاَّلن كلػػيس يتػػويل اىتمامػػا لتطػػور اللغػػة العربيػػة. بعػػد ذلػػك، َّل يكػػوف تعلػػ

ب كادلعلمػػػوف. إف عػػػدـ اَّلىتمػػػاـ دبؤسسػػػات ادلػػػدارس غػػػَت األمثػػػل الػػػذم يشػػػعر بػػػو الطػػػال
ػػا لكػل فكػػر  ادلدرسػية َّل يرغػػب يف اَّلىتمػاـ هبػػا، كبػدَّلن مػػن ذلػك تسػػتجيب ادلؤسسػة دائمن
يتطػػور حػػوؿ تطػػوير اللغػػة، كلكػػن نقػػص ادلعلمػػُت العػػرب الػػذين يعرفػػوف تطػػور اللغػػة العربيػػة 

 م اللغة عرب.يفور تطوير تعلكنقص ادلرافق الداعمة، رباكؿ مؤسسات ادلدرسة على ال
 العوامل الداخلية (ٕ

 ( صعوبة يف فهم ادلادةأ
م اللغػػة العربيػػة مػػواد تعلػػيم صػػعبة، كذلػػك ألف ادلػػادة ىػػي يف ييبػػدك الطػػالب يف تعلػػ

الواقع اللغة العربية )األجنبية( حبيث غلػب ترمجػة مجيػع إىل اإلندكنيسػية دبػا يف ذلػك أخطػر 
 يدرسػوف أبهنػم مقيػدين مػن حيػث عػدـ اىتمػاـ الطػالب كىػم. يشػعر ادليادلشاكل يف التعل

 .مسما ؽلثل مشكلة خطَتة يف عملية التعل
 ( صعوبة القراءة كاَّلستماع إىل القراءةب

غلد الطالب صعوبة يف قػراءة القػراءات العربيػة مثػل عػدـ القػدرة علػى محػل احلػركؼ 
ك إىل عػدـ تعلػم لغػػة الػيت ىػي يف الواقػع نفسػها كلكػن طػرؽ سلتلفػة للنطػق. كقػد يرجػع ذلػ

التجويػد، ألنػو إذا كػػاف الطػالب يتعلمػػوف يف كثػَت مػن األحيػػاف ذبويػد القػػرآف بغػا النظػػر 
 عن الصعوبة اليت ؽلكن التغلب عليها بسهولة.

 م اللغة العربيةياجلهود للتغلب على العقبات يف تعل -و
القػراءة ابللغػة كجػود كتػب ىػي:  م اللغة العربيػةياجلهود للتغلب على العقبات يف تعل

دعػػػم ادلرافػػػق ك  يشػػػارؾ ادلعلمػػػوف يف تقػػػدمي التشػػػجيع لطالهبػػػمك  كجػػػود مرافػػػق كافيػػػةك  العربيػػػة
ىنػػػاؾ أنشػػػطة داعمػػػة لتطػػػوير اللغػػػة العربيػػػة يف ك  ميكالبنيػػػة التحتيػػػة يف أنشػػػطة عمليػػػة التعلػػػ

 ٕٚادلدرسة.
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 اتملصق وسيلة -9
 اتلصقمفهوم ادل - أ

أك الورؽ ادلقول  الورؽمن  مطبوعةىو عبارة عن صفحة  Poster ابإلصلليزية ادللصق
الذم يتم عرضو يف األماكن العامة. كتنقل معظم ادللصقات رسالة بسيطة ذبمع بُت 

أك  ادلسرحياتأك الصور. كقد تعلن ادللصقات عن أحداث معينة من  كالرسـوالكلمات 
، أك تبلغ رسائل ذبارية. كما ؽلكن أف تعلن عن منتجات الفنيةأك ادلعارض  األفالـ
كىي إما ذات ىدؼ ربفيزم أك تثبيطي فالتحفيزم يثَت يف النفس الرغبة يف  سياسية

 ٕٛ.شيء ما أك منتج معُت كالتثبيطي مهمتو صرؼ النظر عن شيء ما
يف احلػػػرب العادليػػػة األكىل، اسػػػتخدمت احلكومػػػة األمريكيػػػة ادللصػػػقات علػػػى نطػػػاؽ 

اخلدمػػة العسػػكرية. كفقػػا للسػػجالت، ت توزيػػع ادلاليػػُت مػػن ادللصػػقات. يػػتم كاسػػع يف نشػػر 
عػػػػرض ادللصػػػػقات بشػػػػكل جػػػػذاب يف أركػػػػاف الشػػػػوارع يف مجيػػػػع أضلػػػػاء أمريكػػػػا. إف ا ػػػػَت 
ادللصػػقات علػػى اجلمهػػور، الػػذم تنظػػر إليػػو كزارة ادلاليػػة كعنصػػر ذم معػػٌت، ىػػو قػػوة دافعػػة 

 انجحة.
السػػمعية كالبصػػرية.  يلةفريػػدة يف كسػػ  كسػػ لػػذا ظهػػرت ادللصػػقات الػػيت سبػػو كظػػائ 

الػػدكر سػػريع للغايػػة يف غػػرس أك اسػػتدعاء ادلػػراقبُت فكػػرة مهمػػة، علػػى سػػبيل ادلثػػاؿ "شػػراء 
منتجػػػات يف البلػػػد"، "اَّلنضػػػماـ إىل انرمػػػادا"، "دعػػػم فريقػػػك"، "كػػػن حػػػذران يف القيػػػادة"، 

ا ػَت قػوم اآلخػرين. لػذلك غلػب أف يكػوف للملصػقات ك  "حاف  علػى نظافػة مدرسػتك"،
 اتإذا أرادت جذب اَّلنتباه كذلا ا َت قػوم يف نقػل الرسػالة. كىكػذا ؽلكػن تعريػ  ادللصػق

من أجػل جػذب انتبػاه ادلػارة كلكػن  سيلةعلى أنو مزيج مرئي من تصميم قوم، مع ألواف ك 
 ٜٕلفًتة كافية لنقل أفكار ذات معٌت يف الذاكرة.

، للغايػػة بسػػيطة كلمػػات رمػػوز أك رمػػوز مػػن تتكػػوف الػػيت الوسػػائ  أحػػد ادللصػػق يعػػد
 يف(. ٓ٘: ٜٛٛٔ، كالثقافػػػة التعلػػػيم كزارة) زلظػػػورات أك اقًتاحػػػات علػػػى عمومنػػػا كربتػػػوم
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 للتصػميم مرئينػا مزغلنػا ادللصػقات تعد(، ٔ٘: ٕٕٓٓ) كريفام لسوداان كفقنا، نفسو الوقت
 رناأفكػػا تغػػرس طويلػػة لفػػًتة كلكػػن النػػاظر انتبػػاه جػػذب هبػػدؼ كرسػػالة، اللػػوف مػػع، القػػوم
 قػػوم تصػػميم ذلػػا مرئيػػة كسػػيلة أنػػو علػػى اتادللصػػق تفسػػَت ؽلكػػن لػػذلك. ذاكرتػػو يف ىادفػػة
 األنشػػطة ىػػذه لػػدعم يلةكسػػ إىل ضلتػػاج، الػػتعلم عمليػػة يف. قويػػة أفكػػار ذلػػا كرسػػائل أبلػػواف

 معينػة معػاين علػى ربتػوم اليت كالكلمات، اللوف خالؿ من عرض مع اتملصق. التعليمية
 جػػذب اتادللصػق جلػذب ؽلكػن. ميالتعلػ عمليػة يف لالىتمػاـ مثػَتة كسػيلة اتادللصػق ذبعػل

 للتعبػَت اجلملػة علػى أيضنػا ادللصػقات من العديد صلاح يعتمد .ميالتعل على للًتكيز الطالب
 تكػوف أَّل غلب: ىي اجلمل استخداـ عند مراعااا غلب اليت األشياء. ادلنقولة الرسالة عن

 فهػػػم كغلػػػب. مجػػػل سػػػبع مػػػن أفضػػػل كلمػػػات سػػػبع. طويلػػػة تكػػػوف َّل كقػػػد كثػػػَتة اجلملػػػة
 الكػل مػن يتجػزأ َّل جػزءنا تكػوف أف كغلػب، اتادللصػق لطبيعػة كفقنػا، الفػور على الكلمات
 يف يػػػًتددكف كغلعلهػػػم النػػػاس يربػػػك سػػػوؼ للخطػػػاابت الغريػػػب الشػػػكل. كاضػػػافة كلػػػيس
 ٖٓ(.ٜٙ: ٜٛٛٔ، سليماف محزة أمَت) قراءتو

 كقػػػػد تركيبهػػػػا ت الػػػػيت الصػػػػور أك اللوحػػػػات أك ابلالفتػػػػات أيضنػػػػا ادللصػػػػقات تسػػػػمى
 كانطباعػػػػػات كالرسػػػػػائل كاَّلقًتاحػػػػػات ادلعلومػػػػػات لنقػػػػػل كوسػػػػػيلة كبػػػػػَت ابىتمػػػػػاـ حظيػػػػػت
 دلصػػطلح كفقنػػا، األ نػػاء ىػػذه يف(. ٜٜٚٔ: ٚٚ-ٙٚ ،Rohani) ذلػػك إىل كمػػا كاألفكػػار
 رسػػػـو شػػػكل يف تتحقػػػق الفكػػػرة فػػػاف، ادلبػػػدأ حيػػػث مػػػن التعلػػػيم يف ادلسػػػتخدـ ادللصػػػقات
 أك إقنػاع أك اَّلنتبػاه جػذب ىػو اذلػدؼ. كبَت حبجم كادلصنوعة ادلبسطة لوشياء توضيحية
: ٜٕٔ ،Daryanto) األحػػػػػداث أك احلقػػػػػائق أك األفكػػػػػار بعػػػػػا مػػػػػن التحػػػػػذير أك ربفيػػػػػز
 العناصػػر بػُت ذبمػع صػػورة ىػو أنيتػا لسػػرم كفقنػا ادللصػق فػػاف، ذلػك علػى عػالكة(. ٕٕٔٓ
 لفػػػًتة رسػػالة كتوصػػيل اَّلنتبػػاه جػػذب تنػػوم الػػيت كالكلمػػات كالصػػور اخلطػػوط مثػػل ادلرئيػػة
 الشػػػػيق التصػػػػور ذات ادللصػػػػقات تسػػػػاعد أف ؽلكػػػػن (.ٕٔ: ٕٛٓٓ، أنيتػػػػا سػػػػرم) كجيػػػػزة
 شللػػُت غػػَت الطػػالب كجعػػل الػػتعلم علػػى أكػػ  بشػػكل الًتكيػػز علػػى الطػػالب للصػػور كادلمتػػع
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 يف اجلمػػػل أك الكلمػػػات اسػػػتخداـ يكػػػوف أف غلػػػب. ادلعلػػػم يوفرىػػػا الػػػيت ادلػػػواد َّلسػػػتيعاب
. الطػػػالب علػػى سػػؤاَّلن  يطػػرح َّل حبيػػث، الطػػالب قبػػل مػػن الفهػػم كسػػهل كاضػػحنا ادللصػػق
 نقػػػل يف الطػػػالب التعلػػيم يف التعليميػػػة اإلعػػالـ ياتكسػػػ مثػػػل ادللصػػقات تسػػػاعد أف ؽلكػػن

 اجلمهػػور إىل ادلعلومػات لنقػػل كسػيلة ادللصػقات تعػػد َّل. لالىتمػاـ مثػػَتة بطريقػة ادلعلومػات
 اسػػتيعاب علػى الطػالب ادللصػقات تسػاعد أف ؽلكػن ابلتعلػيم يتعلػق فيمػا كلكػن، فحسػب

 ٖٔ.ادلعلم يقدمها اليت التعليمية ادلواد
 ادلتوقػع مػن إعػالـ كسػائل ادللصقات تعت ( ٘ٗ:ٕٔٔٓ،Bambangك Cecep لػ كفقنا

 كسػيلة ىػي ادللصػقات. يركهنػا الػذين األشػخاص سلوؾ كربفيز التأ َت على قادرة تكوف أف
 الكبػػػَت حجمهػػػا بسػػػبب، لإلعجػػػاب كمثػػػَتة كمػػػوجزة قصػػػَتة رسػػػائل لتقػػػدمي فعالػػػة اتصػػػاؿ
 ليسػت ادللصػقات فػاف(، ٙٗ: ٕٓٔٓ) كآخػركف لسػادؽلاف كفقنػا، نفسػو الوقت يف. نسبيان 
 سػػػلوؾ كربفيػػػز التػػػأ َت علػػػى قػػػادرة أيضنػػػا كلكنهػػػا، معينػػػة انطباعػػػات لتوصػػػيل فقػػػ  مهمػػػة

 أك فكػػػرة علػػػى تؤكػػد احلجػػػم كبػػَتة صػػػور عػػػن عبػػارة ادللصػػػقات. يركهنػػا الػػػذين األشػػخاص
 ؽلكن ملصقنا اجليدة ادللصقات يلةكس تعد. ككضوح ببساطة تصورعلا يتم رئيسيتُت فكرتُت
 انطباعػات لتوصيل مهمة ادللصقات ليست. يركنو الذين األشخاص قبل من بسرعة فهمو
: ٖٕٔٓ،Sanaky) يراىػا من سلوؾ كربفيز التأ َت على قادرة أيضنا إهنا بل، فحسب معينة
 أهنػػػا علػػػى ادللصػػػقات تعريػػػ  ؽلكػػػن(، ٜٕٔ: ٜٕٓٓ، Rivaiك Sudjana لػػػػ كفقنػػػا(. ٔٓٔ
 ادلػػػارة انتبػػاه جػػػذب هبػػدؼ كالرسػػػائل األلػػواف مػػػع، القويػػة التصػػػميمات مػػن أساسػػػي مػػزيج
 يكػػػػوف أف غلػػػػب. ذاكػػػػرام يف معػػػػٌت ذات أفكػػػػار لغػػػػرس يكفػػػػي دبػػػػا طويلػػػػة لفػػػػًتة كلكػػػػن
 مػػن يتطلػػب كَّل بسػػيطنا اتادللصػػق يكػػوف أف غلػػب. ديناميكيػػة جػػودة ذا اجليػػد اتادللصػػق
 فانػػػو كإَّل، اَّلنتبػػػاه جلػػػذب يكفػػػي دبػػػا قػػػو ن  يكػػػوف أف كغلػػػب، ابلتفصػػػيل التفكػػػَت ادلػػػراقبُت
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 بشخصػية ادللصػقات سبيػز، ادلسػتخدمة القليلػة كالكلمػات التصػميم بسػاطة. فائدتو سيفقد
 ٕٖ.قوية

بصػػرية )مرئيػػة(، توظػػ  للتعبػػَت عػػن فكػػرة أك ادللصػػقات التعليميػػة ىػػي كسػػيلة تعبػػَت 
موضػػػػوع معػػػػُت عػػػػن طريػػػػق الصػػػػورة كالرسػػػػم كالعبػػػػارات ادلػػػػوجزة. حبيػػػػث ذبػػػػذب نظػػػػر مػػػػن 

توظ  لتحقيق ىدؼ معريف كاحد فقػ ، كقػد تػدعو ك  يشاىدىا كتشد انتباىو للموضوع،
إىل موضػػػػوع معػػػػُت أك ربػػػػذر مػػػػن موضػػػػوع آخػػػػر أك تشػػػػرح موضػػػػوعا معينػػػػا بصػػػػورة معػػػػ ة 

 ٖٖ.موجزة كعبارات
 أهداف استخدام ادللصقات - ب
 كالتقاط بسرعة الطالب تقدـ إلبالغ جيدة طريقة ادللصقات يلةكس استخداـ كاف

 أيضنػػا ىػػي ىػػذه ادللصػػقات كسػػائل. بيػػنهم فيمػػا األفكػػار لتبػػادؿ ككوسػػيلة الطػػالب خيػػاؿ
 مناقشػػتو تػػتم الػػذم ادلوضػػوع حػػوؿ كمشػػاعرىم تصػػوراام عػػن التعبػػَت للطػػالب تتػػيح كسػػيلة
 ٖٗشلتعة. بطريقة

 اتخصائص ادللصق - ت
  :التالية العامة اخلصائص ذلا ادللصقات

جيػػػد دينػػػاميكي كتسػػػلي  الضػػػوء علػػػى اجلػػػودة. غلػػػب أف  اتغلػػػب أف يكػػػوف ملصػػػق (ٔ
بسيطنا، كَّل يتطلب تفكػَتنا للمراقػب ابلتفصػيل، بػل غلػب أف يكػوف  اتيكوف ادللصق

 قو ن دبا فيو الكفاية جلذب اَّلنتباه، كإَّل، فانو سيفقد استخدامو.
 كرؽ علػى كصػور حػركؼ مػن مكػوانن  للملصػقات اجلرافيكػي التصػميم يكػوف أف غلب (ٕ

