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 طريقــة التعلــيم الفعالــة هــي طريقــة تــؤدى إىل ارتفــاع اإلجنــاز التالميــذ ىف عمليــة
ولكــن نتيجــة التالميــذ الناجحــة مبدرســة اهلدايــة ىف مــادة اللغــة العربيــة التكــون إالّ . تعلمهــم

عشــــرين ىف املائــــة يســــباب يســــتخدم املــــدرس طريقــــة التقليديــــة ىف عمليــــة تعلمهــــم، فكيــــف 
نتيجــة التالميــذ الناجحــة  إذا اســتخدام الباحــث الطريقــة بتطبيــق اســتخدام بــاور بوينــت ىف 

 عملية تعلمهم؟
أهــــداف البحــــث ىف هــــذه الرســــالة هــــي ملعرفــــة حــــّد إجنــــاز التالميــــذ الــــذى و 

و طريقـة بتطبيـق اسـتخدام )  دون اسـتخدام بـاور بونـت(يستخدم املدرس الطريقة التقليدية 
  .باور بوينت ىف عملية تعلمهم، و املقارنة بني إجناز التالميذ باستخدام هاتني الطريقتني

 Eksplanatory)ث هــي حبــث تفســريى طريقــة البحــث الــىت يســتخدمها الباحــ

Reaseach)  إمـــــا عالقـــــة اإلرتبـــــاط , يعـــــين حبـــــث لتحليـــــل العالقـــــة بـــــني املتغـــــري الفرضـــــية
(korelasional) و إما دراسة املقارنة.  

جتربـــة املتجـــانس تنـــوعى و  و جتربـــة اللـــزومو لتحليـــل احلقـــائق عامـــل الباحـــث 
  .امتحان ط ختليل

 ألن النتيجـة ط حسـاب أكـرب مـن ط جـدول : و أما النتائج من هذا البحـث 

فيوجــد الفـــرق بـــني إجنــاز التالميـــذ كنتيجـــة  ٢,٠١ و ط جـــدول ٢٥,٤١٤ هــي ط حســـاب
تطبيـــق طريقـــة القواعـــد و الرتمجـــة و الطريقـــة املباشـــرة ىف تعلـــم اللغـــة العربيـــة، ولـــذلك فـــروض 

رتمجـة السـتخدام مقبوالـ و هذا مبعىن الطريقة املباشرة أحسـن مـن طريقـة القواعـد و ال البحث
   .ىف تعلم اللغة العربية
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 األول بابال

 مقدمة

  البحث خلفية  .أ 

ة تربي . البشرية املؤهلة ا يف تكوين القوةأساسي اشرط رتبيةإن ال
، فإنه يتطلب احدى احملاوالت لبناء كيان االنسان املنتجة املدرسة

اكونان يمن الطالب   و املواظبة والعمل اجلاد والدؤوب وا مهتمني 
ميع األطراف، ولكن جلجناح تعلم الطالب هو األمل . يف الدراسة

حتقيق نتائج التعلم حيصلون على  يف الواقع، ليس كل الطالب
 .املتوقعة

خص طوال دث على كل شالتعلم هو عملية معقدة حت
. فاعل بني الشخص والبيئةحتدث بسبب الت عملية التعلم. حياته

 ىاحدو . و يف أي مكاندث يف أي وقت حين التعلم إولذلك، 
ك يف هذا الشخص علم هو تغيري السلو االشارات أن شخصا قد ت

 وقفةاملستوى املعرفة أو املهارة أو تغريات يف مالذي يسبب إىل ال
 .)١: ٢٠٠٧ ،أزهر أرشاد(.

