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  استخدام الوسائل التعليمية و أثرها على ترقية دوافع الطالب في تعليم اللغة العربية : سوشى رحمواتى

  ( شربونمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكوميةدراسة الحالة لطالب الصف الثانى بال                    (
    

      كما عرفت الكاتبة أن جناح التعليم تؤثر عليو عوامل كثرية السيما ىف تعليم للغة العربية منها املدرس 
وكذالك الدوافع من عوامل جناح التعلم والدوافع ميكن أن . والطالب واملنهج بل وسائل التعليم ىو طريق التعليم

ومما ميكن أن يرفع دوافع الطالب جهد الطالب واعتماد الطالب على . تظهر من نفس الطالب أو ىف خارجيها
أن الواقعية، أن املشكلة ىف استخدام وسائل وتنفذ تعليمية ىف املدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية . كفاءهتم
 . الوظيفة التدريس فعالية تنفذىا، لكن ىف تطبيقها تشعر باالصعوبة، إىل حد ال يستطيع حاصل جيدا. شربون

     وأما أىداف البحث يف ىذه الرسالة فكمايلي لنيل احلقائق عن استخدام الوسائل التعليمية و أثرىا على ترقية 
 . شربوندرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكوميةدوافع الطالب يف تعليم اللغة العربية ىف الصف الثاىن بامل

       واألسس التفكريية من ىذه البحث إن التعلم ىو عملية الىت التبعد من العوامل الىت تؤثرىا إما خارجية  
ووسائل تعليمية تعد من أىم عناصر عند التدريس ألنو باستخدام الوسائل التعليمية، أن يعطى . كانت أم داخلية

 .  الدوافع والرغبة ىف التعلم
      للحصول على ىدف البحث،كانت الكاتبة تستحدم طريقة مجع احلقائق املقابلة الشخصية، املالحظة 

طريقة البحث تفسري وأما طريقة البحث اليت إستحدمها الكاتبة  ىي . املباشرة، نشر األستفتاء
(explanatory Research) إما عالقة االرتباط ، يعىن حبث لتحليل العالقة بني املتغرية الفرضية
(Korelasi) و إما تأثري العالقة أو دراسة املقارنة. 
وسائل التعليمية باستخدام الرسوم البيانية مأثرة على ترقية دوافع طالب ال إنّ ونتائج البحث ىف ىذه الرسالة      

 دليل على ذلك أن معدل من نتيجة املتغري  شربون احلكوميةدرسة املتوسطة اإلسالميةامل ىف اللغة العربيةتعليم ىف 
% - 50  ىذه نتيجة مبعىن دوافع على ترقية طالب ىى قوى ألن نتيجتها تقع بني 96،70الصادى ىى

 63،2أكرب من Ttabel  3، 556أكرب من T hitung    الكاتبة أّن  T hitungمن حتليل برموز%.79
وىذا يدل على وجود التأثر بني السائل التعليمية على ترقية دوافع الطالب ىف تعليم اللغة العربية ىف تلك املدرسة 

 . مردودا  Ho مقبوال و   Ha  فيكون
 
 
 
 



 كلمة الشكر 
 بسـم اهلل الـرحمن الـرحيم

 
احلمد هلل رب العادلني الذى أرسل رسولو باذلدى ودين احلق  

الصالة . ليظهره على دين كلو ولو كره الكافرون ولو كره ادلنافقون
 أصحابو أمجعني والسالم على حبيبنا وشفيعنا حممد وعلى ألو و

وهبداية اهلل وتوفقو ومعونتو استطاعت الباحثة على إجناز ادلناقشة  
للحصول على درجة سرجان فنديديكان إسالم ىف قسم اللغة العربية 

 .بكلية الرتبية جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون
وىف تأليف ىذه الرسالة وجدهتا الكاتبة عدة ادلشكالت و كانت  

االكاتبة واجبا على أن تقدم ىف ىذه ادلناسبة إىل من تفضيل بادلساعدات 
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 .شيخ نورجاتى اإلسالمية احلكومية شربون

رئيس .ادلاجستري.  صاحب الفضيل الدكتور سيف الدين جهري .2
 .كلية الرتبية جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون
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 .رئيسة قسم تعليم اللغة العربية