 .احلجم كبَت أك متوس 
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 علػى أك العامػة األماكن أك ئ احلا على ملصقات إرفاؽ طريق عن ذلك تطبيق ؽلكن (ٖ
 األخرل. ادلسطحة األسطح

 يف ادلسػػػػتخدمة كادلتناقضػػػػة. اللغػػػػة القويػػػػة األلػػػػواف مػػػػن مػػػػزيج مػػػػن اتادللصػػػػق يتكػػػػوف (ٗ
 نقػػػل يػػػتم مػػػا فهمهػػػا. كعػػػادة يسػػػهل كغامضػػػة ككاضػػػحة قصػػػَتة لغػػػة ىػػػي اتادللصػػػق
 .الصور خالؿ من اتادللصق يف ادلنقولة الرسالة
 (:ٔ٘: ٕ٘ٓٓ) لسوداان كفقنا اتادللصق خصائص يلي فيما

 .ككبَت متوس  كرؽ على كاحلركؼ الصور من تركيبة على اجلرافيكي التصميم ػلتوم (ٔ
 األسػػػػػطح مػػػػػن غَتىػػػػػا أك العامػػػػػة األمػػػػػاكن أك اجلػػػػػدراف التمسػػػػػك طريػػػػػق عػػػػػن تطبيقػػػػػو (ٕ

 الدقة من شلكن قدر أبقصى العُت اىتماـ عن البحث طبيعة مع ادلسطحة
 .كقوية متناقضة أبلواف ادللصقات تصنع ما عادة (ٖ
 .ككاضحة قصَتة لغة (ٗ
 ٖ٘قراءتو. كؽلكن ابلصور مصحوابن  النص يكوف أف غلب (٘

. اسػتخدامها ككيفيػة صػنعها ككيفيػة قػدراا حيػث مػن جيػدة ادللصقات كسائ  تعد
 فيمػا ادلعلم ؽلتلكها أف غلب أساسية قدرة ىو ادلختلفة التعليمية يلةالوس خصائص فهم إف

 يتػػػػيح، ذلػػػػك إىل ابإلضػػػػافة. تعليميػػػػة يلةكوسػػػػ ادللصػػػػقات يلةكسػػػػ اختيػػػػار دبهػػػػارات يتعلػػػػق
 الوقػػت كيف. سلتلفػػة بطػػرؽ التػػدريس يلةكسػػ مػػن سلتلفػػة أنػػواع اسػػتخداـ إمكانيػػة للمعلمػػُت

 تكػػػوف أف إىل سبيػػػل صػػػعوابت ادلعلػػػم فسػػػيواجو، يلةالوسػػػ خصػػػائص يفهمػػػوا مل إذا، نفسػػػو
 يكػوف أف غلػب، كالفعاليػة ابلكفػاءة تتسم تعليمية يلةكس اختيار عملية يف لذلك. مضاربة
 ٖٙ.يلةالوس خصائص لبعا كفقنا كأىدافو الدرس زلتول
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 جيد اتشروط ملصق - ث
غلػػب أف تسػػتخدـ ادللصػػقات لغػػة سػػهلة  اجليػػد ىػػي كمػػا يلػػي: اتمتطلبػػات ادللصػػق

غلػػب دمػػػج ، غلػػب أف تتكػػوف ادللصػػقات مػػن مجػػػل قصػػَتة ككاضػػحة كذات مغػػزل، الفهػػم
ادللصػقات ادلقدمػة غلػب أف تكػوف قػادرة علػى جػذب ، كالصػور ملصق جيد مع الكلمػات

ادللصقات ادلستخدمة علػى مػواد غػَت قابلػة للتلػ   يلةغلب أف ربتوم كس، ادلصلحة العامة
علػػػػى مكػػػػاف كأرض التثبيػػػػت كاجلمهػػػػور  اتيػػػػتم ضػػػػب  حجػػػػم ادللصػػػػق، أك سبزقهػػػػا بسػػػػهولة

 ٖٚ.ادلستهدؼ
 أجػػػػػل مػػػػػن. الفصػػػػػل يف ةتعليميػػػػػ يلةكوسػػػػػ ادللصػػػػػقات اسػػػػػتخداـ للمدرسػػػػػُت ؽلكػػػػػن

 :التالية ابلشركط تفي أف غلب، ميللتعل كوسيلة اتملصق استخداـ
 الػػيت ادللصػػقات أف يعػػٍت كىػػذا. اجلػػودة كتؤكػػد ديناميكيػػة ادللصػػقات تكػػوف أف غلػػب( ٔ)

 ،ابجلودة كتتميز ادلوق  مع تتكي  تعليمية يلةكوس تستخدـ
 كبػػػَت تفكػػَت يف التسػػبب عػػدـ إىل ىػػذا يهػػػدؼ. بسػػيطة ادللصػػقات تكػػوف أف غلػػب( ٕ)

 ،الرسالة يستقبل أف للقارئ ؽلكن حبيث
 ادللصػػقات أف ادلؤكػػد مػػن. اَّلنتبػػاه جلػػذب يكفػػي دبػػا قويػػة ادللصػػقات تكػػوف أف غلػػب( ٖ)

 ميالتعل يتمكن حىت الطالب انتباه جذب على قادرة تكوف أف غلب تعليمية يلةكوس
 ٖٛ.(ٔ٘: ٖٕٔٓ ،Rivaiك Sudjana) ربقيقها ادلراد ميالتعل ألىداؼ كفقنا العمل من

 :الًتبوم العديد من ادلواصفات نلخصها ما يلي اتيشًتط يف ادللصق
 حبيث يعكس ادلوضوع ادلعاًف بدقة اتاختيار عنواف مناسب للملصق. 
 أف يتص  زلتواه العلمي ابلدقة. 
  معاجلتو لفكرة علمية أك تعليمية كاحدة فق. 
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 قراءة عباراتو من طرؼ ك  التعليمي دبقاسات مناسبة، تسهل مشاىدتو اتإعداد ادللصق
 ٜٖ.اجلميع
 اتادللصق يلةاستخدام وس - ج

 :ادللصقات صناعة كيفية
 .تدريسها يتم اليت األساسية للكفاءات كفقنا الصور. ٔ
 التذكر ككسهلة فعالة كموحية الكلمات. ٕ
 القراءة كسهلة كبَتة ادلشاركات. ٖ
 ألف منخفضػػػة جبػػػودة صػػػورنا تسػػػتخدـ كَّل، عاليػػػة دقػػػة ذات صػػػورنا أك صػػػورنا اسػػػتخدـ. ٗ

، كاضػػحة كغػػَت كاضػػحة غػػَت تبػػدك كانػػت لػػو حػػىت لالىتمػػاـ مثػػَتة تكػػوف لػػن النتػػائج
 مطبوعػػات علػػى للحصػػوؿ البوصػػة يف نقطػػة ٖٓٓ تبلػػغ دقػػة اسػػتخداـ عليػػك غلػػب
 .ككاضحة حادة
 أف ؽلكػن. شابو كما كالزنك كالسجالت كالقماش الورؽ على ادللصقات صنع ؽلكن

 جانػػب علػػى، األشػػجار يف، الدراسػػي الفصػػل خػػارج، الدراسػػي الفصػػل يف التثبيػػت يكػػوف
: ٖٜٜٔ، )Arif S. Sadiman لػػػ كفقنػػا. للحاجػػة كفقػػا ؼلتلػػ  حجػػم. اجملػػالت يف، الطريػػق
 ىػدؼ كربقيق كاحدة فكرة يقدـ( ٕ)   بسي ( ٔ: )اجليد ادللصق يكوف أف غلب، (ٜٗ

( ٙ)   كاضػػػحة الكتابػػػة( ٘)   كدقيػػػق مػػػوجز الشػػػعار( ٗ)   ادللونػػػة( ٖ)   كاحػػػد رئيسػػػي
 ٓٗ.زبتل  كالتصاميم الدكافع

 أف ؽلكن. شابو كما كالزنك كالسجالت كالقماش الورؽ على ادللصقات صنع ؽلكن
 كيف، الطريق جانب على، األشجار يف، الفصل خارج، الفصل يف التثبيت يكوف

 اجليد اتادللصق يكوف أف غلب كلكن. اَّلحتياجات حسب احلجم ؼلتل . اجملالت
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 كدقيقة موجزة كشعارات كلوف رئيسي ىدؼ كربقيق بسيطة فكرة تقدمي: ىو العاـ
 ٔٗ.كالتصاميم الدكافع كزبتل  كاضحة كالكتابة كالصور

تتمتػػع ادللصػػقات بقػػوة دراماتيكيػػة جذابػػة للغايػػة كذبػػذب اَّلنتبػػاه. تسػػتخدـ العديػػد 
دللصقات جذب اتقنيات ادللصقات جلذب اَّلنتباه دلصلحة إنتاجها. ؽلكن  ادللصقاتمن 

ألف األكصػػػاؼ كافيػػػة نفسػػػيا كربفػػػز علػػػى اَّلنتبػػػاه إليهػػػا. الشػػػيء غػػػَت ادلالئػػػم يف  اَّلنتبػػػاه
 استخداـ الرسـو التوضيحية ادلثَتة. يادللصقات ى

تعلػػػيم يف  يلة، غلػػػب عليػػػك اسػػػتخداـ ادللصػػػقات كوسػػػقاتمػػػن مػػػا قيػػػل عػػػن ادللصػػػ
 الفصل كما يلي:

م الطالب. ؽلكن ياستخداـ ادللصقات يف التدريس كحافز أك دافع ألنشطة تعل للدافع( ٔ
خبصوص ادلادة التعليم. علػى سػبيل ادلثػاؿ يظهػر  اتإجراء ادلناقشات بعد عرض ملصق

عن عائلة صغَتة، مث يتم إجراء مناقشة حوؿ سبب حاجة األسر الصغَتة يف  اتملصق
م ادلزيػد أك يإندكنيسيا. كمن انحية أخػرل، ؽلكػن أف ربفػز ادللصػقات األطفػاؿ علػى تعلػ

 .اتترغب يف معرفة ادلزيد عن طبيعة الرسالة اليت يتم نقلها من خالؿ ادللصق
ين على أنو ربػذير أك جهػد توعػوم. ؽلكػن الثا اتيتم تفسَت استخداـ ادللصق كتحذير  (ٕ

للملصػػػقات أف ذبعػػػل كػػػل طالػػػب يف مدرسػػػة ابتدائيػػػة يػػػدرؾ أف تنظيػػػ  أسػػػناهنم مهػػػم 
سيسػػػاعد طلػػػب  جػػػدا، كاحلفػػػاظ علػػػى النظافػػػة البيئيػػػة ؽلكػػػن أف سبنػػػع ادلػػػرض كغَتىػػػا.

الصحيح يف جعل الطالب علػى درايػة، حػىت يتمكنػوا مػن تغيػَت سػلوكهم يف  اتادللصق
اليومية ليصبحوا عػادة. مػع ادللصػقات الصػحية، كىػذا يعػٍت جعػل النػاس علػى  ادلمارسة

بينة من حياة صحية. إف اجلهود اليت تبذؿ جلعل النػاس يػدركوف أك ربػذر النػاس مهمػة 
للغايػػػة، ألف ىنػػػػاؾ قػػػػدرة علػػػى الػػػػذاكرة البشػػػػرية للتعػػػػود علػػػى خصػػػػائص ذباىػػػػل البيئػػػػة 

 كخصائصها.

                                                             
41 Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran(Jakarta: Ciputat Press, 2002), 44 



ٕٕ 
 

 

م اإلبػػػػػداعي ييػػػػػة، تػػػػػوفر ادللصػػػػػقات إمكانيػػػػػة التعلػػػػػكمسػػػػػاعدات تعليم ذبربػػػػػة إبداعيػػػػػة (ٖ
م ؽلػنح الطػالب الفرصػة لوصػ  يكادلشاركة. إف كجود ملصقات يف عملية التعلػيم كالتعلػ

مػػػا تعلمػػػوه. بعبػػػارة أخػػػرل، تػػػوفر ادللصػػػقات خػػػ ات جديػػػدة لتشػػػجيع إبػػػداع الطػػػالب 
يتخصصػوف ابلطريقة اليت يتعلموف هبا. على سبيل ادلثاؿ، ؽلكن لػبعا الطػالب الػذين 

لصػػػقات للعػػػركض الدراميػػػة. يف دراسػػػة علػػػم الورا ػػػة، ادليف األدب أك الفنػػػوف أف يعػػػدكا 
ؽلكػػن للطػػالب اتبػػاع أشػػياء مثػػَتة لالىتمػػاـ يف ادللصػػقات السياسػػية حػػوؿ الدؽلقراطيػػة 

 ٕٗكحقوؽ اإلنساف.
 يف، كالػتعلم التعلػيم أنشػطة من كجزء استخدامها للتعليم ادللصقات استخداـ ؽلكن

 مييتعلػػػ حبيػػػث، للطػػػالب مػػػادة ادلعلػػػم يشػػػرح عنػػػدما ادللصػػػقات اسػػػتخداـ يػػػتم احلالػػػة ىػػػذه
 اتادللصػػػػػق يكػػػػػوف أف غلػػػػػب. ادلعلػػػػػم يػػػػوفره الػػػػػذم اتادللصػػػػػق ابسػػػػػتخداـ ادلػػػػػواد الطػػػػالب
 ٖٗ(.ٜٗٔ: ٕٙٔٓ، Daryanto) كادلواد ابألىداؼ صلة ذا ادلستخدـ

 :التايل النحو على، ميالتعل يف ادللصقات استخداـ إجراءات
 .الطالب مع ابلتساكم تقريبنا مشاركتها ؽلكن كاليت، بدقة اجلمل ادلعلم أف ؼلتار (ٔ
 (.مسيك كرتوف ابألحرل أك الورؽ على) بوضوح مكتوبة أك مكتوبة اجلملة (ٕ
 .كاحدة جلملة ادلقول الورؽ/  الورؽ من كاحدة قطعة يف اجلملة كرقة قص يتم (ٖ
 على عشوائي بشكل اجلملة على ربتوم اليت ادلقول الورؽ/  الورؽ قطع توزيع ت (ٗ

 .الطالب
 (.دقيقتُت أك دقيقة) حلظة يف مجلهم رأس حف  الطالب من ادلعلم يطلب (٘
 .أخرل مرة هبم اخلاص ادلقول الورؽ/  الورؽ مجع الطالب من ادلعلم يطلب (ٙ
 عن تزيد دلدة ىادئن  الص  يكوف أف ادلتوقع من) صامتنا كيبقى ادلعلم غللس (ٚ

 (.دقيقتُت
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 ؽلكن، الكبَتة للصفوؼ ابلنسبة. )مقاعدىم من الوقوؼ الطالب من ادلعلم يطلب (ٛ
 مجل" على بناءن  اجملموعة ىذه تشكيل ؽلكن(. صغَتة رلموعات إىل الطالب تقسيم
 اليت اجلمل كحدة ترتيب على بناءن  أك"، عليها احلصوؿ ت اليت( القطع) التشابو
 .كاملة مجلة تشكل

 الذين الطالب على العثور الطالب سيحاكؿ، التجميع أساس أك طريقة ربديد بعد (ٜ
 .اجملموعة إىل سينضموف

. ابلتسلسل اجلمل ترتيب ؽلكنهم، اجملموعة يف الطالب إىل اَّلنضماـ خالؿ من (ٓٔ
 .حفظوىا اليت اجلملة ذكر مع الطالب يتناكب

 يف عضو كل عليو كيتفق الصحيح اجلملة ترتيب رلموعة كل ذبد أف بعد (ٔٔ
 على عضو كل يذكر حبيث اجملموعة رلموعات تعيُت للمدرس ؽلكن، اجملموعة

 .العادية اجلمل من سلسلة شكل يف تكوف حبيث ػلفظها اليت اجلملة حدة
 خالؿ من كاملة مجل إظهار ادلعلم على غلب، الطالب قبل من ادلهاـ تنفيذ بعد (ٕٔ

 ٗٗ.ما حد إىل كاسع كرتوف على أك ادللصقات يلةكس
 أنشطة من كجزء استخدامها: علا بطريقتُت، للتعلم ادللصقات استخداـ ؽلكن

 للطالب. مادة شرح عند ادلعلموف يستخدمها اليت ادللصقات أم م،يكالتعل التعليم
 بشيء للقياـ كدعوة كتحذير الطالب ربفيز إىل ادؼ كاليت التعليم خارج كاستخدامها

 ٘ٗ.كالتنوع اَّلجتماعية القيم كغرس اإلغلابية ما
 اتادللصق وسيلةاختيار  يف تقنيةماس  - ح

 ىي كما يلي: اتادللصق يلةتقنيات ربديد كس
يلة م ىي ادلرجع الرئيسي يف صنع كسيأىداؼ التعل. ميالرجوع إىل أىداؼ التعل (ٔ

 م ادلقصودة.يالتعليم غلب أف تكوف متوافقة مع أىداؼ التعليلة التعليم. ألف الوس
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 يى هادلواد التعليم أك احملتول ألف ىذغلب النظر يف . ميانتبو إىل مادة أك زلتول التعل (ٕ
 م ادلتوقعة.يالتعليم حبيث تتحقق أىداؼ التعلكسيلة ما سيصبح مرجعا يف 

غلب أيضنا دراسة  م اليت يتم استخدامها.يإيالء اَّلىتماـ َّلسًتاتيجيات أك طرؽ التعل (ٖ
م، ألف عدـ توافق الطرؽ ادلستخدمة سيتأ ر أيضنا بتحقيق ياسًتاتيجيات التعل

 م.يداؼ التعلأى
اَّلىتماـ ابلطالب من حيث الوظيفة ادلادية كسيلة غلب على تعليم . ربليل الطالب (ٗ

م ياَّلىتماـ أبظلاط تعليلة التعليم، كغلب على كسيلة )احلسية( َّلستخداـ كس
 الطالب.