التعلم تعين التفاعل بني املكونات املختلفة، و أنشطة التعليم 
ليمية والوسائل التعليمية اليت التعمثل املعلمني والطالب واملواد 

أن  )٣٤: ٢٠٠٤، وبيسيقول ل(. اتطنشاالتستخدم خالل 

١ 
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 تعلم هو التفاعل بني املعلمني والطالب وبنيال و أنشطة التعليم
مصادر التعلم األخرى يف وقت الطالب والطالب وبني الطالب و 

 .علم اليت قد تطبق فيهاواحد من أجل حتقيق أهداف الت

قدرة على إدارة ن الإ )١٢: ١٩٩٧، وريو سوبروتوس(و قال 
القدرة أو كفاءة للمعلمني يف خلق أجواء  يتعلم هعملية التعليم ال

جوانب  علي تشملاليت  تعليمية بني املعلمني واملتعلمنياتصالية 
اولة ملعرفة شيء عن طريق احملاملعرفية والوجدانية، واحلركية، و 

 .التدريس إىل حتقيق غرض صلت و ييم واملتابعة حىتالتق والتخطيط 

ا اللغة العربية هل مواد فرتاض أنّ الميكن ا البيان السابقو من 
قائمة تفوقة و الملاالبشرية  قوةال ة يف إعدادهممقيمة اسرتاتيجية و 

 تعلم اللغة العربية هو بسببيف تعلم اللغة العربية  العائق .بالذات
تكون أقل ، حيت تعلم اللغة العربية طريقة التقليديةالباستخدام 

جاذبية للطالب يف تعلم اللغة العربية و بدورها، نتائج تعلم الطالب 
 .أقل مرضية

تعلم دروس اللغة العربية  أن وتعترب يف كثري من األحيان
، مما يشكل حتديا أقل، وذات مغزى أقل وأقل ذات الصلة نشاط

االنتقادات املوجهة إىل  كثري من،  نتيجة لذلكالو . باحلياة اليومية
املعلم منخفض اإلبداع املعلمني الذين يدرسون اللغة العربية، مثل 
مواد اللغة العربية من  يف التعلم، و لذا الطالب و أقل االتقان ىف
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 .قبل الطالب

 أسلوب احملاضرة يف التعليم ألن مييلون إىل استخدام املعلمون
أبو األمحدي، (رعة سب رى عملية التعلمجت ، وأسهل القيام به
 على تدريس املعلمني و ونيعتمد ألن الطالب). ٥٨ :٢٠٠٥

طفال، لدى األ التعلم املستقل تؤدى إىل قلة مواقف عمليةال هذه
على املعلمني  ينعتمدألن األطفال سوف يعتربون أنفسهم م

للتغلب على و ). ٣٨: ١٩٩١، روستية. (واملدارس يف الدراسة
مساوئ استخدام أسلوب احملاضرة اليت استخدمت يف الدراسة 

قادرة على التعامل مع الفروق  هي طريقة طريقة التعلم من املطلوبةف
 ، مث معاجلة اخنفاض مستوى النشاطالفردية لدى الطالب

 .الطالب و التعاون االستقالىل

كما أن التغيريات واإلصالحات من التغيريات تذهب أيضا 
تعليم أو العلى منط كيفية يف الرتبية إىل عامل التعليم، وآراء الناس 

 لطالب دور كبريفينبغي ل) التعلم مركز( يعىن أن الطالب. التدريس
أن املعلم والباقي . ية التعلم الذى سيقوم بهكيفو  يف حتديد حصتها 

الطالب يف العملية التعليمية،  سهلاملعلم ي). مزودمرافق (هو ميسر
 شرفه وي. واد واألدوات ومصادر املعلوماتل املادة أو املسهوي
على إجابات  ونحثو مع الطالب يب ،ه يف أنشطة التعلمهوجي
 ىاالعتماد لتعلم وإعطاء الطالب الفضاءملشاكل اليت تنشأ يف اا
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 به املعلم أن يتم جيب للتعلم و هذا باعتبار أنه على الذات
 .ديثاحل

مع السيد شاشو نور حيات، مدرس  تقى الباحثلا ماحين
 مدرسة املتوسطة اإلسالمية سندنج كسية بيبري لغة العربية يفال

اللغة  متابعة تعلمأقل محاسة  يف  يبدو الطالب يقول. سريبون
من  ما جترىكل. العربية على وجه اخلصوص يف الصف الثامن