وىو ادلشرف األوىل . ادلاجستري. شريف ىدية اهلل  صاحب الفضيل .4
 .الذي يهيئ أوقاتو الغالية إلشراف ىذه الرسالة

ادلاجستري وىو ادلشرف . صاحب الفضيل الدكتور مامان رمسان .5
 .الثاين الذي يهيئ أوقاتو الغالية الشراف  ىذه الرسالة

وأخريا ترجو الكاتبة من اهلل أن جيعل ىذه الرسالة نافعة خاصة  
للكاتبة نفسها و النقد من القارئني لتتميم ىذه الرسالة و النقصان و 

 .اخلطيئات ادلوجودة ىف ىذه الرسالة كلها حتت مسئولية الباحثة
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الباب األول 
مقدمة 

 
 خلفية البحث . أ

   كما عرفت الكاتبة أن صلاح التعليم تؤثر عليو عوامل كثرية 
السيما ىف تعليم اللغة العربية منها ادلدرس والطالب وادلنهج بل 

وكذالك الدوافع من عوامل صلاح . وسائل التعليم ىو طريق التعليم
. التعلم والدوافع ميكن أن تظهر من نفس الطالب أو ىف خارجيها

وشلا ميكن أن يرفع دوافع الطالب جهد الطالب واعتماد طالب 
 .على كفاءتو

   لذا فعلية التعليم و التعلم تكون باتباع ادلبادئ الدافعية 
ىف تعلم اللغة العربية ومدرس اللغة العربية لديو مسؤولية على 

بناء على ذلك ىف برامج التعليم الذى طبق . صناعة البيئة العربية
ىف ادلدارس أن جتعل عوامل دوافع اخلارية الىت تؤثر على وقوع 

ىناك من الطرق ىف تطوير الدوافع التعليم و . الدوافع لطالب
التعلم منها وسائل تعليمية جييخ أهنا تؤثر اىل احلواس وسهل 

 . الفهم
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   كما ذكر زلمد أمحد سامل أنواع من الوسائل التعليمية 
 :الىت تستخدم ىف تدريس اللغة العربية وىى 

 معمل اللغة  . 1
 . الوسائل السمعية، مثل الراديو والتسجيالت الصوتية. 2
الوسائل البصرية، وىي تضم رلموعة األدوات الىت تعتمد . 3

أساس على استخدام حاسة البصر، وتشمل النماذج 
 .والعينات واألشياء والصور واألفالم البصمتة

الوسائل التعليمية والبصرية ،مثل واألفالم الناطقة . 4
 .ادلتحركة واألفالم الثابتة وتشمل التلفزيون التعليمى

وسائل تعليمية تعد من أىم عناصر عند التدريس ألنو 
. باستخدام الوسائل التعليمية، أن يعطى الدوافع والرغبة ىف التعلم

( 16: 2009أزىر أرشد،  )كما ذكره عبد عامل إبراىم ىف كتبو 
جتلب السرور للتالميذ وجتدد نشاطهم وحتبب اليهم ادلدرسة إهنا " 

  "تساعد على تثبيت احلقائق ىف اذىان التالميذ اهنا حتيد الدرس
 الوسائل التعليمية .مبا يتطلبو استنمدامها من احلركة والعمل

تستطيع إرتفاع فرح الطالب وجتديد اجتهادىم، وتشعر بالرغبة 
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ىف ذىاب اىل ادلدرسة أن تؤكد معارف الطالب وميكن أن تتحول 
 .الدروس لطرح استخدام الوسائل ادلتحركة

  تطبيق وسائل تعليمية ىف تدريس اللغة العربية ىى مهم 
جدا ألنو اللغة العربية لديها الكثرية وحيتاج يركز على ذلك ميكن 

أن جتعل من فعالية ىف تعلم اللغة العربية، على أن ىذا العصر من 
ادلعلمني اليستحدمون الوسائل التعليمية، أحد منهم ىف تكاليف 

على الرغم يستطيع ادلدرس للألستفادة . وسائل حتتاج وقتا طويال
شئ الذى يستطيع أن يستحدموا للوسائل التعلمية دون إخراج 

