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 اهللاُ تعالى ِفي القُرآنِ الكَِريمِِقَالَ 
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 التقديركلمة الشكر و

 
�هذه الرسالة العلمية للماجستريبنهاية على الباحثة احلمد هللا الذي أنعم 

حىت تستطيع أن يمة واهلمة العالية ظ الع القوةلباحثةلوهو الذي وهب 
.  على صورة بسيطة يف أيديكم اآلناحىت يتمكن من إعداده. تكملها

 النور وعلى والصالة والسالم على حممد الذي أخرج الناس من الظلمات إىل
 .آله وأصحابه أمجعني

 :على الشكر وأزكى التقدير خاصةأفقدمت الباحثة هذا 

 اجلامعـة اإلسـالمية    مديرحضرة الربوفيسور الدكتور إمام سفرايوغو       -١
 .احلكومية ماالنج

��فضيلة الربوفيسور الدكتور     -٢�#��#AG،      مدير برنامج الدراسات العليا
 .نجباجلامعة اإلسالمية احلكومية ماال

الدكتور توركيس لوبيس املاجستري، رئيس ختصص تعليم اللغة        فضيلة   -٣
 .العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

القائم باإلشراف والتوجيهات يف إمتـام       ،شهداء صاحل  الدكتورفضيلة   -٤
 .كتابة هذه الرسالة

مدير املدرسة الثانوية احلكومية    ،  إمام سوجاروا  فضيلة الدكتورندوس  -٥
 لثة ماالنجالثا

Z�             فصيلة أساتذيت وأصدقائي يف ختصص تعليم اللغة العربية الـذين قـد
 .ساعدوين يف كتابة هذه الرسالة

فضيلة األساتذة املخترمني يف املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة مـاالنج           -٧



 الذين قد ساعدوين يف إمتام هذه الرسالة

  . رسالة ه الذين قد ساعدوا وحثوا على كتابة هذمجيع األصدقاء -٨
تكـون هـذه    وأخريا أرجو أن    .  اهللا أن جيزيهم أحسن اجلزاء     ىعس

 .آمني. لباحثني وسائر القارئنيالرسالة نافعة ل
 
 

 ٢٠٠٧ -٨-١٥، ماالنج

 مرأة الصاحلة
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   البحث البحثمستخلصمستخلص

، تنمية دافعية الطالب يف تعلم اللغة العربية بواسطة الوسـائل           ٢٠٠٧،  مرأة الصاحلة 
برنامج الدراسات العليا باجلامعة    ، رسالة املاجستري . البصرية ذات ثالثة أبعاد   

   صاحلشهداء .داإلسالمية احلكومية اإلسالمية ماالنج، حتت إشراف 
 

  الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد، دافعية الطالب،تنمية : الكلمة األساسية

ويف هذا البحث ركزت الباحثة حبثها عن تنمية دافعية الطالب يف تعلم اللغـة              
العربية يف ذلك الصف باستخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد رجاء أن تكـون              

لعالج املشكلة املوجـودة يف     أو  الضعيفة  الطالب  ية  تلك الوسائل فعالية لتنمية الدافع    
 كيفيِة  معرفةُ -١ :فهيرادت الباحثة الوصول إليها     أ وأما األهداف اليت     ،ذلك الصف 

 ،ة ماالنجثاستخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف املدرسة الثانوية الثال
مية دافعية طالب الصـف     معرفةُ فعاليِة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف تن         -٢و

 يف تعلم اللغة العربية " ج"العاشر 

 Qualitative)مدخل البحـث الكيفـي    استخدمت الباحثة يف هذا البحث   

Research)   ا اليت   لكشف البيانات آلة أساسية   تكون     اليت كانت الباحثةيف  قد وجد 
 Classroom Action) الصـفية اإلجرائيةباختيار نوع الدراسة وهي الدراسية  ،امليدان

Research)              ألن اهلدف من هذا البحث هو عالج املشكلة املوجودة يف الصف وهـي 
وقامت الباحثة عمليـة    ، املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج    " ج"الصف العاشر   

 حبيث يتكون كل دور من أربع لقاءات، ومجعت الباحثة البيانات           التعليم فيه بدورين  
 االستبيان وكذلك الوثائقبطريقة املقابلة و

كانت استخدام الوسائل البصـرية ذات       -١ :هذا البحث فهي  من  وأما نتائج   
 لقلـة املدرسـني     لةكن فعا تثالثة أبعاد يف املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج مل          

قلة معرفتهم عن كيفية اسـتخدامها، وعـدم        والذين استخدموها عند عملية التعليم      



"  ج"بالنظر إىل عدد الطالب الصف العاشـر         -٢ و .يبية اليت تبحث فيها   الدورة التدر 
لنتيجتهم الوجدانية وكذلك نتائج تعلمهم اللغـة       ) ممتازة (Aالذين حصلوا على نتيجة     