ابإلضافة إىل اإلشارة إىل اَّلعتبارات أعاله، تؤ ر . النظر يف دعم ادلرافق كالبيئة احمليطة (٘
م. غلب علينا يالعوامل اخلارجية أيضنا على إجراءات استخداـ ادللصقات يف التعل

الذم سنستخدمو ؽلكن أف يدعمو تسهيالت يف  اتاَّلنتباه إىل ما إذا كاف ادللصق
 اتادللصق كسيلةادلدرسة. كعلينا أيضا أف نويل اىتماما للبيئة احمليطة، سواء كاف 

 ٙٗيعت  كسيلة أجنبية أك مألوفة.
 :كىي، اإلعالمية ادللصقات اختيار تقنيات

، ميالتعل يلةكس صنع يف الرئيسي ادلرجع ىي ميالتعل أىداؼ. التعلم أىداؼ إىل يشَت (ٔ
 أىداؼ مع متوافقة تكوف أف غلب ميالتعل كسيلة ألف. ادللصقات احلالة ىذه يف

 .ادلطلوبة ميالتعل
 ىذا ألف احملتول أك التعليمية ادلواد مراعاة غلب احملتول أك التعليمية ابدلواد اَّلىتماـ (ٕ

 .ادلتوقعة ميالتعل أىداؼ ربقيق ؽلكن حبيث. ميالتعل يلةكس يف احملتول سيكوف ما ىو
 يف النظر أيضنا غلب. ادلستخدمة األساليب/  ميالتعل َّلسًتاتيجيات اَّلىتماـ إيالء (ٖ

 أيضنا يتأ ر سوؼ ادلستخدمة األساليب توافق عدـ ألف، ميالتعل اسًتاتيجيات
 .ميالتعل أىداؼ بتحقيق

                                                             
46

 Gusti Tidar Jayanti Mandasari, “Penggunaan Media Poster pada Mata Pelajaran Agama Islam di 

Kelas 4 SD Inpres Bilonga Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa” (Skripsi, Universitas Islam 

Negri Alaudi , Makasar,  2016) 



ٕ٘ 
 

 

 ادلادية الناحية من سواء الطالب إىل ميالتعل يلةكس ينتبو أف غلب. الطالب ربليل (ٗ
 إىل اَّلنتباه ادللصقات يلةكس على كغلب. ميالتعل يلةكس َّلستخداـ( احلسي األداء)

 .للطالب ميالتعل أساليب أنواع
 ادلذكورة اَّلعتبارات إىل اإلشارة إىل ابإلضافة احمليطة كالبيئة الداعمة ادلرافق يف النظر (٘

. ميالتعل يف ادللصقات استخداـ إجراءات على أيضنا اخلارجية العوامل تؤ ر، أعاله
 بواسطة دعمها ؽلكن نستخدمها اليت ادللصقات كانت إذا ما إىل اَّلنتباه غلب
 يلةكس كانت سواء، احمليطة البيئة إىل اَّلنتباه أيضنا كعلينا. ادلدرسة يف ادلرافق

 ٚٗ.مألوفة أك أجنبية ادللصقات يلةكس تعت  ادللصقات
 اتادللصقيلة مزااي وعيوب وس - خ

يف اسػػػتخداـ ادللصػػػقات كوسػػػػيلة لتعلػػػيم احلػػػػركؼ، َّل ؽلكػػػن ابلتأكيػػػػد فصػػػلها عػػػػن 
( لديػػو قػػوة ٔ م ىػػي:يمػػزا  ادللصػػقات كوسػػيلة للتعلػػ تعلػػيم أخػػرل. يلةمزا ىػػا كعيوهبػػا كوسػػ

( ؽلكػن أف ربفػز ٖ م.ي( حفػز ربفيػز التعلػٕ جذب اَّلنتبػاه.ك  لدرجة أنو أيسردرامية عالية 
م ادلزيػػػػػد أك ترغػػػػػب يف معرفػػػػػة ادلزيػػػػػد عػػػػػن طبيعػػػػػة الرسػػػػػالة يادللصػػػػػقات األطفػػػػػاؿ علػػػػػى تعلػػػػػ

. ( ؽلكن اَّلسػتمتاع بشػكل فػردم ككالسػيكيٙ. ( لو معٌت كاسع٘ ( بسيطة.ٗ .ادلسلمة
 ميلػػػػك لتػػػػوفَت الفػػػػرص للطػػػػالب للتعلػػػػيف كػػػػل مكػػػػاف. كذ ات( ؽلكػػػػن تثبيػػػػت / ادللصػػػػقٚ

 ( ؽلكػػػػػن أف تشػػػػػَت التغيػػػػػَتات السػػػػػلوكية للطػػػػػالب الػػػػػذين ىػػػػػمٛ كاسػػػػػتذكار مػػػػػا تعلمػػػػػوه.
 ٛٗكهنا.نظر ي

( متػػأ ر ٔ :يىػيلة ادللصػػقات نقػاط الضػع  ادلوجػػودة يف اسػتخداـ ادللصػػقات كوسػ
ا دبسػتول معرفػة الشػخص الػذم شػاىده. ( ألنػو َّل يوجػد تفسػَت مفصػل، ؽلكػػن أف ٕ جػدن

الكثػػػػَت ألشػػػػخاص  ات( سػػػػيعٍت ادللصػػػػقٖ تفسػػػػَتات سلتلفػػػػة كقػػػػد تكػػػػوف ضػػػػارة. يسػػػػبب
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أك تثبيتػػو يف  ات( إذا ت إرفػػاؽ ادللصػػقٗ كلكػػن َّل ؽلكنهػػا أيضنػػا جػػذب اآلخػػرين. معينػػُت،
 ٜٗ.اطلفاض القيمة، حىت شللة الناس الذين يركف مكاف ما لفًتة طويلة، فسيتم ذلك

 أمهية ادللصقات - د
اليت ؽلكن توظيفها بشكل فعاؿ يف  يلةالتعليمية إحدل أبرز الوستعت  ادللصقات 

مرير رسائل ك  تقومي سلوؾ ادلتعلمُت كإيصاؿ معلومات مهمة بطريقة سلتصرةك  اذيب
إغلابية متعلقة ابآلداب العامة، كنشر  قافة الواجب كالسلوؾ احلضارم، إضافة إىل دكرىا  

 .ٓ٘تيعابكوسيلة تعليمية لإليضاح كتسهيل الفهم كاَّلس
 اسػتخدامها كؽلكن اجملتمع كتوعية كربفيز لتشجيع مفيدة ادللصقات تكوف أف ؽلكن

: ٖٕٔٓ) لساانكي كفقنا يلةالوس ميتعل يف ادللصقات كسائ  فوائد تتمثل. الوسائ  لتعلم
 ٔ٘:يلي فيما( ٕٓٔ

 جذابة تبدك معلومات ادللصقات توفر أف ؽلكن( ٔ)
 معُت نشاط يف اإلاثرة من جو خلق على قادرة ادللصقات( ٕ)
 السلوكيات بعا سلاطر من التحذير لغرض استخدامها ؽلكن( ٖ)
 .الناس لتوعية ادللصقات استخداـ ؽلكن( ٗ)

 ٕ٘(:ٛٗٔ: ٕٙٔٓ ،Daryanto) كىي، استخدامات ذلا ادللصقات، عاـ بشكل
 ميتعلػػ أنشػػطة ربفيػػز أك كسػػائق ميالتعلػػ يف اتملصػػق، احلالػػة ىػػذه يف. الطػػالب ربفيػػز( ٔ

 الطالب
 أك القػػػانوف حكػػػم تنفيػػػذ حػػػوؿ ربػػػذير علػػػى اتادللصػػػق ػلتػػػوم، احلالػػػة ىػػػذه يف ربػػػذير( ٕ

 .الدينية كحىت اَّلجتماعية الصحة حوؿ ربذيرات أك ادلدرسة قواعد
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 أكثػػػر ميالتعلػػػ عمليػػػة تكػػػوف أف ؽلكػػػن، ميالتعلػػػ ملصػػػقات خػػػالؿ مػػػن. مبتكػػػرة ذبربػػػة( ٖ
 اتملصق من كادلقاَّلت كالقصص األفكار بصنع الطالب تكلي  يتم حيث، إبداعنا

 مساعدة أدكات ادلعلم يستخدـ عندما حيوية أكثر الفصل مناقشة ستكوف. معركض
 مناقشة. كمواد ادللصقات

 فعػػل أك لتغيػػَت كقػػيمهم كمػػواقفهم النػػاس سػػلوؾ علػػى التػػأ َت علػػى قػػادرة ادللصػػقات
 اتادللصػق ألف العػارض بواسػطة ىضػمو علػى القػدرة لديػو اتادللصػق غلعػل ىذا. ما شيء
 كأمحػػد سػػودجاان انان نظػػر كجهػػة مػػع ذلػػك يتماشػػى. كاأللػػواف كالصػػور الرسػػالة قػػوة يؤكػػد
 كاأللػػػواف التصػػػميمات مػػػن مرئػػػي مػػػزيج عػػػن عبػػػارة ادللصػػػقات أبف( ٔ٘: ٕٓٔٓ) ريفػػػام

 يف رلديػة أفكػار لغػرس يكفػي دبػا طويلػة كلكنهػا ادلػارة انتبػاه جذب هبدؼ القوية كالرسائل
 حيػث مػن للتعلػيم ادلصممة ادللصقات تعت ( ٛٗٔ: ٕٙٔٓ، Daryanto لػ كفقنا. ذاكرام
 ادلصػػػػنوعة األشػػػػياء لصػػػػور مبسػػػػطة توضػػػػيحية رسػػػػومات شػػػػكل يف تتحقػػػػق أفكػػػػارنا ادلبػػػػدأ

 أك فكػرة ربػذير أك ربفيػز أك إقنػاع أك اَّلنتبػاه جػذب ىػو ذلػك من اذلدؼ. كبَتة أبحجاـ
 يػػتم كصػػور كتابػػة شػػكل يف تعليميػػة أداة اتادللصػػق يعػػد، لػػذلك. معػػُت حػػدث أك حقيقػػة
 ٖ٘.ربقيقو يتعُت رئيسي ىدؼ على كربتوم كبسيطة شلتعة بطريقة عرضها

 :ىي اإلعالمية ادللصقات تطبيق فوائد
 الذكؽ ربسُت( ٔ
 .الص  يف كالتعاط  ادلتبادؿ التفاىم( ٕ
 .الطالب سلوؾ يف كبَتة تغيَتات إىل أدل شلا( ٖ
 الػدافع ز دة مػع الطػالب اىتمامػات ككػذلك، كاَّلحتياجػات ادلػواد بُت العالقة يوضح( ٗ

 .للطالب
 .الطالب ميتعل خل ات كمتنوعة نضارة جلب( ٘
 .الطالب قدرات دلختل  فائدة أكثر التعلم نتائج جعل( ٙ
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 شلػػا الفعالػػة كادلشػػاركة اخليػػاؿ إشػػراؾ خػػالؿ مػػن للمواضػػيع اجملػػدم اَّلسػػتخداـ تشػػجيع( ٚ
 .ميالتعل سلرجات ز دة إىل يؤدم

 مػا مقػدار اكتشػاؼ علػى الطػالب تسػاعد أف ؽلكػن كالػيت، الالزمػة ادلرتدة التغذية قدـ( ٛ
 .تعلموه

 .مغزل ذات مفاىيم تطوير ؽلكن أنو العلم مع غنية ذبربة استكماؿ( ٜ
 التعميمػػات كجعػػل اللفظػػي غػػَت ميالتعلػػ تعكػػس الػػيت كاخلػػ ات الطػػالب رؤل توسػػيع( ٓٔ

 .ادلناسبة
 ىياكػل ببنػاء قػاموا إذا الطػالب ػلتاجػو الػذم العقػل كضوح ترتيب أبف نفسك تقنع( ٔٔ

 ٗ٘.معٌت ذات أفكار كأنظمة
 توعيػػػػػة يف األؽلػػػػػن اتادللصػػػػػق خػػػػػالؿ مػػػػػن الرسػػػػػالة ستسػػػػػاعد. إنعػػػػػاش أك كتحػػػػػذير( ٕٔ

 ٘٘.عادة تصبح حىت اليومية ادلمارسة يف السلوؾ تغيَت ادلتوقع من لذا، الطالب
 أنواع ادللصقات - ذ

غَت ادللصقات العلمية  من ادللصقات اليت زبدـ أغراضان عديدةالعديد  ىنالك
َّل يوجد لو شركط معينة للتصميم كادللصقات  كاألكادؽلية، كىذا النوع من ادللصقات

العلمية، فهذة األنواع من ادللصقات يكثر فيها إستخداـ الصور كاأللواف كَّل يهم ترتيب 
مهور كاإلعالف عن شيء معُت، حىت أماكنها، كذلك ألف اذلدؼ منها خط  أنظار اجل

 .ٙ٘النصوص ادلستخدمة فيها تكوف قليلة
 ادللصقات السياسية (ٔ

يكوف اذلدؼ منها اإلعالف عن محالت إنتخابية معينة للتسويق دلرشح معُت 
كجذب العديد من ادلصوتُت لو، أك التعبَت عن الغضب ضد فكرة معينة كاإلحتالؿ 
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النوع من ادللصقات، لدراسة مدل ا َتىا   تطرقت بعا الدراسات ذلذا كاحلركب.
 .النفسي على الناس كاأل ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ادللصقات اإلعالنية كالدعائية (ٕ

يكثر يف ىذا النوع من ادللصقات األلواف ادلستخدمة كالصور أبحجاـ سلتلفة، 
هبدؼ لفت إنتباه الزابئن أك عامة الناس إىل حدث معُت لإلعالف عنو، أك منتج معُت، 

ابلطبع، ىنالك العديد  . للرحالت كتلك اليت ينظمها بعا مكاتب السفر تأك حىت
من ادلصممُت ادلتخصصُت يف تصميم ادللصقات اإلعالنية كالدعائية حىت يظهركف الفكرة 

 .بشكل مبتكر كدبحتول يعكس الغرض ادلصممة من أجلو
لعادلي دلكافحة على سبيل ادلثاؿ، ادللصق التايل يهدؼ إىل اإلعالف عن محلة اليـو ا

عمل األطفاؿ، كمن أجل ىذا الغرض ت إستخداـ صورة معينة تع  عن بعا األعماؿ 
اليت تكوف شاقة ابلنسبة لوطفاؿ للقياـ هبا، مع إضافة شعار اجلهة ادلنظمة أك الداعمة 
للحملة. أيضا، ادللصق اخلاص بشركة ستاربكس يهدؼ لعرض معلومات معينة حوؿ 

 .عمالء: الطالبشرػلة من شرائح ال
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 ادللصقات التعليمية (ٖ

يتم تصميم ىذا النوع من ادللصقات ألغراض تعليمية، لذلك يطغى عليها طابع 
البساطة كالوضوح كقلة إستخداـ األلواف كالتوزاف مابُت النصوص ادلستخدمة كالصور. 

التعليمي أساسَا ىو تلخيص لفكرة حبث معينة أك مشركع، لذلك التلخيص  اتفادللصق
بشكل جيد يتطلب مهارة حىت يظهر الطالب أك الباحث أك صاحب البوسًت الفكرة 
بشكل كاضح للجمهور كنقاط القوة يف حبثو أك عملو، )ك سنتطرؽ للمزيد من التفاصيل 

ة إىل نوعُت رئيسيُت كعلا: ادللصقات عن ذلك يف مقاؿ قادـ(. تنقسم ادللصقات التعليمي
 .التعليمية )غَت العلمية( كادللصقات العلمية أك األكادؽلية

 غَت العلمية (Classroom Posters) ادللصقات التعليمية (ٗ
ادللصقات ادلستخدمة داخل الفصوؿ تستخدـ يف العادة يف ادلدارس، فمثالن يف 

ى فكرة ادللصقات العلمية ككيفية بريطانيا يتم تعويد الطالب من مراحل مبكرة عل
يف ىذا النوع من ادللصقات، َّل يطلب األستاذ عادة مهارة عالية يف التلخيص  تصميمها.