 . وقتا طويال
  باوسائل التعليمية أن يسهل إستعاب طالب دون من 

ىف الواقع . خالل ىف عملية طويلة يستطيع أن جتعل تسمم طالب
كثري من ادلعارف وادلهارة وادلواقف الىت ميلك اإلنساين ميكن 

 . احلصول عليها أن طريق احلواس
  الوسائل التعليمية تستطيع أن تنفذ ىف عالية لنيل أىداف 
جيب مدرس إعداد قبل استخدامة اىل جانب الوسائل التعليمية 

الوسائل الذى . وتطبيق لتناسب حبالة طالب وادلدة الىت تدرسها
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ادلستخدم ىف تدريس اللغة العربية نوع واحد ليس فقط ألنو أن 
 . جتعل تسمم طالب

وقد حبثت الكاتبة ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
شربون عن تأثري استخدام وسائل الصورة وظهرت الكاتبة احلاصل 

ومع ذلك وسائل تعليمية . عدم سلتلفة بني تعليم بالوسائل وبدوهنا
أىم ىف التعليم و التعلم،  ولكن الواقع ىف عملية تعلم اللغة العربية 

ومعظمهم يرتددون ىف . نقصن اىتماما من مدارس اللغة العربية
وىذا تسبب حتديد على الوسائل . استخدام الوسائل التعليمية

التعليمية اللغة العربية كمثل معمل اللغة، ولكن الواقع نادرا 
وغريىا، مهارة مدرس ىف تطبيق . مايستخدم ىف التعليم اللغة

 .وسائل مازال قليال
أن الواقعية، أن ادلشكلة ىف استخدام وسائل وتنفيذ تعليمية 

الوظيفة التدريسة . ىف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسالمية شربون
فعالية تنفذىا، لكن ىف تطبيقها تشعر باالصعوبة، إىل حد ال 

" يستطيع حاصل جيدا، تدل على ذلك أن الكاتبة تبحث عن 
استخدام الوسائل التعليمية وأثرها على ترقية دوافع الطالب 

    "فى تعليم اللغة العربية 
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 فروض البحث . ب
:  وأما فروض البحث يف كتابو ىذه الرسالة ستعرض فيما يلى   

  تقرير البحث  .1
:  وتقرير البحث يف ىذه الرسالة وىو باخلطوات التالية 

  ميدان البحث  . أ
وأما ميدان البحث يف ىذه الرسالة ىو الوسائل 

.  اللغة العربيةالتعليمية
 منهج البحث  . ب

. مييوأما منهج البحث يف ىذه الرسالة ادلنهج الك
نوع البحث  .  ج

نوع البحث يف ىذه الرسالة فهو الواقعى أو اال مربيكي 
. أو ادليدان

تحديد المسألة   .2
لىت تتعلق بادلوضوع واسعة الميكنها حصرىا كلها اإن ادلسائل           

  الكاتبة ىففحددتوالقدرة ولتسهيل البحث  لكوهنا زلمودة ادلعرفة
على ترقية دوافع رىا  و أثالرسوم البيانية الوسائل التعليمية استخدام

 .  يف تعليم اللغة العربية الصف الثاىنطالب
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 أسئلة البحث   .3

: قدمت الكتابة ىف ىذا البحث االمور االتية 
إىل أي حد استخدام الرسوم البيانية ىف تعليم اللغة  . أ

 اإلسالمية درسة ادلتوسطةىف الصف الثاىن مب العربية
  ؟احلكومية شربون

ىف  ىف تعليم اللغة العربيةىل أي حد دوافع طالب إ. ب
 اإلسالمية احلكومية درسة ادلتوسطةمب الصف الثاىن

       شربون ؟

  ترقيةعلىير استخدام الوسائل التعليمية أثت ىل أي حدإ .ج  
درسة  مب يف تعليم اللغة العربية الصف الثاىندوافع طالب

   ؟ اإلسالمية احلكومية شربونادلتوسطة
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 أهداف البحث - ج 
استخدام الرسوم البيانية ىف تعليم اللغة العربية ىف  دلعرفة . أ

 اإلسالمية احلكومية درسة ادلتوسطةالصف الثاىن مب
 .شربون

ىف الصف  ىف تعليم اللغة العربيةدوافع طالب  دلعرفة  . ب
 . اإلسالمية احلكومية شربوندرسة ادلتوسطةمب الثاىن