فكانت هذه الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد ، العربية يف اإلمتحان اليومي يف كل دور
إن استخدام الوسـائل     -٣و. يف تعلم اللغة العربية   هلا فعالية لتنمية دافعيتهم الضعيفة      

 يف استخدامها كان املدرس يعرف كثريا      البصرية ذات ثالثة أبعاد سيكون فعاال حني        
الوسائل املسـتخدمة مناسـبة للمـادة       عن طريقة استخدامها وكذلك كانت تلك       

 واألهداف التعليمية وإرادة الطالب 
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 Thus, in this study, the researcher focuses on how to increase students’ 
motivation on that class in learning Arabic by choosing three dimensions visual 
media as the mediator by hoping that the media is effective to increase their low 
motivation and overcome the problems that occur on the class. The purposes that 
the researcher wants to be achieved in this study are: 
1. To know the use of three dimensions visual media at MAN 3 Malang   
2. To know the effectiveness of three dimensions visual media to increase XC 

students’ motivation in learning Arabic 
In this study, the researcher used qualitative approach which main 

instrument was the researcher herself while type of study was classroom action 
research. This method was used because the implementation of the study was to 
improve learning and teaching process and overcome the problems that occur on 
XC class at MAN 3 Malang. This study was done for two terms and each term has 
four times meeting. To collect the data, the researcher used interview, 
questionnaire, and documentation. 

The results of this study are: 1. the use of three dimensions visual media at 
MAN 3 Malang is not effective yet because of the lack of Arabic teacher that use 
the media and lack of knowledge about the media also there is no workshop about 
the benefit of the media, 2. Based on the amount of the XC class students that get 
A score for their affective score and learning Arabic language achievement, after I 
give the students test in certain period so three dimensions visual media is very 
effective to increase their motivation in learning Arabic. 3. Three dimensions 
visual media is very effective when the teacher know how to use it properly and 
those media are suitable with the materi, curriculum and students condition.      

.                         
    
. 
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Kata Kunci : Meningkatkan, Motivasi Siswa, Media Visual Tiga Dimensi 
 
 Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada bagaimana 
menigkatkan motivasi siswa kelas XC dalam mempelajari Bahasa Arab, dengan 
memilih media visual tiga dimensi, sebagai mediatornya, dengan harapan media 
tersebut efektif untuk menigkatkan motivasi mereka yang lemah atau mengatasi 
permasalahan yang terdapat pada kelas tersebut, dan tujuan yang ingin dicapai 
oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah: 
1- Mengetahui bagaimanakah penggunaan media visual tiga dimensi di MAN 3 

Malang   
2- Mengatahui  sejauh mana efektifitas penggunaan media tiga dimensi dalam 

meningkatkan motivasi siswa kelas XC  dalam mempelajari Bahasa Arab 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang 

mana instrumen utamanya adalah peneliti sendiri dengan jenis penelitian 
menggunakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) dikarenakan 
pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 
atau mengatasi permasalahan yang ada di suatu kelas dalam hal ini kelas XC 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Malang,  penelitian ini dilakukan  selama dua 
siklus dan setiap siklusnya terdiri dari empat kali tatap muka, dan untuk 
mengumpulkan data peneliti menggunakan cara observasi, interview, angket serta 
dokumentasi 

Hasil yang  telah dicapai dari penelitian ini adalah: 1- Penggunaan Media 
visual tiga dimensi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Malang belum efektif 
dikarenakan sedikitnya guru bahasa Arab yang menggunakan media tiga dimensi 
dalam proses belajar mengajar, dan kurangnya pemahaman mereka tentang 
penggunaan media tersebut serta tidak adanya lokakarya yang membahas tentang 
pemanfaatan media tersebut. 2- Dengan melihat jumlah siswa kelas XC yang 
memperoleh nilai A untuk nilai afektif dan prestasi belajar Bahasa Arab mereka 
setelah diadakan ulangan harian pada setiap siklusnya, maka media visual tiga 
dimensi ini sangat efektif untuk meningkatkan motivasi mereka dalam 
mempelajari Bahasa Arab. 3- Media visual tiga dimensi akan sangat efektif ketika 
dalam penggunaanya guru mengetahui cara yang pas untuk menggunakannya 
serta media tersebut sesuai dengan materi dan kurikulum serta situasi siswa.  