أف ىذه ادللصقات يف العادة ربتوم على  كالتصميم، بل البساطة بشكل كبَت، ذلك
موضوع معُت كدرس كاحد من إحدل ادلواد أك على حبث صغَت يكل  الطالب بعملو. 

ىذا فق ، بل إف ىذا النوع من ادللصقات ليس حكرَا على طالب ادلدارس، بل  ليس
إستخدامو كذلك يف اجلامعات. على سبيل ادلثاؿ ىذا النوع من ادللصقات قد  ؽلكن
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ُيطلب من طالب السنة التأىيلية أك األكىل، كذلك حىت يلخصوا فكرة مشركع ؼلتص 
أك  يف العادة داخل الفصل الدراسيدبادة معينة كبشكل سلتصر، كيتم عرضو كشرحو 

 .جملموعة زلددة، فهو ليس عامان 
أدانه( )أك األكادؽلي  ىذا النوع من ادللصقات ؼلتل  قلياَل عن ادللصق العلمي

كالذم يتم إستخدامو من قبل الباحثُت كاألكادؽليُت يف اجلامعات كادلؤسبرات، كونو يهدؼ 
كليس توضيح الطرؽ كادلنهجيات العلمية أك  دلشاركة أك عرض ادلعلومة ابلدرجة األكىل،

 .ضلوىا. ىذه مثالُت على ىذا النوع من ادللصقات ابللغتُت اإلصلليزية كالعربية

  
 (Research Posters)  ادلصلقات العلمية األكادؽلية (٘

يستخدـ ادللصق العلمي أك األكادؽلي بكثرة من قبل الباحثُت كاألكادؽليُت يف 
من أجل عرض أفكار أحباثهم ومشاريعهم بشكل اجلامعات، ادللتقيات، كادلؤسبرات 

كتبادؿ اخل ات فيما بينهم كفتح رلاؿ النقاش كاألسئلة بُت الباحث كاجلمهور.  علمي
 .ىذا مثاؿ على ملصق علمي أك أكادؽلي
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 البحث منهج .ط 
 البحث لخمد -0

 البيػاانت ألف. الوصػفي ادلدخل الكيفػي ابلنػوع الدراسة ىذه يف الباحثة استخدمت
 لبودغػاف كفقنػا. الدراسػة قيػد احلػدث شػرح أك ادلعلومات من مزيد ىي الباحثة اليت أمجعتها

 يف كصػػػفية بيػػػاانت تنػػػتج حبثيػػػة عمليػػػة ىػػػو البحػػػث" مولػػػونج، بػػػو استشػػػهد الػػػذم كاتيلػػػور
 ٚ٘ادلالح . كالسلوؾ الناس من لفظية أك كلمات شكل

 كجػود( ٔ: )كىػي الكيفػي، البحػث خصػائص مػن العديػد ىناؾ أمحدم، ألبو كفقنا
 اجمليبُت نظر كجهة من اجمليبُت فهم( ٖ) ،(كلي) شامل البحث( ٕ) اَّلستقاللية، الطبيعة

 ربديػػػد( ٙ) الطبيعيػػػة، البيئػػػات علػػػى التأكيػػػد( ٘) البحػػػث صػػػالحية قمػػػع( ٗ) أنفسػػػهم،
( ٛ) احملتملػػػُت، غػػػَت العينػػػات أخػػػذ اسػػػتخداـ( ٚ) النتػػػائج، مػػػن بػػػدَّلن  العمليػػػات أكلػػػو ت
 تقنيػػػػػات مػػػػػن اَّلسػػػػػتفادة( ٓٔ) التثليػػػػػث، اسػػػػػتخداـ تشػػػػػجيع( ٜ) كػػػػػأدكات، البػػػػػاحثوف
 ٛ٘.البداية من البياانت ربليل عقد( ٔٔ)  األساسية، ادليدانية الدراسة

 اللغػػػة تعلػػػيم حػػػوؿ تػػػدكر ظػػػاىرة كصػػػ  الدراسػػػة ىػػػذه ربػػػاكؿ ذلػػػك، إىل ابإلضػػػافة
 اغواتفقػػ اإلسػػالمية نػػور القػػرآف اإلبتدائيػػة ادلدرسػػة يف ادللصػػقات كسػػلية ابسػػتخداـ العربيػػة
 .ماتراـ

 الباحث حضور -9
 ذبميػػػػع أداة إىل ابإلضػػػػافة أساسػػػػية كػػػػأداة الدراسػػػػة ىػػػػذه يف الباحثػػػػة كجػػػػود عمػػػػل

 مػن العديػد ىنػاؾ ٜ٘.للغاية ضركر ن  البحث موقع يف الباحثُت كجود يكوف حبيث البياانت
 ادلسػػػػوحات البػػػاحثُت إجػػػراء ذلػػػػك يف دبػػػا األحبػػػاث، إجػػػراء يف إجراؤىػػػػا يػػػتم الػػػيت األشػػػياء
. ادللصػػقات كسػػلية يف العربيػػة اللغػػة اسػػتخداـ كيفيػػة ربليػػل للبػػاحثُت ؽلكػػن حبيػػث األكليػػة،
 عمليػػة يتػابعوف الػذين الباحثػة موقػع إىل مباشػػرة أيضنػا البػاحثوف انتقػل ذلػك، إىل ابإلضػافة
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 كسػلية ابستخداـ العربية اللغة تعليم كعوائق ادللصقات كسلية ابستخداـ العربية اللغة تعليم
 .ادللصقات

أعسػػػػطس  ٘اىل  ٜٕٔٓيوليػػػػو  ٘ٔك حصػػػػوز البحثػػػػة يف موقػػػػع الدراسػػػػة أم مػػػػن 
ٕٜٓٔ 

 موقع البحث -3
مػػػاتراـ ألهنػػػا  ابغػػػواتف القػػػرآفاإلسػػػالمية نػػػور  اإلبتدائيػػػة ادلدرسػػػة ةالبحثػػػ موقػػػع ىػػػذه

 اللغػة تستخدـ كسيلة ادللصفات يف تعلػيم للغػة العربيػة كفقػا دلػا تدرسػها الباحثػة كىػو تعلػيم
  .ادللصقات إىل جانب ادلعلم الذل تلقيتو ىناؾ كسلية ابستخداـ العربية

 بياانت البحث ومصادرها -1
 ت. البياانت على احلصوؿ خاللو من ؽلكن الذم ادلوضوع ىي البياانت مصادر

 من ادلزيد على احلصوؿ كيتم األكلية، البياانت كمصادر الطبيعية، البيئات يف البياانت مجع
 ةالباحث ٓٙ.كادلقابالت كالواثئق التشاركية ادلالحظات نتائج من البياانت مجع تقنيات
 البياانت مصادر. للبياانت كمصادر ادلخ ين اختيار على يعمل بشرية، كأداة

 ىي: الدراسة ىذه يف ادلستخدمة
 مصدر البياانت األولية -أ

مصادر البياانت األكلية ىي البياانت اليت يتم احلصوؿ عليها مباشرة من ادلصدر 
من خالؿ نتائج ادلقابالت كادلالحظات اليت سبثل النتائج ادلشًتكة ألنشطة اَّلستماع 

بلتها رئيس ادلدرسة، مدرس تشمل مصادر البياانت اليت سيتم مقا ٔٙكالرؤية كالطلب.
اللغة العربية، أكلياء أمور الطالب كالطالب أنفسهم. ابستخداـ تقنيات اختيار مصدر 
البياانت القابلة لالخًتاؽ، كىي تقنية اختيار مصادر البياانت أك ادلخ ين كفقنا 

 َّلحتياجات البحث اليت تعت  ذبسيدية للبياانت ادلطلوبة.
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 مصادر البياانت الثانوية -ب
مصادر البياانت الثانوية ىي البياانت اليت يتم احلصوؿ عليها يف شكل بياانت 

ؽلكن احلصوؿ على البياانت من خالؿ  ٕٙجاىزة يتم احلصوؿ عليها من خالؿ الواثئق.
كاليت تتضمن  ابغواتف اإلسالمية نور القرآف اإلبتدائية ادلدرسةىيئة التدريس )اإلدارة(  

 اإلبتدائية ادلدرسةل  ادلدرسة كالرؤية كالرسالة كاذليكل التنظيمي كالبنية التحتية م
 .ماتراـ ابغواتف اإلسالمية نور القرآف

 مجع البياانت أسلوب -0
 الغرض ألف البحث، يف اإلسًتاتيجية اخلطوات أكثر البياانت مجع تقنيات تعد 
 كمجمع تستخدـ أداة ىي البحث أداة. البياانت على احلصوؿ ىو البحث من الرئيسي
  دقيقة. بياانت على للحصوؿ اإلمكاف قدر تصميمها غلب بياانت

 كالتو يق كادلقابلة ادلالحظة طرؽ الدراسة ىذه يف البياانت مجع أدكات استخدمت 
 ةالباحث ستخدـا الدراسة، ىذه يف. البحث بتقرير الباحثُت قبل من َّلحقنا إرفاقها ت اليت
 :كىي البياانت، جلمع طرؽ عدة

 مالحظة -أ
ادلالحظة ىي إحدل تقنيات مجع البياانت يف أم دراسة، دبا يف ذلك البحث  

 ادلالحظات 63.للحصوؿ على معلومات أك بياانت كغرض للدراسة تستخدماالنوعي، ك 
 يفعلو ما يركف الباحثة أف يعٍت شلا ادلشاركُت، مالحظة ىي ىنا الباحثوف أجراىا اليت

 أجرل النشاط، ىذا يف. أنشطتهم يف كيشاركوف يقولوف، ما إىل كيستمعوف الناس،
 خالؿ من. ادللصقات كسلية ابستخداـ العربية اللغة تعليم حوؿ مالحظات الباحثوف
 ابستخداـ العربية اللغة تعليم تطبيق كيفية معرفة إىل الباحثة سعى ادلالحظة، نشاط
 اللغة ابستخداـ: تعليم العربية اللغة تعليم دكف ربوؿ اليت كالعقبات ادللصقات كسلية
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 اغواتفف القرآف نور اإلسالمية ادلدرسة اَّلبتدائية يف ادللصقات كسيلة ابستخداـ العربية
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي  العاـ ماتراـ

 مقابلة -ب
ادلقابالت ىي تقنيات حبثية يتم إجراؤىا عن طريق احلوار كجهان لوجو )كجهان لوجو( 

إعالمية معينة بُت ادلقابالت كأكلئك الذين سبت مقابلتهم كمصادر كع  قنوات 
نوعنا من ادلقابالت شبو ادلنظمة، حيث  ةالباحث تستخدمايف ىذا النشاط،  ٗٙللبياانت.

 يكوف التنفيذ أكثر حرية من ادلقابلة ادلنظمة.
العربية. يف عملية  مقابلة مع مدرس مادة اللغة ةالباحث تستخدـيف ىذه احلالة 

م اللغة العربية يالعديد من األسئلة حوؿ الطرؽ ادلختلفة لتطبيق تعل ةالباحث ؽادلقابلة، طر 
 ليةم اللغة العربية ابستخداـ كسيادللصقات كاحلواجز اليت ربوؿ دكف تعل ليةابستخداـ كس

 ادللصقات.
 توثيق -ج

ادلتغَتات يف شكل مالحظات، الواثئق ىي البحث عن بياانت حوؿ األشياء أك 
نصوص، كتب، صح ، رلالت، نقوش، زلاضر اجتماعات، ملخصات، جداكؿ 

طريقة التو يق أك غلمع البياانت ادلكتوبة حىت  ةالباحث تستخدما ٘ٙأعماؿ كأقساـ.
يتمكن من توفَت ادلعلومات اليت ػلتاجها الباحث. الواثئق اليت ػلتاجها الباحثوف ىي: 

ادللصقات، كنتائج النجاح يف تطبيق كسلية م اللغة العربية ابستخداـ يتو يق عملية تعل
ادللصقات، كبياانت ادلعلم، كبياانت الطالب، كسلية م اللغة العربية ابستخداـ يتعل

اإلسالمية  اإلبتدائية ادلدرسةكاذليكل التنظيمي، كادلرافق كالبنية التحتية، كاتري  اسيس 
  ماتراـ. ابغواتف نور القرآف
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 حتليل البياانت سلوبأ -6
، فاف ربليل البياانت ىو عملية البحث عن البياانت اليت ذبمع Sugionoكفقنا لػ  

بشكل منهجي البياانت اليت ت احلصوؿ عليها من ادلقابالت كادلالحظات ادليدانية 
كالواثئق، من خالؿ تنظيم البياانت يف فئات، كالوص  يف الوحدات، كالتولي ، 

لتتعلم، كجعل اَّلستنتاجات حبيث يتم فهمها ك  ظلاط، كاختيار أم منها مهمكالًتتيب يف أ
 ٙٙبسهولة من قبل أنفسهم كاآلخرين.

ربليل البياانت ىو عملية ذبميع البياانت حبيث ؽلكن تفسَتىا للحصوؿ على مزيد 
 Miles andتقنيات ربليل البياانت اليت اقًتحها  ةستخدـ الباحثتمن اَّلستنتاجات. 

Huberman  يف كتابSugiyono يف ربليل البياانت  ةا الباحثازبذا. تشمل اخلطوات اليت
 يف ادليداف ابستخداـ ظلاذج مايلز كىوبرماف:

 البياانت زبفيا- أ
احلد من البياانت ىو اختيار البياانت كتلخيصها كفرزىا كتقليل البياانت اليت َّل  

البياانت للًتكيز على األمور اليت تعت  تعت  ضركرية. يف ىذه الدراسة، ت إجراء تقليل 
اإلسالمية  اإلبتدائية ادلدرسةادللصقات يف  ليةم اللغة العربية ابستخداـ كسيمهمة يف تعل
. يتم ضب  البياانت لًتكيز البحث، مث يتم اختيار البياانت ماتراـ ابغواتف نور القرآف

 الالزمة كمثَتة لالىتماـ ليتم مجعها.
 عرض البياانت- ب

زبفيا البياانت، يتم يف ىذه ادلرحلة عرض البياانت ادلتعلقة ابلنتائج يف احلقل  بعد
يف شكل نصوص سردية. كقاؿ سوجيونو إنو "ؽلكن تقدمي البياانت يف شكل أكصاؼ 
كجداكؿ بيانية سلتصرة كعالقات بُت الفئات كما شابو. كمع ذلك، فاف أكثر ما يستخدـ 

 ٚٙة ىو النص السردم.لتقدمي البياانت يف البحوث النوعي
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 رسم اَّلستنتاجات- ت
يعد استخالص النتائج كالتحقق زلاكلة للتفسَت كيتم تقدؽلو من خالؿ النظر يف 
أظلاط النظاـ كالشرح كالتكوين كالعالقات السببية. عند إجراء اَّلستنتاجات كالتحقق، يتم 

 دائمنا مراجعة البياانت كالسجالت يف احلقل.
اَّلستنتاجات يف البحث النوعي قد تكوف قادرة على ، فاف Sugiyonoكفقنا لػ 

اإلجابة على صياغة ادلشكلة اليت سبت صياغتها من البداية، لكنها قد َّل تكوف كذلك، 
ألنو قد ت ذكر أف ادلشكلة كصياغة ادلشكلة يف البحث النوعي َّل تزاؿ مؤقتة كستتطور 

 ٛٙبعد إجراء البحث يف ىذا اجملاؿ.
ات يف ىذه الدراسة من خالؿ مقارنة البياانت اليت ت سيتم إجراء اَّلستنتاج 

احلصوؿ عليها، أم البياانت من نتائج ادلالحظات كادلقابالت، مث يتم ربليل البياانت 
 بشكل استقرائي )على كجو التحديد( مث يتم كصفها بشكل استنتاجي )عاـ(.