أقل  ويبدون أقل محاسة عملية التعلم يأخذ طالب الصف الثامن 
و لذالك العديد من  ملعلم الذي كان يشرح املادة،االهتمام با
  .أسئلة املعلم على اجابة ةاملذكور هلم القدرة  كنالطالب مل ي

و من هذه املسألة يقوم البحث تطبيق باور بونت الستخدام 
الوسيلة هي اجلديدة ىف تعلم اللغة ألّن هذه . ىف عملية تعليمية

و . املدرس ىف عملية تعليمية العربية مع مظهر جدابة و يساعد
ذه الوسيلة أيضا تدارب الطالّب الستخدام على حاسة البصرية 
و حاسة السمعية و شعور النطق ىف وقت واحد حىت احلصول على 

لقيام  احلقائق أكثر املناسب و قوية و قادرة على حتفيز الطالّب
  .النطق

مايكروسوفت باور بوينت هو برنامج ختلق وتطوير من شركة 
يف . مايكروسوفت، و احدى برامج الوسائط املتعددة القائمة

الكمبيوتر، هذه الربامج عادة جتميع يف برامج مايكروسوفت 



٥ 
 

ا . أوبيس و هذه الربامج تصميم خاص لتقدمي العرض، يقوم 
األفراد مع القوائم امليزات املختلفة  الشركة و احلكومة و التعليم و

بعض احلال اليت جتعل . اليت ميكن أن جتعل وسائل االتصال جذابة
هذه الوسيلة جذابة الستخدام أداة العرض لقدرات معاجلة النص، 
و لون، والصور، والرسوم املتحركة اليت ميكن استخدامها كما فكره 

 .املعلم

بونت، الباحث يستخدم ملعرفة حتقيق تطبيق استخدام باور   
و االختبار هو . غري االختبار تقييما هلا و هو نوعان االختبار و
و غري االختبار هو يف شكل . اختبار شفوي، اختبار كتايب والتدابري

نانا .(املالحظات، واملقابالت، ودراسات احلالة وحجم التقييم
 ).١١٣: ١٩٨٧سوجانا، 

 طبيق منوذج التعلمت الباحث يف فيهم استنادا إىل الوصف ،
ىف تعلم اللغة  زيادة رغبة الطالبألنه يتيح . باستخدام باور بونت

 .تعلم الطالب ازالعربية و لزيادة اجن

البحث يف هذه  و مما سبق من البيان، فيهم الباحث اجياد
 ازجان ترقيةتطبيق استخدام باور بونت ل"عنوان املشاكل ب

يف الفصل الثامن جتريبية، سة ادر ( "العربية اللغة درسب في الطال
 .)سريبون سية بيبرياك   املتوسطة اإلسالمية سندنج اهلداية درسةمب
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  البحثمشكلة   .ب 

 :إىل ثالثة أجزاء، وهي مشكلة البحث وتنقسم

 تاملشاكالب اإلحساس .١

 ميدان البحث )١

وسائل تعلم   عن البحث يف هذه الرسالة هو ميدان
 .اللغة العربية

 منهاج البحث )٢

  البحث يف هذه الرسالة فهو املنهج الكمي وأما منهاج

 أنواع املشاكل )٣

تخدمة شاكل يف هذه الدراسة هي الطريقة املساملنوع 
 ازاجنض اخفاالتقليدية، و يف تدريس اللغة العربية 

 .درس اللغة العربيةالطالب يف التعلم من 

 لةيد املسأدحت .٢

ىف كـل الوسـائل منهـا آللـة السـمع  استخدام باور بونت
و غــري  التعلــيمآلــة لــة املناقشــة و آللــة إعــالم و و آل و البصــار

اســـــتخدام بـــــاور ب ّدد الباحـــــثحـــــىف هـــــذه البحـــــث  و. لـــــكذ
تعلــيم اللغــة العربيـة و تأثريهــا علــى اجنــاز الطــالب لبونـت كآلــة 
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ــــة  مبدرســــة اهلدايــــة املتواســــطة اإلســــالمية ىف تعلــــيم اللغــــة العربي
  .كاسه  سندنج