 دوافع  ترقيةعلىير استخدام الوسائل التعليمية أثتدلعرفة . ج
درسة  مب يف تعليم اللغة العربيةالصف الثاىن طالب

   . اإلسالمية احلكومية شربونادلتوسطة
 

 األسس التفكيرية– د 
التعلم ىو عملية الىت التبعد من العوامل الىت تؤثرىا إما        

وتطبيق وسائل تعليمية ىف تدريس اللغة . خارجية كانت أم داخلية
العربية ىى مهم جدا ألنو اللغة العربية لديها الكثرية وحيتاج يركز 

 .على ذلك ميكن أن جتعل من فعالية ىف تعلم اللغة العربية
إن وسائل تعليمية تعد من أىم عناصر عند التدريس ألنو 

. باستخدام الوسائل التعليمية، أن يعطى الدوافع والرغبة ىف التعلم
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جتلب السرور للتالميذ وجتدد : كما ذكره عبد عامل إبراىم 
نشاطهم وحتب اليهم ادلدرسة إهنا تساعد على تثبيت احلقائق ىف 
اذىان التالميذ اهنا حتيد الدرس مبا يتطلبو استنمدامها من احلركة 

 الوسائل التعليمية تستطيع إرتفاع فرح الطالب وجتديد .والعمل
اجتهاديهم، وتشعر بالرغبة ىف ذىاب اىل ادلدرسة أن تؤكد معارف 

الطالب وميكن أن تتحول الدروس لطرح استخدام الوسائل 
 (76: 2004أزىر ارشد،  ). ادلتحركة

   وإن الدوافع من العناصر النفسية الىت تؤثر ىف شدة الفرد 
إنو قوة  ( 65: 2003 )ىف القيام بشيئ كما قال عامل فور ونطو 

. يدفع الفرد إىل القيام بنشاط ماللوصول على الغرض ادلقصود 
الدوافع ىو حال نفسى  (106: 2003)وقال زلمد سوريا 

أهنا . يدفع الفرد إىل القيام بنشاط معني للحصول إىل الفرض ادلعني
كل تدفع الفرد إىل القيام بشيئ أو نشاط مبناسبة الغية ادلقصود 

 . لوجود احلجاة ويعترب النشاط ادلذكور وسيلة قضاء احلجاة
من البيان السابق حتتصر الكاتبة ان وسائل تعليمية ذلا اثر 

إهنا  ( 78 : 1942 )كبري على دوافع الطالب، كما قال يونس
وقال . أعظم تأثريا ىف احلواس ولضمن للفهم فما راء كمن مسع
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أمحد حسني اللقاىن تستخدم الرسوم كوسيلة تعليمية تساعد على 
 (.176 : 1981)توضيح ادلعلومات لدى التالميذ

 
  فرضية البحث. ه

HA   :وسائل التعليميةوجود تأثري دالىل بني استخدام ال 
 . و ترقية دوافع الطالب يف تعليم اللغة العربية          

HO  :  الوسائل التعليميةعدم تأثري داليل بني استخدام 
 . و ترقية دوافع الطالب يف تعليم اللغة العربية          

 
 
 

 

 

 
 
  تنظيم الكتابة. و

 : وأما تنظيم الكتابة يف ىذه الرسالة تتكون من 
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خلفية البحث وفروض البحث وأغراض البحث  :الباب األول  
وتنظيم  فرضية البحثواألسس التفكريية  و

 . الكتابة
حبث نظرى الوسائل التعليمية وأثرىا على ترقية  : الباب الثاين  

ىف تعليم اللغة العربية، معرفتها،  دوافع الطالب
 .أنواعها،  وطريقة لرتقية وتطبيقها

منهاج البحث، طريقة البحث، معرفة الزمرة : الباب الثالث 
،مادة البحث ومكانة، طريقة حتليل  وادلثال

 .احلقائق، خطوات البحث 
حتليل البحث ىف الوسائل التعليمية وأثرىا على : الباب الرابع 

 .ترقية دوافع الطالب ىف تعليم اللغة 
 . خامتة تتكون من النتائج واالقرتاحات : الباب اخلامس 
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