 ة البياانتيحصحت -7
البياانت صاحلة إذا مل يكن ىناؾ يف البحوث النوعية، ؽلكن القوؿ إف النتائج أك  

كما حدث ابلفعل دلوضوع البحث. من أجل أف تكوف  ةعنو الباحث تفرؽ بُت ما أبلغ
النتائج أك البياانت اليت يتم احلصوؿ عليها أكثر صحة كصالحية. فيما يلي شرح لتقنية 

 التحقق من صحة البياانت:
 ز دة ادلثابرة- أ

قراءة العديد من مراجع الكتب كنتائج  من ادلثابرة من خالؿ ةالباحث ازادت
البحوث أك الواثئق ادلتعلقة ابلنتائج اليت سبت دراستها، حبيث ؽلكن فحص البياانت اليت 
يتم احلصوؿ عليها بشكل صحيح أك مو وؽ بو أك علمي. ابإلضافة إىل ذلك، يف ىذه 

العربية  احلالة، أجرل الباحث مالحظات دقيقة كمفصلة بشكل مستمر يف تعلم اللغة
 .ماتراـ ابغواتف اإلسالمية نور القرآف اإلبتدائية ادلدرسةابستخداـ ادللصقات اإلعالمية يف 
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 التثليث- ب
التثليث ىو أسلوب لفحص البياانت من مصادر سلتلفة بطرؽ سلتلفة كيف أكقات  

تقنية التثليث يف ىذه الدراسة تقنيات حساب ادلثلثات، كىي  احثة سلتلفة. استخدمت
اختبار صالحية البياانت عن طريق التحقق من البياانت لنفس ادلصدر ابستخداـ تقنيات 
سلتلفة. إذا كاف من خالؿ التقنيات الثال ة َّلختبار مصداقية البياانت، شلا أدل إىل 

حوؿ مصادر البياانت اليت تعت  مناقشات إضافية  ةرم الباحثذب، بياانت سلتلفة
 صحيحة. أك ردبا كل شيء صحيح، بسبب كجهات نظر سلتلفة.
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 الفصل الثاين
 عرض البياانت

 اغواتن ماترامفادلدرسة االبتدائية اإلسالمية نور القرآن الصورة العامة عن  - أ
 اغواتن ماترامفادلدرسة االبتدائية اإلسالمية نور القرآن أتسيس  -0

 كبػَتة عالقػة كذلػا ٜٗٚٔ عػاـ منذ اَّلبتدائية واتفغاف القرآف نور مدرسة اسيس ت
. ابجػواتف أضلػاء مجيػع يف األخػرل ادلػدارس مع ادلنافسة على القادرين اخلرغلُت الطالب مع

 بػرانمج كػل دعم دائمنا عليها غلب حكومينا، شريكنا تعت  خاصة رمسية تعليمية كمؤسسة
 إنشػاء مع. احلالية البشرية ادلوارد جودة ربسُت يف سيما َّل ،يف نش  بدكر كالقياـ تعليمي
 تواجػػو فاهنػػا خاصػػة، رمسيػػة تعليميػػة مؤسسػػة كىػػي ،ابجػػواتف اَّلبتدائيػػة القػػرآف نػػور مدرسػػة
 .التحتية كالبنية ادلرافق كاستكماؿ كإصالح كصيانة الطالب تدريب يف عقبات دائمنا

 كاحلكومػػػة الصػػػلة ذات كالوكػػػاَّلت اجملتمػػػع مػػػن كالػػػدعم التعػػػاكف إىل حاجػػػة ىنػػػاؾ لػػػذلك،
 اإلقليمػػي Dikpora دكر كػػاف الطػػالب، قبػػل مػػن ادلطلوبػػة التعليميػػة العمليػػة معػػايَت لتلبيػػة
ا DIKPORA كادلدينة  بػو اَّلضػطالع ت الػذم التعلػيم جػودة كربسػُت تعزيز يف للغاية مفيدن
 ٜٙ.الصلة ذات احلكومية الوكاَّلت هبا تقـو اليت ادلختلفة األنشطة  قة ككذلك

 كالػذكاء كاجلودة كالتقول اإلؽلاف لديهم الذين الطالب ربقيق ىي ادلدرسة ىذه رؤية
 :ىي ادلدرسة ىذه ا رسالةمأك . كالنبيلة

 .النبالء الطالب تشجيع أجل من اإلسالمية الًتبية تنظيم( ٔ
 .الوطنية اإلنتاجية تطوير يف التنافسية القدرة ز دة أجل من اجليد التعليم تطوير (ٕ
 .تطويرىا ادلطلوب احمليطة البيئة يف ادلوجودة ادلزا  تسهيل (ٖ
 ،اَّلبتدائيػػػة القػػػرآف نػػػور مدرسػػػة يف التعلػػػيم أعليػػػة حػػػوؿ األمػػػور أكليػػػاء طػػػالب تنػػػامي (ٗ

 .ابغواتف
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 :ىي ادلدرسة ىذه أىداؼ
 .اإلسالـ يف كالدقة التنافس على قادر كامل تعليم (ٔ
احلبل مػن هللا كاحلبػل مػن  تشمل اليت الدينية التعاليم تنفيذ على التعود للطالب ؽلكن (ٕ

    الناس
 النفسية احلركية سواء ،اجلوانب سلتل  يف يومينا كالتقول اإلؽلاف تطبيق للطالب ؽلكن (ٖ

 .ادلدارس يف كالتعلم التعليم بعملية ادلتعلقة األخرل اجلوانب أك
 :اجلودة ربسُت خطة تشمل

 كاسػػتبداؿ التالفػػة األسػػق  اسػػتبداؿ مثػػل التحتيػػة كالبنيػػة ادلرافػػق ككميػػة نوعيػػة ربسػػُت (ٔ
 اسػػػػتبداؿ/  كإصػػػالح كاألبػػػواب النوافػػػذ عتبػػػػات كلوحػػػة ادلتسػػػرب/  ادلكسػػػور الػػػبالط
 الطػػػػالب مكتػػػػب كراسػػػػي شػػػػراء مثػػػػل التعليميػػػػة ادلرافػػػػق كاسػػػػتكماؿ التالفػػػػة األبػػػػواب
  .كادلعلمُت كادلدرسُت

 كفقنػػػػا كاَّلرتقػػػػاء التػػػػدريب يف ادلعلمػػػػُت مشػػػػاركة تشػػػػجيع مثػػػػل التعلػػػػيم جػػػػودة ربسػػػػُت (ٕ
 كالطػالب كادلػوظفُت للمعلمػُت شػفهية مكافػتت كإعطػاء هبم اخلاصة الدراسة جملاَّلت
 الدراسػػػػية للمنػػػػاىج كفقنػػػػا الكتػػػػب حػػػػـز علػػػػى احلصػػػػوؿ إىل كيسػػػػعوف يتفوقػػػػوف الػػػػذين
 يعػانوف الػذين للطػالب ز رة كتنفيػذىا ادلنزليػة الدراسػية الفصوؿ كتنظيم كإدارة ادلطبقة

 منتصػ  ،العالجيػة سػواء حػد علػى الطػالب تقييمػات كإجػراء الػتعلم يف مشاكل من
 إدارة كاكتمػاؿ ذلػا كادلخطػ  ادل رلػة التقػارير كتنفيذ التدريس ككذلك الدراسي الفصل
 .ادلعلم

 دكرم بشػػػػكل تػػػػتم الػػػػيت اللجػػػػاف اجتماعػػػػات ذلػػػػك يف دبػػػػا ،اجملتمعيػػػػة ادلشػػػػاركة ز دة (ٖ
ػػػػا اجملتمػػػػع كإشػػػػراؾ كدكرم  ،ادلدرسػػػػية ادلػػػػيالد أعيػػػػاد مثػػػػل ،ادلدرسػػػػية األنشػػػػطة يف دائمن
 دبثابػة تعػد اليت القيادة كربديد ادلدارس اىيل إبعادة الصلة ذات األنشطة من كغَتىا
 اآلراء يف توافق



 

 

 كأكصػػػياء كادلؤسسػػػات اللجػػػاف بػػػُت ادلنتظمػػػة كاللقػػػاءات ادلدرسػػػية اإلدارة قػػػدرات بنػػػاء (ٗ
 اللجػػػاف ككػػػذلك كادلػػػوظفُت ادلعلمػػػُت تػػػدريب كتشػػػمل كادلػػػوظفُت كادلعلمػػػُت الطػػػالب

 ادلهػاـ كتقسػيم الطػالب بياانت كربوسب ادلدرسة أرشيفات ترتيب كتعيد كادلؤسسات
 .كاضح بشكل

 كأنشػػطة ادلواليػػة األحػػد يػػـو الكشػػافة أنشػػطة ذلػػك يف دبػػا الالمنهجيػػة األنشػػطة ز دة (٘
 القػػرآف قػػراءة دركس مثػػل الدينيػػة كاألنشػػطة سػػبت يػػـو كػػل تػػتم الػػيت اإلضػػافية الػػرقص
 كادلرشػػػػدين اجملموعػػػػة تنظمهػػػػا الػػػػيت الر ضػػػػي التػػػػدريب كأنشػػػػطة العاليػػػػة الدرجػػػػة مػػػػن

 ٓٚ.ال ؽ اإلسالمية الداخلية كادلدرسة العلـو أكدلبياد يف ادلشاركُت
 اغواتن ماترامفيف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية نور القرآن أحوال ادلدرسني  -9

 ٖٔ اغواتف مػاتراـفػيف ادلدرسة اَّلبتدائية اإلسالمية نػور القػرآف  عدد مجيع ادلدرسُت
مدرسا تتكونوف من ادلدرس الفصل كادلدرس ادلادم مثل مدرس الغة العربية كمدرس تريبية 

 اإلسالـ كمدرس الر ضة، كما يلي:
 اجلدكؿ األكؿ

العاـ الدراسي  اغواتف ماتراـفيف ادلدرسة اَّلبتدائية اإلسالمية نور القرآف واؿ ادلدرسُت جأ 
ٕٜٓٔ/ٕٓٔٓ ٚٔ 

 ادلدرسنوع  أمساء ادلدرسُت قم
 رئيسة ادلدرسة أنيتا كوسوما، بكالوريوس  .ٔ

 الفصلي ادلدرس بكالوريوسحسمي فوذينيت   .ٕ

 الفصلي ادلدرس بكالوريوسنصفياين،   .ٖ

 الفصلي ادلدرس بكالوريوسرقفاضة،   .ٗ

 الفصلي ادلدرس بكالوريوسقارئة،   .٘
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 الفصلي ادلدرس بكالوريوسجيادم،   .ٙ

 الفصلي ادلدرس بكالوريوسسورعيا   .ٚ

 الفصلي ادلدرس بكالوريوسدمحم أذيل فوترا بنغسا،  .ٛ

 اللغة العربية مدرس بكالوريوسزيٍت،   .ٜ

 الفصلي ادلدرس بكالوريوسيوانيت إند ين،   .ٓٔ
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 الفصلي ادلدرس بكالوريوسكيفية الصالح،   .ٕٔ

 الر ضة مدرس فرماف سديسي  .ٖٔ

 ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية نور القرآن ابغواتن ماتراميف أحوال الطالب  -3
العاـ  اغواتف ماتراـفيف ادلدرسة اَّلبتدائية اإلسالمية نور القرآف  عدد الطالب

طالبا كعدد الطالبات  ٜٜطالبا، عدد الطالبُت  ٜٛٔيعٍت  ٕٓٔٓ/ٜٕٔٓالدراسي 
 طالبة، كتفصيلها التايل: ٜٓ

 اجلدكؿ الثاين
العاـ الدراسي  اغواتف ماتراـفيف ادلدرسة اَّلبتدائية اإلسالمية نور القرآف أحواؿ الطالب 

ٕٜٓٔ/ٕٕٓٔٓٚ 
 العدد الطلبة الطالب الفصوؿ قم
 ٕ٘ ٘ٔ ٓٔ الفصل األكؿ أ  .ٔ
 ٕٗ ٖٔ ٔٔ الفصل األكؿ ب  .ٕ
 ٕٓ ٚ ٖٔ الثاين أ الفصل  .ٖ
 ٜٕ ٜ ٓٔ الثاين ب الفصل  .ٗ
 ٖٕ ٔٔ ٕٔ الثالث الفصل  .٘
 ٕٙ ٘ٔ ٔٔ الرابع الفصل  .ٙ
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عمليةةة تعلةةيم اللغةةة العربيةةة ابسةةتخدام وسةةيلة ادللصةةقات يف ادلدرسةةة االبتدائيةةة  - ب

 .اغواتن ماترامفاإلسالمية نور القرآن 
 ىػػػي الدقػػة تعليػػبم الثانيػػػة السػػاعة ،ٜٕٔٓ( سبػػوز) يوليػػػو ٕٗ ادلوافػػق األربعػػاء يػػـو يف
 يػرف عنػدما الكػرمي، القػرآف نػور اَّلبتػدائي الثالػث للصػ  العربيػة اللغػة تعلػيم الزمٍت اجلدكؿ
 الصػػ  حػػىت الثالػػث الصػػ  مػػن العربيػػة اللغػػة تعلػػيم كمػػدرس زيػػٍت السػػيد التغيػػَت، جػػرس
 الصػػػ  طػػػالب ألف الصػػػغَتة القاعػػػة إىل الػػػزيٍت السػػػيد توجػػػو مث. الصػػػ  لتػػػدريس الثالػػػث
 الطػالب ربيػة مث الصػغَتة القاعة أماـ كالوقوؼ التحيات بقوؿ فصل لديهم يكن مل الثالث

 إلاثرة مدرسػػػهم، أسػػػئلة علػػػى الطػػػالب أجػػػاب سػػػابقنا، تدريسػػػها ت الػػػيت العربيػػػة ابلتهػػػاين
 كبعػد قبل، من تعلمها ت اليت العربية األغاين مع يغنوا أف الزيٍت منهم طلب طالهبم محاس

 الػػذم اليػػـو تعلػػيم كفقنػػا ادللصػػقات كسػػيلة زيػػٍت السػػيد طػػرح الػػتعلم، يف زيػػٍت السػػيد بػػدأ أف
 تكػوف زيػٍت السػيد شػرح مث السبورة على ادللصقات نشر كت التعليم، بدء قبل إعداده سبق

 مػػػن ُيطلػػػب مث ككاضػػػحة، عاليػػػة الصػػػور مػػػع جنػػػب إىل جنبنػػػا ادللصػػػقات كسػػػيلة زلتػػػو ت
 مػػن يطلػػب ذلػػك كبعػػد النهايػػة، حػػىت ادللصػػقات كسػػيلة قػػراءة يف كلمػػاام متابعػػة الطػػالب
 ٗ أك ٖ إىل يصػل دلػا ادللصقات كسيلة لقراءة أصدقائهم كقيادة األماـ إىل التقدـ الطالب

 كتابتها سبت اليت ادللصقات كسيلة معٌت اطلب مع سبارين إبجراء ادلعلم يقـو مث أشخاص،
 ادللصػػقات، كسػػيلة إبزالػػة أكَّلن  ادلعلػػم يقػػـو أف بعػػد السػػبورة علػػى يكتبوىػػا أف مػػنهم كاطلػػب
 يػػرف حػػىت النشػػاط ىػػذا تنفيػػذ يػػتم السػػبورة، علػػى للكتابػػة قػػدمنا للمضػػي الطػػالب كسػػباؽ
 .كدعاء بتحية التعليم الزيٍت ادلعلم كيغلق اسًتاحة، على يدؿ اجلرس



 

 

 الػػػزمٍت اجلػػػدكؿ ىػػػو التعلػػػيم مػػػن الثانيػػػة السػػػاعة ابلضػػػب  ٜٕٔٓ يوليػػػو ٖٕ الػػػثالاثء
 يػػرف عنػػدما القػػرآف، القػػرآف نػػور اإلسػػالمي اَّلبتػػدائي الرابػػع للصػػ  العربيػػة اللغػػة لتػػدريس
 ٗ الصػػػػػ  إىل ٗ الصػػػػػ  العربيػػػػػة اللغػػػػػة تعلػػػػػيم كمػػػػػدرس الػػػػػزيٍت السػػػػػيد التحػػػػػوؿ جػػػػػرس

 ربيػػػة مث الفصػػػل أمػػػاـ كالوقػػػوؼ ربياتػػػو بقولػػػو الفصػػػل إىل الػػػزيٍت ذىػػػب مث كالػػػد للتػػػدريس،
 مدرسػػهم، أسػػئلة علػػى الطػػالب أجػػاب سػػابقنا، تدريسػػها ت الػػيت العربيػػة ابلتهػػاين الطػػالب
 تعلمػػت كانػػت عربيػػة أبغػػاين يغنػػوا أف زيػػٍت السػػيد مػػنهم طلػػب كقػػد طالبػػو، محػػاس إلاثرة

 إعػػدادىا ت الػػيت ادللصػػقات بوسػػيلة ابَّللتصػػاؽ التعلػػيم يف زيػػٍت السػػيد بػػدأ أف بعػػد سػػابقنا،
 طلػب ذلػك كبعػد كشػرحها، صػنعها الػيت ادللصػقات كسػيلة زيٍت ادلعلم قرأ مث السبورة، على
 ادلعلػػم، قبػػل مػػن قراءاػػا سبػػت الػػيت ادللصػػقات كسػػيلة قػػراءة إعػػادة الطػػالب مػػن زيػػٍت ادلعلػػم
 كسػػيلة دبسػػاعدة اللعبػة تعليػػق طريػػق عػن التعلػػيم إكمػاؿ يكػػوف أف ؽلكػػن ادلعلػم ذلػػك كبعػد