  أسئلة البحث .٣

من الوصف أعاله ميكن أن تصاغ بعض األسئلة على 
 :النحو التايل

إىل أي حد إجناز تالميذ الفصل الثامن ىف فرقة   ) أ
املراقبة عندما يستخدم املدرس الطريقة التقليدية ىف 

 تعليم ؟التعلم و العملية 
إىل أي حد إجناز تالميذ الفصل الثامن ىف فرقة   ) ب

ىف  يستخدم املدرس باور بوينتالتجربة عندما 
  ؟تعليمالتعلم و العملية 

قارنة بني إجناز طالب الفصل تكون امل إىل أي حد  ) ج
الثامن ىف فرقة التجربة و املراقبة باستخدام هاتني 

 ؟الطريقتني

 البحث وفوائدهأهداف   . ج

  أهداف البحث .١

  :الغرض من هذه الدراسة هياملوصوفة، ف البحث شكلةملوفقا 
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ملعرفة إجناز تالميذ الفصل الثامن ىف فرقة املراقبة   ) أ
  طريقة التقليدية ىف عملية تعليمهاليستخدم املدرس 

ــــة  ملعرفــــة  ) ب ــــامن ىف فرقــــة التجرب إجنــــاز تالميــــذ الفصــــل الث
  يستخدم املدرس باور بوينت ىف عملية تعليمه

مقارنة بني إجناز تالميذ الفصل الثامن ىف فرقة  ملعرفة  ) ت
  قبة باستخدام هاتني الطريقتنيالتجربة و املرا

 االستفادة من البحوث .٢

 :فوائد هذه البحوث هي

 ةفوائد نظري  ) أ

باور  استخدام فعاليةستخدم هذا البحث الختبار ي
  الطالب يف درس اللغة العربية تعلم بونت الرتقاء اجناز

سندنج  اإلسالمية املتوسطة  اهلداية درسةالفصل الثامن مب
 .ربونه بيبري شيكاس

 ةفوائد عملي  ) ب

  :الفوائد العملية املتوقعة من هذا البحث هي  
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 بالنسبة للطالب .١

يدة إىل أن تكون مف ة هياملتوقع ن الدراسةإ - 
 .تعلم اللغة العربيةلتعزيز قدرة الطالب على 

 اقفكون مفيدة لتدريب املو إىل أن ت - 
 .والتعاون يف التعلم يةستقاللاال

فيدة لتوفري جتربة تعليمية مثرية إىل أن تكون م - 
 .لالهتمام

 بالنسبة للمعلمني .٢

تكون مفيدة ن الدراسة املتوقعة هي إىل أن إ - 
 .العربيةتعلم ل املعلمني يف تنفيذ لتسهي

فيدة جلعل مناخ التعلم أكثر إىل أن تكون م - 
 .اسرتخاء

لزيادة املعرفة عن  إىل أن تكون مفيدة - 
استخدامها يف اليت ميكن للمعلمني األساليب 

 .تعلم اللغة العربية

 بالنسبة للمدارس .٣

تكون مفيدة ن الدراسة املتوقعة هي إىل أن إ - 
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 .التعليميةللمساعدة على حتقيق األهداف 

تكون مفيدة لتطوير أداء العملية إىل أن  - 
 .املدرسية

 أساس التفكير  . د

ال الرتبويالللمعلم،  بالنسبة تدريسال   . وظيفة األوىل ىف ا
ميكن أن تساعد الطالب  اسرتاتيجيةتعليم أن خيتار اليف وينبغي 

ليس ايصال مواد وذلك ألن التعليم . التعلم ازاجن على ارتقاء
 فإمنا تعليم، التعليمع ي يضع الطالب كموضو الذالدرس فحسب 

م املعرفية حىت يكون هناك  أفضل الطالب على استخدام قدرا
النظر يف نتائج هذه الدراسة فارتقاء اجناز من خالل  تعرفس. تغيري

تعلم اللغة ىف  ميكن احلصول على نتيجة الطالب .الطالبتعلم 
ها استوعب عليالعربية عندما كان أهداف تعلم  اللغة العربية  

التقييم أو فبلقياس نتائج تعلم الطالب و . من كل باب الطالب
  .االختبار

فية تغيري سلوك تحدث حول كينعندما نتحدث عن التعليم 
من نتيجة  سلوكالو ). ٢٨ :١٩٩٨ ،سوجانا  نانا(الشخص 

تلك العوامل تكون موجودة يف . عوامل موجودةعملية التعلم تؤثره 
واالهتمام  ،و القدرة الكامنة ، واملواهبالرغبة: فرد نفسه، مثلال

يف حني أن هناك عوامل . ذلك و غريواالنتباه، والعادات، والدافع 
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و ، والبيئة، الفرد، مثل مواد التدريس، وسائل اإلعالم جة عنخار 
هو و يعلم ألنه يف األساس، . مسؤوليات املعلم كلهاو   .غري ذلك

سلوك هم إىل سلوكلكي تقدمي التوجيه واملساعدة واملعونة للطالب، 
املعرفة والفهم لم املوجه ويسرتشد، واألطفال هلم التع. جيدة ومهذبة

 .نضجؤدي إىل القيم تواملهارات واملواقف و 

ة، ولكن تلفاملعلمون يف املدارس خم هايستخدمطرق التدريس   
حملاضرات ا منهاباستخدام طرق التدريس التقليدية  معظم املعلمون

القيام خللق مزاج أو  التعلم هو نشاط من طبيعته. وأسلوب تفسريي
و تطبيق طرق التدريس . الطالب فيها توفري اخلدمات اليت يتعلم

و ميكن  .اجليد هتمام يف التعلم، ونتائج التعلما على ريؤثاملتوقعة 
طريقة التدريس ميكن  ىاحد و. متوقعةأهداف  احلصول إىل

تطبيق يف هذه الدراسة أن تكون فعالة يف التعليم والتعلم تؤكد ال
باور استخدام تائج التعلم و السلوك هو نام يف التعلم و على االهتم

 .بونت

شركة من  ختلق وتطويرباور بوينت هو برنامج  مايكروسوفت  
يف . ملتعددة القائمةبرامج الوسائط ا احدى ومايكروسوفت، 

 مايكروسوفت هذه الربامج عادة جتميع يف برامجالكمبيوتر، 
ايقو عرض، اللتقدمي  صخاو هذه الربامج تصميم  .أوبيس  م 
مع القوائم امليزات املختلفة  األفراد و التعليم و احلكومة و الشركة
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ال اليت جتعل بعض احل. اليت ميكن أن جتعل وسائل االتصال جذابة
قدرات معاجلة النص، لهذه الوسيلة جذابة الستخدام أداة العرض 

 استخدامها كما فكره، والصور، والرسوم املتحركة اليت ميكن لون و
 .املعلم

 ستخدمي ثالباح، باور بونتاستخدام ق تطبيق يحتقملعرفة   
هو  االختبار و .االختبار غري االختبار و نوعانو هو هلا  اتقييم

 و غري االختبار هو يف شكل. تبار شفوي، اختبار كتايب والتدابرياخ
 نانا(.ت، ودراسات احلالة وحجم التقييماملالحظات، واملقابال

  .)١١٣: ١٩٨٧، سوجانا

 ية البحثفرض  . ه

 جترى للتأكدافرتاض أو ختمني يف مسألة هو  البحث فرضية  
قدمت فرضية  و من بيان السابق). ٢١٩: ١٩٩٦ ،سوجانا نانا(

  :وضعت اإلجراءات التالية

باور  بني إجناز تالميذ الفصل الثامن باستخدم وجود فرق دالىل"
 ".يف عملية التعليم طريقة التقليديةالبوينت و 
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 تنظيم الكتابة  . و