ا، ادللصػػػقات كسػػيلة جبػػػوار ادلرفقػػػة البطاقػػة  قػػػدمنا للمضػػػي الطػػالب تقػػػدمي يػػػتم حيػػث مفيػػػدن
 اسػػتخداـ تعلػيم يكػػوف عنػدما اللوحػػة، علػى ادللصػقات كسػػيلة مػع الوسػػيلة بطاقػة كمطابقػة
ا ملصػػػقات كسػػػيلة  الطػػػالب كلكػػػن التعلػػػيم يف نشػػػ  فقػػػ  ادلعلمػػػُت كلػػػيس ، للغايػػػة مفيػػػدن

 ادلزيػد كتػوفَت السػبورة علػى الكتابػة إىل ػلتاجوف َّل ادلعلم خبالؼ التعليم يف أيضنا يشاركوف
 َّل عمػػا الطػػالب ادلعلػػم يسػػأؿ ذلػػك بعػػد. الكتابػػة كقػػت تقليػػل ت ألنػػو للػػتعلم الوقػػت مػػن

 كيغلػػق اسػػًتاحة علػػى يػػدؿ شلػػا اجلػػرس يػػرف حػػىت تعلمػػو يػػتم الػػذم التعلػػيم مػػن فهمػػو ؽلكػػن
 .كدعاء ك بتحية التعليم ادلعلم

 اجلػدكؿ ىػي ابلتحديػد الػتعلم مػن األخػَتة السػاعة ،ٜٕٔٓ( يوليػو) سبػوز ٕٙ اجلمعة
 يػػرف عنػػدما القػػرآف، نػػور اإلسػػالمي اَّلبتػػدائي اخلػػامس للصػػ  العربيػػة اللغػػة لتعلػػيم الػػزمٍت
 الصػ  إىل اخلامس الص  من العربية اللغة تعليم كمدرس زيٍت السيد فاف التغيَت، جرس

 مث الفصػػل أمػػاـ كالوقػػوؼ ربياتػػو بقولػػو الفصػػل إىل الػػزيٍت ذىػػب مث. األب لتعلػػيم اخلػػامس
 أسػػػػئلة علػػػػى الطػػػػالب أجػػػػاب سػػػػابقنا، تدريسػػػػها ت الػػػػيت العربيػػػػة ابلتهػػػػاين الطػػػػالب ربيػػػػة

 كانػت عربيػة أبغػاين يغنػوا أف زيػٍت السػيد مػنهم طلػب كقد طالبو، محاس إلاثرة مدرسهم،



 

 

 علػا رلمػوعتُت إىل كتقسيمها رلموعات تشكيل الطالب من طلب أف زيٌت للمدرس سبق
 يف عػادةن ) ملصػقات كسػيلة إنشػاء مػنهم كطلػب الطالبيػة، كاجملموعػات الطالب رلموعات

 كػػػل قػػػادة سػػػؤاؿ ت ذلػػػك كبعػػػد( أكَّلن  ادللصػػػقات كسػػيلة قػػػدـ قػػػد ادلعلػػػم كػػػاف احلالػػػة ىػػذه
 ملصػػقات صػػنعوىا الػيت ادللصػػقات كسػيلة زلتػػو ت كشػرح تقػػرأ ف فهػم إىل للتقػػدـ رلموعػة

 األخػػػرل اجملموعػػػات مػػن ُيطلػػػب مث اجملموعػػة، يف أصػػػدقائهم مػػػع مػػرة ألكؿ مناقشػػػتها بعػػد
 َّل موقػػ  خلػػق أجػل مػػن ادلناقشػػات ربػدث حبيػػث كدحػػا، أسػئلة شػػكل يف ردكد تقػدمي
 يف نشػ  بػدكر يقومػوف الطػالب كلكػن التدريس يف متعددة أدكار سول للمعلم فيو يكوف

 أف التاليػػة اجملموعػػة مػػن ُيطلػػب التقػػدؽلي، العػػرض مػػن األكىل اجملموعػػة انتهػػاء بعػػد التعلػػيم،
    ٖٚ.عالمة كضع الذم اجلرس حىت السابقة اجملموعة مثل الشيء نفس تفعل

للغػػة العربيػػة ابسػػتخداـ كسػػيلة ادللصػػقات يف ادلدرسػػة اَّلبتدائيػػة دلعػػرة عمليػػة التعلػػيم 
قابلت الباحثة رئيس ادلدرسة كبعا الطالب. كلكػن  اإلسالمية نور القرآف ابغواتف ماتراـ

رئيسػة  قابلت الباحثة ما الذم ىو ادلهم يتعلق بعملية التعليم يعٍت أىداؼ التعليم. حيث 
لغػػػة العربيػػػة يف ىػػػذه ادلدرسػػػة، الباحثػػػة عػػػن أىػػداؼ تعلػػػيم ال اهلت، كسػػػأايف مكتبهػػػ ادلدرسػػة

أىػػداؼ ادة مػػن مػػواد الدراسػػية األخػػرل. ك اللغػػة ادلػػ متعلػػيم اللغػػة العربيػػة كتعلػػيفيجيػػب أبف 
  ٗٚفرقُت، الكفاءة األساسية كالكفاءة الرئيسية. تعليمها تشتمل على

الباحثػة عػن أىػداؼ  وتيف مكتبػو، كسػأل معلم اللغة العربيةكىو  زيٍتت الباحثة بلقاك 
 تعليمهػػػا تشػػػتمل علػػػىفيجيػػػب ادلعلػػػم أبف أىػػػداؼ تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة يف ىػػػذه ادلدرسػػػة، 

الكفػػػاءة األساسػػػية كالكفػػػاءة الرئيسػػػية. كلكػػػل الكفػػػاءة األساسػػػية تتكػػػوف مػػػن الكفائتػػػاف 
 .ع كالتحػػػػدث كالقػػػراءة كالكتابػػػػةالرئيسػػػية فػػػػأكثر. كأمػػػا الكفػػػػاءة األساسػػػية فهػػػػي اإلسػػػتما 

فاإلسػػػػػتماع )فهػػػػػم عػػػػػن اخلػػػػػ  اللسػػػػػاف ؽلػػػػػر النشػػػػػاط اإلسػػػػػتماع يف عػػػػػرض أك احلػػػػػوار عػػػػػن 
ادلوضػػوع(، فيهػػدؼ إىل الكفػػاءة الرئيسػػية فهػػي: قػػدرة الطػػالب أف تعيػػُت صػػوت حػػركؼ 
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اذلجائيػة مػػن ادلفػػردة كالكلمػػة كاجلملػػة عػػن ادلوضػوع. قػػدرة الطػػالب أف يكتشػػ  اخلػػ  مػػن 
اللسػػػاف بسػػػي . قػػػدرة الطػػػالب يف اإلسػػػتماع عػػػن القػػػراءة أك القصػػػة بسػػػيطة. قػػػدرة قػػػراءة 

الطػػالب يف تعبػػػَت ادلػػادة التعليميػػػة. فالتحػػػدث فيهػػدؼ إىل الكفػػػاءة الرئيسػػية فهػػػي: قػػػدرة 
الطالب يف الكالـ أك البحث عن األحواؿ ادلدرسة. قدرة الطالب يف تعبَت اخل  ابللساف 

م عػػػػن قػػػػراءة ادلكتػػػػوب يف عػػػػرض أك احلػػػػوار بسػػػػي  عػػػػن يف مجلػػػػة بسػػػػيطة. فػػػػالقراءة )فهػػػػ
ادلوضػػوع(، فيهػػدؼ إىل الكفػػاءة الرئيسػػية فهػػي: قػػدرة الطػػالب يف لفػػ  ادلفػػردات فصػػيحا 

 ٘ٚكصحيحا. كقدرة الطالب أف يكتش  معٌت أك رئيس الفكرة من القراءة ادلكتوبة.
إىل كتلػػػػك أىػػػػداؼ التعلػػػػيم غلػػػػب علػػػػى ادلعلػػػػم أف يصػػػػلها مػػػػن خػػػػالؿ تلقيػػػػة ادلػػػػادة 

الطػالب بوسػػيلة الوسػػيلة مثػػل ادللصػػق، كقابلػػت الباحثػة رئيسػػة ادلدرسػػة كىػػي قالػػت: معلػػم 
اللغػػة العربيػػة يف ىػػذه ادلدرسػػة متخػػرج مػػن جامعػػة مػػاتراـ اإلسػػالمية احلكوميػػة شػػعبة تعلػػيم 

 اللغة العربية حىت يفهم طريقة التعليم كالوسيلة كىو يكثر استخداـ كسيلة ادللصقات.
الباحثػػػة عػػػن صلػػػاح ادلعلػػػم لنيػػػل أىػػػداؼ  لتها، كسػػػأايف مكتبهػػػ أنيتػػػاقابلػػػت الباحثػػػة 

: عدد عامل مساعدة صلاح ادلعلم لنيل أىداؼ التعليم منهػا ادلدرسة رئيسة حسب، التعليم
ادلعلم يف تلقية ادلػادة الدراسػية كقػدرة ادلعلػم ابسػتخداـ كقدرة  قدرة ادلعلم يف إختيار الطريقة

 .كخلفية تربية ادلعلم إدارة الفصلالوسيلة كقدرة ادلعلم يف 
 الباحثػػة عػػن خلفيػػة تربيتػػو، لتوكسػػأ تعػػرؼ الباحثػػة خلفيػػة الًتبيػػة دلعلػػم اللغػػة العربيػػة.

اإلسػػػالمية،  ادلتوسػػػطةيف ادلدرسػػػة  ، مث ربػػػقةيف ادلدرسػػػة اإلبتدائيػػ تعلػػػمفيجيػػب ادلعلػػػم ىػػػو 
جبامعػػة  وسػػتمر دراسػػيسػػالمية كبعػػد أف زبػػرج منهػػا اإل الثانويػػةيف ادلدرسػػة  ذلػػك ربػػقكبعػػد 

 ٙٚ.ماتراـ اإلسالمية احلكومية
الباحثػػة عػػن أىػػداؼ ادلعلػػم يف الفصػػل يف تعلػػيم  توقابلػػت الباحثػػة يف مكتبػػو، كسػػألك 

ف أىػداؼ ادلعلػم يف الفصػل يف تعلػيم اللغػة العربيػة تشػتمل علػى مػا فيجيبػو أباللغة العربيػة، 
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 .ٕٗٔٓيوليو  ٔٔ، لومبوؾ الوسطى، ادلقابلةرفاف، عفرىاف   ٙٚ



 

 

لنيػػل التعلػػيم الفعػػاؿ، كمعاكنػػة  يلػػي : قػػدرة ادلعلػػم ابسػػتخداـ الوسػػئل ادلوجػػودة يف الفصػػل
الطػالب للحصػػوؿ علػػى النتيجػػة ادلمتػازة، كاخػػًتاع األحػػواؿ الػػيت ؽلكػن هبػػا الطػػالب لتعلػػيم 

 التػػػػدريس مػػػػن الغػػػػرض إف. اللغػػػػة العربيػػػػة، كمسػػػػاعد الطػػػػالب لفهػػػػم العربيػػػػة كمػػػػا يرجونػػػػو
 غلعػػػل أف ؽلكػػػن الصػػػور إظهػػػار خػػػالؿ مػػػن ادلدرسػػػة ىػػػذه يف ادللصػػػقات يلةكسػػػ ابسػػػتخداـ

 يلةكسػػ اسػػتخداـ فوائػػد أف حػػُت يف. تعلمػػو ادلػػراد الكػػائن علػػى تركيػػزنا أكثػػر الطػػالب عقػػوؿ
 اذبػاه علػى اَّلىتمػاـ مػن ادلزيػد تركيز للطالب ؽلكن، ادللصقات يلةكس تستخدـ ادللصقات

 ابسػتخداـ، ذلػك إىل ابإلضػافة. مباشرةن  تدريسو يتم ما كمعرفة الفصل مقدمة كىو، كاحد
 حػػػىت، بسػػػهولة كفهمػػػو بسػػػهولة تدريسػػػو يػػػتم مػػػا فهػػػم للطػػػالب ؽلكػػػن، ادللصػػػقات يلةكسػػػ

 علػى. أصػدقائهم أمػاـ تشػغيل مػنهم ُيطلػب عنػدما بسػهولة التوضػيح مػن الطػالب يتمكن
 ألهنػػػػم الػػػدركس قبػػػوؿ يف أبطػػػػأ الطػػػالب فػػػاف، ادللصػػػقات يلةكسػػػػ اسػػػتخداـ عػػػدـ عكػػػس
 .مدرسوىم يفعلو ما فق  ؼلمنوف

يلة الػػيت أكثػػر اسػػتخداما يف العمليػػة التعليميػػة ابدلدرسػػة ادلتوسػػطة اإلسػػالمية وسػػإف ال
يلة البصػػػرية. اسػػػتخدمها ادلعلػػػم هبػػػذه ادلدرسػػػة علػػػى مػػػا يسػػػتفاد منهػػػا عػػػن طريقػػػة كسػػػىػػػي 

 العُت، كأعلها ىي: الكتاب ادلعلم كالسبورة كملحقتها كاللوحة اجلدارية كادللصقات.
يلة التعلػػػيم كؼلتارىػػػا كيعػػػرؼ كيفيػػػة كسػػػيف تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة يلػػػـز للمعلػػػم أف يعػػػد 

استخدامها، كلكن الوسائل يف ىذه ادلدرسػة بغػَت فعاليػة يف اسػتعمالو يف تعلػيم حػىت دافػع 
 الطالب انقصة يف تعليم اللغة العربية.

درسػة فيقػوؿ معلػم يلة التعليميػة يف ىػذه ادلكسػ قابلتة الباحثة كسػألتة الباحثػة عػن اؿ
يلة زلػدكدة يف ىػذه ادلدرسػة َّلبػد لنفسػي أف أختارىػا لتعلػيم اللغػة كسػ اللغة العربية كاف اؿ

العربية ابلكيفية اآلتية : ربديد اذلدؼ لتعليم العربية، كاختيار الوسيلة اليت يسهل احلصػوؿ 
ة قبػػل تعلػػيم عليهػػا كاسػػتخدامها، كاختيػػار الوسػػيلة ادلعركفػػة بػػُت الطػػالب، كذبريػػب الوسػػيل

 الطػالب لتعلػيم كسػيلة توفَت ىو ميالتعل ىذا يف ادللصقات يلةكس من الغرضاللغة العربية. 
 لتطػػور كفقنػػا. بسػػهولة تدريسػػها يػػتم الػػيت الػػدركس زلتػػو ت كفهػػم رؤيػػة مػػن يتمكنػػوا حػػىت



 

 

 يػػتم اَّلبتدائيػػة ادلػػدارس يف العربيػػة اللغػػة تعلػػيم ميتعلػػ مػػن الغػػرض فػػاف الشخصػػي، الطػػالب
 الػدركس زلتػو ت فهػم علػى كالقػدرة كفهػم َّللتقػاط الالزمػة كادلهػارات القػدرة علػى ربديده

 شلارسػة علػى قػادرين ادلناسػب الوقػت يف الطػالب يكػوف أف ادلتوقػع مػن. تدريسػها يػتم الػيت
 .اليومية حياام يف ادللصقات يلةكس خالؿ من تدريسو ت ما

العربيػػة بثال ػػة خطػػوة تعػػٍت سبهيػػد كتلقيػػة مػػن خػػالؿ ادلالحظػػة أف عمليػػة تعلػػيم اللغػػة 
ادلادة كاخلاسبة. تلك اخلطوات ذبرم مدة سبعُت دقيقة. كيف كل اللقػاءات يسػتخدـ كسػيلة 

 ٚٚادللصقات اليت تصنع من الكرتوف بكتابة كلمات اللغة العربية.
ا ادللصػػقات يلةكسػػ خػػالؿ مػػن العربيػػة اللغػػة ميتعلػػ يػػتم َّل  كلكػػن، اآلخػػر تلػػو كاحػػدن
 الفصػػػل أمػػػاـ يقػػػ  الػػػذم ادلعلػػػم طريػػػق عػػػن التوضػػػيحي العػػػرض طريقػػػة ابسػػػتخداـ ككػػػل
 .اآلخر تلو كاحد أك ابلتتابع الصورة يف موجود ىو ما ادلعلم يوضح مث، ملصقنا حامالن 