  :كتابة هذه الرسالة فيتكون ممايلى وأما تنظيم الكتابة ىف  

الباب األول هو مقدمة، خلفية البحث، مشكلة البحث، 
، األسس التفكريية، فرضية البحث، و فوائده أهداف البحث
 .وتنظيم الكتابة

النظرية األساسية فيما يتعلق  يشتمل على الثاين الباب  
باور تطبيق استخدام  وت يف هذه الدراسة، هااليت أثري  باملشكالت

 .اجناز تعلم الطالب الرتقاء بونت

 منهجية البحث اليت تبحث عن يشتمل على الثالث الباب  
 تصميم البحوث، وحبث و طرائق ،البحثاملكان والزمان 

 .لبحثأدوات ا و املوضوعات مجع البيانات،

نتائج البحث ومناقشة القضايا  يشتمل على الرابع الباب
    .البحثية

  .النتائج واالقرتاحات يشتمل علىاخلامس  الباب



 
 

  المراجع

طريقة تدريس اللغة العربية : خاطر، محمد رشدى وأصحابه
. والتربية الدينية فى ضوء اإلتجاهات التربوية اليثة

١٩٨٣. 

مرشد المعّلم في تدريس  .محمود إسماعيل و أصحابه. صينى، د
مكتبة التربية العربية لدول . اللغة العربية لغير الناطقين بها

 ١٩٥٨الخليج، 
: بيروت . ١:ج. جامع الدروس العربية. غالييني، السيخ مصطفى

  .١٩٨٧المكتبة العصرية، 
دار .بيروت. خصائص العربية و طرائق تدريسها. معروف، د نايف 
  ١٩٨٥النفاس، 

دار : بيروت. حصائص العربية وطرائق تدريسيها: معرف، نايف
  .١٩٧٥. النفائس

-المنور إندونيسيقاموس . منور، أحمد ورصون و فيرز، محمد
 .٢٠٠٧فوستاكا فروغريسيف، : سورابيا . عربي

 



 
 

Sudjana, Nana.  2005 Penilaian hasil proses belajar mengajar. Bandung: 

Rosda Karya 

Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya. 2005. Strategi Belajar Mengajar. 

Bandung : Pustaka Setia. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta : Rineka Cipta. 

 ------------------------. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta : Rineka Cipta. 

Azhar Arsyad. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 

Kunandar.2011. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai 

Pengembangan Profesi Guru.Jakarta : PT. Rajawali Pers. 

Roestiyah. 1991. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Rineka Cipta.  

Sudjana, Nana. 1987. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : Sinar 

Baru Algensindo. 

------------------. 1996. Metode Statistika. Bandung : Tarsito 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung : CV Pustaka Setia 

Riduwan. 2011. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru – Karyawan dan 

Peneliti Pemula. Bandung : ALFABETA 

Yusuf, Pawit M., 2010. Komunikasi Intruksional: Teori dan Praktek. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

Sadiman, Arif S. DR, M.Sc. dkk.1984. Media Pendidikan, Pustekom Dikbud, 

PT Raja rafindo Persada, Jakarta. 

Syamsuri, Heris, S.T. Teknologi Informasi sebagai Penunjang PBM, Koran 

TAJUK (TT) 

Terra C. Triwahyuni dan Abdul Kadir. 2002. Presentasi Efektif dengan 

Microsoft Power Point. Yogyakara : ANDI. 



 
 

 

Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah. Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia 

Al-Bisri. Surabaya. Pustaka progresif. 1999 

Furchan, arief. Pengantar penelitian dalam pendidikan. Surabaya: Usaha 

Nasional, 1982. 

Purwa Darminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

1976 

Sudjana, Nana. Penilaian hasil proses belajar mengajar. Bandung: Rosda 

Karya, 2005 

Sugiono. statistik pendidikan. Jakarta:  Rajawali Press, 1999. 

(http://pamongsakaba.wordpress.com/2009/09/29/pemanfaatan-microsoft-

power-point-untuk-media-pembelajaran/) 

 


	COVER 1.pdf
	ABSTRAK.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