 عػػن التوضػػيحي العػػرض طريقػػة ابسػػتخداـ ادللصػػقات يلةكسػػ اسػػتخداـ دمػػج ؽلكػػن
 أك، ادللصػقات يلةكسػ صػورة يف موجػود ىو ما على مباشرة التدرب من ادلعلم سبكُت طريق
 مػػن يػػتمكن حػػىت ادلعلػػم تعليمػػات إىل لالسػػتماع الفصػػل مقدمػػة إىل الطالػػب اسػػتدعاء يػػتم

 ادللصػػقات يلةكسػػ شلارسػػة خػػالؿ مػػن ألف، الصػػورة زلتػػو ت علػػى أصػػدقائو أمػػاـ التػػدرب
 الطػالب يعتػاد كأف، كصػحيح جيد بشكل يفهموا أف للطالب ؽلكن، مباشر بشكل ىذه
 ؽلكػػػن، العمليػػة ادلمارسػػة يف .شلارسػػػتها خػػالؿ مػػن أصػػدقائهم أمػػػاـ ابلثقػػة الظهػػور علػػى

 أيضنػػػػا ادلمارسػػػة طريػػػق عػػػن الفصػػػل أمػػػاـ عرضػػػػها يػػػتم الػػػيت ادللصػػػقات يلةكسػػػ َّلسػػػتخداـ
 ادلوجودة الصور شلارسة خالؿ من ادلعلم قبل من توزيعها ت اليت ادلدرسية الكتب استخداـ

 .الكتاب يف
 إبعػداد أكَّلن  ادلعلػم يقػـو، الػدرس يف البػدء قبػل: ىػي العربيػة اللغة ميتعل يف اخلطوات

. ادللصػقات يلةوسػل مناسػبة طريقػة كأم تدريسػها سػيتم الػيت للمػواد كفقنػا ملصقات كسائ 
 تعلػم يف ادلعلػم يبػدأ. العربيػة ابللغة الطالب بتحية أكَّلن  ادلعلم يقـو، ابلص  اَّللتحاؽ عند
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، ادلناقشػػة طريقػػة. اَّلسػػتخداـ طريقػػة ربديػػد بعػػد ادللصػػقات يلةكسػػ ابسػػتخداـ العربيػػة اللغػػة
 إنشػػػاء مػػػنهم يطلػػػب مث، رلموعػػػات إىل أنفسػػػهم يقسػػػموا أف الطػػػالب مػػػن ادلعلػػػم يطلػػػب

 مناقشػػة رلموعػػة كػػل مػن ادلعلػػم يطلػػب(. الدراسػػي الفصػل منتصػػ  يف) اتملصػػق يلةكسػ
 اجملموعػػػات تسػػػتجيب بينمػػا، اتادللصػػػق زلتػػو ت شػػػرح مث هبػػػم اخلاصػػة ادللصػػػقات يلةكسػػ

، رلموعتُت إىل أنفسهم يقسموا أف الطالب من ادلعلم يطلب. أصدقائهم لعركض األخرل
 مػن األفضػل اجملموعػة بتحػد ت ادلعلػم يقػـو مث، كالنساء الرجاؿ من رلموعات من تتكوف
 ادللصػػقات يلةكسػػ لقػػراءة رلمػػوعتهم أصػػدقاء كتوجيػػو للتقػػدـ اجملموعػػة شلثلػػي إعطػػاء خػػالؿ
. الصػحيحة احلػركؼ مػع كيتطابق أسرع ػلف ، إاثرة أكثر ىو الذم ادلعلم إعدادىا ت اليت

 الػورؽ ألعػاب بصػنع ادلعلػم يقػـو أف كىػي. األلعػاب بطاقػات مػع جنب إىل جنبا تستخدـ
 علػػى، ادلناسػػبة البطاقػػة دلطابقػػة التقػػدـ الطػػالب مػػن ُيطلػػب مث، ادللصػػقات يلةكسػػ ؿ كفقنػػا
 أف بعػد دبعػٌت األخػرل البطاقػة كتابػة تػتم مث، ادلفػردات مػع البطاقػة كتابػة يتم، ادلثاؿ سبيل
 البطاقػػػػة بػػػػُت تطػػػػابق عػػػػن الطػػػػالب يبحػػػػث اإلعالنيػػػػة ادللصػػػػقات زلتػػػػو ت ادلعلػػػػم يشػػػػرح

 بطاقػػػة كمسػػػاعدة ادللصػػػقات يلةكسػػػ لعبػػػة ىنػػػاؾ كانػػػت البطاقػػػة مػػػع. اتملصػػػق يلةوسػػػكال
 يلةكس ادلعلم يوفر عندما. كالبصرية السمعية تليها. ادلفردات دلطابقة استخدامها ت كسائ 

 علػػػى، مرئػػي صػػػوت إعػػداد ادلعلػػػم علػػى يتعػػُت، األسػػػلوب ىػػذا اسػػػتخدـ فػػاذا، ادللصػػقات
 اَّلسػتماع الطػالب مػن ُيطلػب مث، اللوحػة علػى ادللصػقات يلةكسػ ادلعلػم يضػع ادلثػاؿ سبيل
 ادلوجػػودة الصػػور مػػع اتادللصػػق يلةكسػػ يف النظػػر أ نػػاء اجيلػػو ت الػػذم ادلرئػػي الصػػوت إىل
 اليػـو الػتعلم مػن بعػد فهمػو يػتم مل مػا حػوؿ ادلعلػم لسػؤاؿ الفرصػة الطػالب إعطػاء يػتم. فيو

 يلةكسػػػػػ زلتػػػػػو ت تسػػػػػجيل الطػػػػػالب مػػػػػن ادلعلػػػػػم يطلػػػػػب. ادللصػػػػػقات يلةكسػػػػػ ابسػػػػػتخداـ
 ٛٚ.بسهولة ميالتعل إلعادة ادللصقات

 ذلػك يف دبػا، ادللصػقات يلةكسػ اسػتخداـ عن الناشئة اإلغلابية اآلاثر من عدد ىناؾ
 يكونػػػوا حػػػىت، الدينيػػػة الدراسػػػات يف مػػػنظم هنػػػج َّلسػػػتخداـ الطػػػالب ذبهيػػػز علػػػى القػػػدرة
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، الدينيػة ادلػواد مػن متنوعػة جملموعػة كفعالػة اثبتػة بطريقػة الػديٍت تعلمهم ربسُت على قادرين
 نشػاطنا أكثػر يكونػوا أف علػى الطالب حفز كؽلكن، اليومية احلياة يف شلارستها ؽلكن حبيث

 .معلمهم قدمها اليت الدركس تكرار يف
عوائةةق تعلةةيم اللغةةة العربيةةة ابسةةتخدام وسةةيلة ادللصةةقات يف ادلدرسةةة االبتدائيةةة  - ت

 .اغواتن ماترامفاإلسالمية نور القرآن 

عوائق تعليم اللغة العربية ابستخداـ كسيلة ادللصقات يف ادلدرسة اَّلبتدائية 
تصدر من ادلعلم كالطالب. فردبا من انجية الطالب،  ماتراـاغواتف فاإلسالمية نور القرآف 

 ميالتعل عملية على ادللصقات يلةكس ابستخداـ دراية على ليسوا الذين الطالب سيؤ ر
 الطالب يكوف أف غلب، ىذا على للتغلب. ادللصقات يلةكس استخداـ يف هبم اخلاصة
 يتطلب الذم ادلنهجي ميالتعل ككذلك للتعلم كفعالة فعالة طرؽ ترتيب على قادرين
 اضطراابت من خالينا يكوف للدراسة مكاف، ادلثاؿ سبيل على. كافية كمعدات مساحة

ا ابردة كليست جدنا ساخنة ليست كظركؼ، الضوضاء ، ابذلواء التهوية كجيدة، جدن
 .جيدة إضاءة مع اإلضاءة كمعدات

 كسيلة ابستخداـ العربية اللغة تعلم عملية أ ناء تنشأ اليت كالعقبات عوائق
 :الفصل يف ادللصقات

 ٜٕٔٓ يوليو، ٕٗ األربعاء، يـو. ٔ   
    ينقص لذلك ، القاعة يف التعليم كيتم ، الثالث الص  لطالب فصل يوجد َّل. أ

 .ادللصقات كسيلة ابستخداـ العربية اللغة تعليم يف الًتكيز الطالب
 ألهنم ذلك يريدكف َّل من فهناؾ ، كممثلُت التقدـ الطالب من ُيطلب عندما. ب

 .ؼلجلوف
 يف عقبة كأصبحوا العربية اللغة قراءة من يتمكنوا مل الذين الطالب بعا ىناؾ. ج
 .ادللصقات كسيلة ابستخداـ العربية اللغة ميتعل



 

 

 شرح أك شرح ادلعلم على غلب لذلك ، ابلتفصيل ادللصقات كسيلة تشرح َّل. د
 ..التفاصيل من دبزيد ادللصقات كسيلة زلتو ت

           لذلك ابلفعل أصبحت اليت ادللصقات كسيلة على احلصوؿ يف الصعوبة تكمن. ق
 .بنفسو ادللصقات كسيلة إعداد ادلعلم على غلب 

 ٜٕٔٓ يوليو ٖٕ الثالاثء يـو يف.ٕ
ا نشيطُت الطالب ذبعل أبلعاب ادلصحوبة ادللصقات كسيلة استخداـ. أ  حبيث جدن

 .األخرل الفصوؿ تتعطل
 كسيلة زلتو ت شرح ادلعلم على غلب لذلك ، ادلفصلة غَت ادللصقات كسيلة. ب

 .ابلتفصيل ادللصقات
 لذلك ابلفعل أصبحت اليت ادللصقات كسيلة على احلصوؿ يف الصعوبة تكمن. ج

 .بنفسو ادللصقات كسيلة إعداد ادلعلم على غلب
 

 ٜٕٔٓ يوليو ٕٙ اجلمعة.ٖ
 .األخرل الفصوؿ يف للتدخل للغاية النشطُت الطالب. أ

 يصنعها اليت كتلك يصنعوهنا اليت ادللصقات كسيلة زلتو ت الطالب يفهم َّل. ب
 .عاـ بشكل أكَّلن  يشرح أف ادلعلم على غلب لذلك ادلعلم،

 أك ٕ يف فق  ىذا ػلدث ، أقل اىتمامنا اآلخرين الطالب مناقشات تويل عندما. ج
 ٜٚ.طالب ٖ
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 الثالثالفصل 
 مناقشة البحث

ع - ث
مليةةةةة تعلةةةةيم اللغةةةةة العربيةةةةة ابسةةةةتخدام وسةةةةيلة ادللصةةةةقات يف ادلدرسةةةةة االبتدائيةةةةةة 

 اغواتن ماترامفاإلسالمية نور القرآن 
يف ىذا الفصل انقشت الباحثة اسػتنتاج البيػاانت مػع النظريػة ادلناسػبة. فبػدأءت مػن 

أىػػداؼ تعلػػػيم اللغػػة العربيػػػة يف ىػػػذه أىػػداؼ التعلػػػيم ألهنػػا متعلقػػػة كتيػػدة بعمليػػػة التعلػػػيم. 
الكفاءة األساسية كالكفاءة الرئيسػية. كلكػل الكفػاءة األساسػية  علىتشتمل على  ادلدرسة

تتكػػوف مػػن الكفائتػػاف الرئيسػػية فػػأكثر. كأمػػا الكفػػاءة األساسػػية فهػػي اإلسػػتماع كالتحػػدث 
كتلك أىداؼ التعليم غلب على ادلعلم أف يصلها من خالؿ تلقيػة ادلػادة  .كالقراءة كالكتابة

 ،عبػػػد العلػػػيم إبػػػراىيمذلػػػك مناسػػػب بقػػػوؿ  ات.إىل الطػػػالب بوسػػػيلة الوسػػػيلة مثػػػل ادللصػػػق
أنػػػو مػػػن ادلتوقػػع أف يتمتػػػع الطػػػالب ابدلهػػػارات  يم اللغػػػة العربيػػة ىػػػيلتعلػػػ األىػػداؼ اخلاصػػػة

الالزمػػة لالسػػتماع كالتحػػدث كالقػػراءة كالكتابػػة. ىػػذا السػػبب، ربتػػوم دركس اللغػػة العربيػػة 
وا كالشػوراؼ كاحلفػ . مػػن علػى عػدة فػػركع كالتػايل: القػراءة كاحملػػاداثت كاليػ  كقعػود انىػػ

م اللغػػػة يخػػػالؿ دراسػػػة فػػػركع اللغػػػة العربيػػػة، مػػػن ادلتوقػػػع أف تتحقػػػق األىػػػداؼ احملػػػددة لتعلػػػ
العربيػػػػػة، أم أف الطػػػػػالب قػػػػػادركف علػػػػػى اَّلسػػػػػتماع كالتحػػػػػدث كالقػػػػػراءة كالكتابػػػػػة ابللغػػػػػة 

 ميأىػػداؼ التعلػػ. ميالرجػػوع إىل أىػػداؼ التعلػػ اتادللصػػق يلةتقنيػػات ربديػػد كسػػك  ٓٛ.العربيػػة
التعلػػيم غلػػب أف تكػػوف متوافقػػة يلة التعلػػيم. ألف الوسػػيلة ىػػي ادلرجػػع الرئيسػػي يف صػػنع كسػػ

 .م ادلقصودةيمع أىداؼ التعل
 حػػػىت الطػػػالب لتعلػػػيم كسػػػيلة تػػػوفَت ىػػػو الػػػتعلم ىػػػذا يف ادللصػػػقات أىػػػداؼ كسػػػيلة

 الطػالب لتطػور كفقنػا. بسػهولة تدريسػها يػتم الػيت الدركس زلتو ت كفهم رؤية من يتمكنوا
 علػى ربديػده يتم اَّلبتدائية ادلدارس يف العربية اللغة تعليم تعلم من الغرض فاف الشخصي،
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 يػػػتم الػػػيت الػػػدركس زلتػػػو ت فهػػػم علػػػى كالقػػػدرة كفهػػػم َّللتقػػػاط الالزمػػػة كادلهػػػارات القػػػدرة
 ت مػػػا شلارسػػػة علػػى قػػػادرين ادلناسػػػب الوقػػت يف الطػػػالب يكػػػوف أف ادلتوقػػع مػػػن. تدريسػػها
 يلةكسػػػػ اسػػػػتخداـ فوائػػػػد أف. اليوميػػػػة حيػػػػاام يف ادللصػػػػقات يلةكسػػػػ خػػػػالؿ مػػػػن تدريسػػػػو

 اذبػاه علػى اَّلىتمػاـ مػن ادلزيػد تركيز للطالب ؽلكن، ادللصقات كسيلة تستخدـ ادللصقات
 ابسػتخداـ، ذلػك إىل ابإلضػافة. مباشرةن  تدريسو يتم ما كمعرفة الفصل مقدمة كىو، كاحد

 حػػػىت، بسػػػهولة كفهمػػػو بسػػهولة تدريسػػػو يػػػتم مػػػا فهػػم للطػػػالب ؽلكػػػن، ادللصػػػقات كسػػائ 
 علػى. أصػدقائهم أمػاـ تشػغيل مػنهم ُيطلػب عنػدما بسػهولة التوضػيح مػن الطػالب يتمكن
 ألهنػػػػم الػػػدركس قبػػػوؿ يف أبطػػػػأ الطػػػالب فػػػاف، ادللصػػػقات يلةكسػػػػ اسػػػتخداـ عػػػدـ عكػػػس
 جيػدة طريقػة ادللصػقات كسػائ  سػتخداـ. ذلػك كفقػا َّلمدرسػوىم يفعلػو مػا فقػ  ؼلمنػوف
. بينهم فيما األفكار لتبادؿ ككوسيلة الطالب خياؿ كالتقاط بسرعة الطالب تقدـ إلبالغ
 كمشػػاعرىم تصػػوراام عػػن التعبػػَت للطػػالب تتػػيح كسػػيلة أيضنػػا ىػػي ىػػذه ادللصػػقات كسػػائل
 ٔٛشلتعة. بطريقة مناقشتو تتم الذم ادلوضوع حوؿ

كعمليػػػة تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة بثال ػػػة خطػػػوة تعػػػٍت سبهيػػػد كتلقيػػػة ادلػػػادة كاخلاسبػػػة. تلػػػك 
اخلطػػػوات ذبػػػرم مػػػدة سػػػبعُت دقيقػػػة. كيف كػػػل اللقػػػاءات يسػػػتخدـ كسػػػيلة ادللصػػػقات الػػػيت 

 يلةكس خالؿ من العربية اللغة ميتعل يتم َّلتصنع من الكرتوف بكتابة كلمات اللغة العربية. 
ا ادللصقات  طريػق عػن التوضػيحي العػرض طريقة ابستخداـ ككل كلكن، اآلخر تلو كاحدن

 الصػورة يف موجػود ىػو مػا ادلعلػم يوضػح مث، ملصػقنا حػامالن  الفصػل أمػاـ يقػ  الذم ادلعلم
 للتعلػيم ادللصػقات اسػتخداـ ؽلكن ذلك مناسبا بقوؿ در نتو .اآلخر تلو كاحد أك ابلتتابع

 ادللصػػقات اسػػتخداـ يػػتم احلالػػة ىػػذه يف، ميكالتعلػػ التعلػػيم أنشػػطة مػػن كجػػزء اسػػتخدامها
 الػذم اتادللصق ابستخداـ ادلواد الطالب مييتعل حبيث، للطالب مادة ادلعلم يشرح عندما
 ٕٛ.كادلواد ابألىداؼ صلة ذا ادلستخدـ اتادللصق يكوف أف غلب. ادلعلم يوفره
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 عػػن التوضػػيحي العػػرض طريقػػة ابسػػتخداـ ادللصػػقات يلةكسػػ اسػػتخداـ دمػػج ؽلكػػن

 أك، ادللصػقات يلةكسػ صػورة يف موجػود ىو ما على مباشرة التدرب من ادلعلم سبكُت طريق
 مػػن يػػتمكن حػػىت ادلعلػػم تعليمػػات إىل لالسػػتماع الفصػػل مقدمػػة إىل الطالػػب اسػػتدعاء يػػتم

 ادللصػػقات يلةكسػػ شلارسػػة خػػالؿ مػػن ألف، الصػػورة زلتػػو ت علػػى أصػػدقائو أمػػاـ التػػدرب
 الطػالب يعتػاد كأف، كصػحيح جيد بشكل يفهموا أف للطالب ؽلكن، مباشر بشكل ىذه
 ؽلكػػػن، العمليػػػة ادلمارسػػػة يف .شلارسػػػتها خػػػالؿ مػػػن أصػػػدقائهم أمػػػاـ ابلثقػػػة الظهػػػور علػػػى

 أيضنػػػػا ادلمارسػػػة طريػػػق عػػػن الفصػػػل أمػػػاـ عرضػػػػها يػػػتم الػػػيت ادللصػػػقات يلةكسػػػ َّلسػػػتخداـ
 ادلوجودة الصور شلارسة خالؿ من ادلعلم قبل من توزيعها ت اليت ادلدرسية الكتب استخداـ

 تكػػوف أف ؽلكػػن، ميالتعلػػ ملصػػقات خػػالؿ مػػن. ذلػػك يوافػػق دلػػا قػػاؿ در نتػػو  .الكتػػاب يف
 كالقصػػػػص األفكػػػػار بصػػػػنع الطػػػػالب تكليػػػػ  يػػػػتم حيػػػػث، إبػػػػداعنا أكثػػػػر ميالتعلػػػػ عمليػػػػة

 يسػػتخدـ عنػػدما حيويػػة أكثػػر الفصػػل مناقشػة سػػتكوف. معػػركض اتملصػػق مػػن كادلقػاَّلت
 ٖٛ.مناقشة كمواد ادللصقات مساعدة أدكات ادلعلم

 إبعػداد أكَّلن  ادلعلػم يقػـو، الػدرس يف البػدء قبػل: ىػي العربيػة اللغة ميتعل يف اخلطوات
. ادللصػقات لوسػائ  مناسػبة طريقػة كأم تدريسػها سػيتم الػيت للمػواد كفقنػا ملصقات يلةكس
 ميتعل يف ادلعلم يبدأ. العربية ابللغة الطالب بتحية أكَّلن  ادلعلم يقـو، ابلص  اَّللتحاؽ عند
، ادلناقشػػة طريقػػة. اَّلسػػتخداـ طريقػػة ربديػػد بعػػد ادللصػػقات يلةكسػػ ابسػػتخداـ العربيػػة اللغػػة

 إنشػػػاء مػػػنهم يطلػػػب مث، رلموعػػػات إىل أنفسػػػهم يقسػػػموا أف الطػػػالب مػػػن ادلعلػػػم يطلػػػب
 مث هبػم اخلاصػة ادللصػقات يلةكسػ مناقشػة رلموعػة كػل مػن ادلعلػم يطلػبات. ملصق يلةكس
 يطلػب. أصػدقائهم لعركض األخرل اجملموعات تستجيب بينما، اتادللصق زلتو ت شرح
 الرجػػاؿ مػن رلموعػات مػن تتكػوف، رلمػوعتُت إىل أنفسػهم يقسػموا أف الطػالب مػن ادلعلػم

 اجملموعػػػة شلثلػػػي إعطػػػاء خػػػالؿ مػػػن األفضػػػل اجملموعػػػة بتحػػػد ت ادلعلػػػم يقػػػـو مث، كالنسػػػاء
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 ىو الذم ادلعلم إعدادىا ت اليت ادللصقات يلةكس لقراءة رلموعتهم أصدقاء كتوجيو للتقدـ
 مػػع جنػػب إىل جنبػػا تسػػتخدـ. الصػػحيحة احلػػركؼ مػػع كيتطػػابق أسػػرع ػلفػػ ، إاثرة أكثػػر

 مث، ادللصػػقات يلةلوسػػ كفقنػػا الػػورؽ ألعػػاب بصػػنع ادلعلػػم يقػػـو أف كىػػي. األلعػػاب بطاقػػات
 البطاقػة كتابػة يػتم، ادلثػاؿ سػبيل علػى، ادلناسػبة البطاقػة دلطابقػة التقدـ الطالب من ُيطلب

 ادللصػقات زلتػو ت ادلعلػم يشػرح أف بعػد دبعػٌت األخرل البطاقة كتابة تتم مث، ادلفردات مع
 كانػت البطاقػة مػع. اتملصق كالوسائ  البطاقة بُت تطابق عن الطالب يبحث اإلعالنية

 تليها. ادلفردات دلطابقة استخدامها ت يلةكس بطاقة كمساعدة ادللصقات يلةكس لعبة ىناؾ
، األسػػلوب ىػػذا اسػػتخدـ فػػاذا، ادللصػػقات يلةكسػػ ادلعلػػم يػػوفر عنػػدما. كالبصػػرية السػػمعية

 علػى ادللصقات يلةكس ادلعلم يضع ادلثاؿ سبيل على، مرئي صوت إعداد ادلعلم على يتعُت
 يف النظر أ ناء اجيلو ت الذم ادلرئي الصوت إىل اَّلستماع الطالب من ُيطلب مث، اللوحة
 حػوؿ ادلعلم لسؤاؿ الفرصة الطالب إعطاء يتم. فيو ادلوجودة الصور مع اتادللصق كسائ 

 مػػػن ادلعلػػػم يطلػػػب. ادللصػػػقات يلةكسػػػ ابسػػػتخداـ اليػػػـو الػػػتعلم مػػػن بعػػػد فهمػػػو يػػػتم مل مػػػا
 .بسهولة ميالتعل إلعادة ادللصقات يلةكس زلتو ت تسجيل الطالب

: علػػػػا بطػػػػريقتُت، للػػػػتعلم ادللصػػػػقات اسػػػػتخداـ ؽلكػػػػنذلػػػػك مناسػػػػب بقػػػػوؿ دارينتػػػػو 
 ادلعلمػػوف يسػػتخدمها الػػيت ادللصػػقات أم كالػػتعلم، التعلػػيم أنشػػطة مػػن كجػػزء اسػػتخدامها

 الطػػػالب ربفيػػػز إىل اػػػدؼ كالػػػيت التعلػػػيم خػػػارج كاسػػػتخدامها للطػػػالب. مػػػادة شػػػرح عنػػػد
 ٗٛ.كالتنوع اَّلجتماعية القيم كغرس اإلغلابية ما بشيء للقياـ كدعوة كتحذير

 ذلػك يف دبػا، ادللصػقات يلةكسػ اسػتخداـ عن الناشئة اإلغلابية اآلاثر من عدد ىناؾ
 يكونػػػوا حػػػىت، الدينيػػػة الدراسػػػات يف مػػػنظم هنػػػج َّلسػػػتخداـ الطػػػالب ذبهيػػػز علػػػى القػػػدرة
، الدينيػة ادلػواد مػن متنوعػة جملموعػة كفعالػة اثبتػة بطريقػة الػديٍت تعلمهم ربسُت على قادرين
 نشػاطنا أكثػر يكونػوا أف علػى الطالب حفز كؽلكن، اليومية احلياة يف شلارستها ؽلكن حبيث

يف اسػػػتخداـ ادللصػػػقات  . ذلػػػك مناسػػػب ابلقػػػوؿ معلمهػػػم قػػػدمها الػػػيت الػػػدركس تكػػػرار يف
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تعلػػػيم  يلةكوسػػػيلة لتعلػػػيم احلػػػركؼ، َّل ؽلكػػػن ابلتأكيػػػد فصػػػلها عػػػن مزا ىػػػا كعيوهبػػػا كوسػػػ
 عاليػػػة لدرجػػػة أنػػػو أيسػػػر لديػػػو قػػػوة دراميػػػة م ىػػػي:يمػػػزا  ادللصػػػقات كوسػػػيلة للتعلػػػ أخػػػرل.

م ادلزيػد يؽلكػن أف ربفػز ادللصػقات األطفػاؿ علػى تعلػ م.يحفز ربفيػز التعلػ جذب اَّلنتباه.ك 
ؽلكػػػن . لػػػو معػػػٌت كاسػػػع بسػػػيطة.  .أك ترغػػػب يف معرفػػػة ادلزيػػػد عػػػن طبيعػػػة الرسػػػالة ادلسػػػلمة

يف كػػػل مكػػػاف. كذلػػػك  اتؽلكػػػن تثبيػػػت / ادللصػػػق. اَّلسػػػتمتاع بشػػػكل فػػػردم ككالسػػػيكي
ؽلكػػن أف تشػػَت التغيػػَتات السػػلوكية  كاسػػتذكار مػػا تعلمػػوه. ميالفػػرص للطػػالب للتعلػػلتػػوفَت 

 ٘ٛكهنا.نظر ي للطالب الذين ىم
 ادللصػقات كسػيلة ابسػتخداـ العربيػة اللغػة تعلػيماستنتجت الباحثػة أف عوائػق عمليػة 

 ىػػػي التعلػػػيم عناصػػػر تشػػػًتؾ مػػػاتراـ ابغػػػواتف القػػػرآف نػػػور اإلسػػػالمية اَّلبتدائيػػػة ادلدرسػػػة يف
 أكَّلن  ادلعلػم يقػـو الػدرس يف البدء قبل حيث ابخلطوات كالطريقة كالطالب كادلعلم األىداؼ
 لوسػػػػيلة مناسػػػػبة طريقػػػة كأم تدريسػػػػها سػػػيتم الػػػػيت للمػػػواد كفقنػػػػا ملصػػػقات كسػػػػيلة إبعػػػداد

 يبػدأ. العربيػة ابللغػة الطػالب بتحيػة أكَّلن  ادلعلػم كيقػـو ابلصػ ، اَّللتحػاؽ عنػد. ادللصقات
. اَّلسػػتخداـ طريقػػة ربديػػد بعػد ادللصػػقات كسػػائ  ابسػػتخداـ العربيػة اللغػػة تعلػػيم يف ادلعلػم
 يطلػػب مث رلموعػػات، إىل أنفسػػهم يقسػػموا أف الطػػالب مػػن ادلعلػػم يطلػػب ادلناقشػػة، طريقػة
 ادللصػػقات كسػػيلة مناقشػػة رلموعػػة كػػل مػػن ادلعلػػم يطلػػب. ملصػػقات كسػػيلة إنشػػاء مػػنهم

 .ادللصقات زلتو ت شرح مث هبم اخلاصة
عوائةةق تعلةةيم اللغةةة العربيةةة ابسةةتخدام وسةةيلة ادللصةةقات يف ادلدرسةةة االبتدائيةةة  - ج

 اغواتن ماترامفاإلسالمية نور القرآن 

زلدكدة يف ىذه ادلدرسة َّلبد للمعلم أف أختارىا لتعليم اللغة العربية  يلةالوس
ابلكيفية اآلتية: ربديد اذلدؼ لتعليم العربية، كاختيار الوسيلة اليت يسهل احلصوؿ عليها 
كاستخدامها، كاختيار الوسيلة ادلعركفة بُت الطالب، كذبريب الوسيلة قبل تعليم اللغة 

 العربية.
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 عملية على ادللصقات يلةكس ابستخداـ دراية على ليسوا الذين الطالب ا َت
 يكوف أف غلب، ىذا على للتغلب. ادللصقات يلةكس استخداـ يف هبم اخلاصة ميالتعل

 يتطلب الذم ادلنهجي ميالتعل ككذلك ميللتعل فعالة طرؽ ترتيب على قادرين الطالب
 اضطراابت من خالينا يكوف للدراسة مكاف، ادلثاؿ سبيل على. كافية كمعدات مساحة

ا ابردة كليست جدنا ساخنة ليست كظركؼ، الضوضاء ، ابذلواء التهوية كجيدة، جدن
 ريفام كأمحد سودجاان انان. ذلك يناسب بقوؿ جيدة إضاءة مع اإلضاءة كمعدات
. ما شيء فعل أك لتغيَت كقيمهم كمواقفهم الناس سلوؾ على التأ َت على قادرة ادللصقات

 الرسالة قوة يؤكد ادللصق ألف العارض بواسطة ىضمو على القدرة لديو ادللصق غلعل ىذا
 ٙٛ.كاأللواف كالصور

 يقـو عندما التعلم، عملية يف األساليب ابستخداـ ادللصقات يلةكس استخداـا َت 
 يلةكس مع التوضيحي العرض طريقة ادلعلم يستخدـ العربية، اللغة مادة بتدريس ادلعلموف
 أسهل الطالب سيكوف للمشاركُت يتسٌت حىت كالتحدث، القراءة كيفية لشرح ادللصقات

 على تؤ ر اليت العوامل أحد. ادللصقات يلةكس دبساعدة تقدؽلهم عند مباشرة الفهم يف
 يف للغاية مهم دكر للمعلم يكوف حيث، ادلعلم عامل ىو ادللصقات يلةكس استخداـ
 يلةكس ابستخداـ التعليمية ادلواد شرح على قادر غَت ادلعلم يكوف عندما، ميالتعل عملية

 فاف لذلك، ادللصقات يلةكس ع  نقلها يتم اليت ادلواد الطالب يفهم لن مث، ادللصقات
 .ميالتعل عملية صلاح على كبَت بشكل يؤ ر ادللصقة يلةالوس إتقاف يف ادلعلم دكر

 ت اليت للمواد كفقنا متاحة كانت اليت ادللصقات عن تبحث اليت الصعوابت
 طريق عن ادلشكلة ىذه على يتغلب ىنا ادلعلم كلكن، ادللصقات صنع مكاف أك تدريسها

 إىل كما، صور شكل يف، اإلنًتنت من ادلواد طباعة طريق عن أبنفسهم ادللصقات جعل
 عليهم يصعب حبيث للغاية نشيطوف الطالب. ككانفاس مانيال كرقة كاستخداـ، ذلك

 يلةكس استخداـ بسبب األحياف بعا يف كالتدخل األخرل الفصوؿ يف التحكم
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 إذا يصنع الذم ادلعلم على ادللصقات تعتمد. اللعب أ ناء ميالتعل أساليب مع ادللصقات
 محزة أمَت. ذلك مناسبا بقوؿ استخدامو عند جيدة نتائج اتادللصق جعل يف ادلعلم صلح

 الرسالة عن للتعبَت اجلملة على أيضنا ادللصقات من العديد صلاح يعتمد أف سليماف
 اجلملة تكوف أَّل غلب: ىي اجلمل استخداـ عند مراعااا غلب اليت األشياء. ادلنقولة
 الكلمات فهم كغلب. مجل سبع من أفضل كلمات سبع. طويلة تكوف َّل كقد كثَتة
 كليس الكل من يتجزأ َّل جزءنا تكوف أف كغلب، اتادللصق لطبيعة كفقنا، الفور على

 ٚٛ.قراءتو يف يًتددكف كغلعلهم الناس يربك سوؼ للخطاابت الغريب الشكل. كاضافة
 يف ادللصقات كسيلة ابستخداـ العربية اللغة تعليم عوائق أف الباحثة جتتاستن

 حيث كالطالب ادلدرس قبل من ماتراـ ابغواتف القرآف نور اإلسالمية اَّلبتدائية ادلدرسة
 كأف نفسيا، يصنعو أف غل ه حىت ادلدرسة ىذه يف ادللصقات نقصاف يواجو ادلدرس أف

 يف هبم اخلاصة التعلم عملية على ادللصقات كسيلة ابستخداـ دراية على ليسوا الطالب
 .ادللصقات كسيلة استخداـ
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