  
 

 
 





 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث -أ 

 نفس من النـاس طـول       عملية مركبة ومعقدة واقعة على    التعلم هو   
حىت يستطيع أن يعيش    ،  أو عملية النمو املضطرد للفرد وحتسنه املستمر       حياته

، ص وييئتـه  اشـخ عملية التعلم بسبب وجود التفاعل بني األ       تقع   ١.يف بيئته 
 إمـا يف    ، كان يف أي وقت  كان و ي مكان   أ يف   حيدث التعلم   يكونوبذلك  

 . الفصل أو خارجه
عملية اخللقية الـيت    ال التعلم يريب الطالب على      إنّ Winkel قال وينكيل و

 وسـيلة  التعلم هو    إنّ. ، واملوقف والعادة،   واحلذاقة ، املادة استيعاب تؤدي إىل 

ـ تتطور وت  اليت علومالشىت  م يف   يتنافس يف عملية التعل   ل للطالب ل  سالحو  دمتق
 ٢.عامل الا يف هذبسرعة مفَاِجئَة
ب علـى   الطـالّ تأييد   يف   هامهلا دور التعليم    يف عملية  دافعيةال كانت

دافعية هلا دور هام يف عمليـة  ن الأDavies  دافيسكما قال . االجناز يف تعلمه
 لِّيف ح  تساعد الطالب    دافعيةالإن  ) ٩ :١٩٨٥ (Gie كما قال جي   ٣.التعليم

، وتساعده على تكوين الثقـة بـالنفس         التعلم  عند عوباتاملشكالت والص 
، كانت الدافعية خاصية مهمة توِصـل ِبـالطُّالّب إىل           إذن ٤.وأهداف التعلم 

حتمله سوف  فيف التعلم    قوية   دافعيةٌطالب  لل إذا كان    .حتقيق االهداف املرجوة  
                                                 

 ١٦٨:  ص).١٩٧٦،  دارا����رف  :���  (،ا	����� و�ق ا	��ر��، ���� �� ا��	
	 و�� ا��	
	 ا����� 1
2 Ws. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, ( Jakarta : Pt. Gramedia, 1986). hal : 
151 
3 Davies, Ivor K. Pengelolaan Belajar, (Penterjemah Sudarsono sudiardjo, Lily Rompas, Koyo 

Kartasurya),  PAU-UT kerjasama dengan CV Rajawali (Jakarta: 1981).hal :8 
4 The LiIang Gie,  Cara Belajar yang Efisien, ( Jakarta : Pt. Gramedia, 1985). hal : 9 



 يفمن األهـداف  ده يري ما حقق بكل جهده لي حياولأو   إىل النجاح يف تعلمه   
يرغَب عن كل   سوف   للتعلم ف  دافعيةٌللطالب  مل يكُن   ولكن إذا   . مليعملية التع 

 األهـداف  و ، يف الـتعلم    واحملاولـة  ماهتاإل إىل قلة وهذا يؤدي    أمور التعلم 
 ٥.املستهدفة ال تتحقق

، خـر آ يرغـب يف درس      و،  ما ب يرغب عن درسٍ   الالطرأينا  حيانا  أ
للغـة  ا شيئ خميف هلم ك    اَم اًن درس أ  الطلبة يقولون   من اكثريوجدنا  كذلك  

إما يف نطقها أو يف     ، ن اللغة العربية هي لغة صعبة     إ يقولون    وهم ،العربية مثال 
كمـا أن اللغـة     ، ة يف العامل  وفوق ذلك هي أصعب اللغات املوجودِِِِِِِِِِِِِِِ     ، تعلمها

 ألا  حاجة يف تعلمها  أي  العربية هي اللغة الثانية هلم وكثري منهم ليس عندهم          
واملدرسة تكلفها على كل الطالب الذين يريدون أن      ، درس مقرر من املدرسة   

وبذلك اليكون وراءهم دافعية حتـثهم      . يدخلوا إىل تلك املدرسة ورغم أنفه     
عنـد   التكاسـل  إىل   تؤدي هذه احلالـة    فسوف ،وحافز حيملهم إىل تعلمها   

 .تعلمهايف الطالب 
ذلـك  تعلم  الطالب يف   دافعية  ية   حيتاج إىل تنم   ، احلالة تلكبناء على    

 وألجل ذلك ، سهلةالمور  من األ  الطالب ليست    دافعيةتنمية  ولكن   .سالدر
مدرس على  وجيب  . إىل فكرة عميقة وجتديد يف تعليم تلك اللغة العربية         حيتاج

 ألنه مصدر الرسالة أو املرسل    ،  يف تعلمها   الطالب ةيدافعاللغة العربية أن ينمي     
مرسل إليـه أو    بصفة  والطالب  ، )Encoding((لرموز املعينة لة يف ا  ايكتب الرس 

حىت تكون تلـك الرمـوز       )Decoding( تلك الرموز    وا جيب أن يفسر   القابل
، ل إىل املرسل إليه   لة اليت ارسلها املرسل تص    الك الرس ولتكون ت ، ممفهومة هل 

                                                 
5 Gredler, Margaret E. Bell, Belajar dan Membelajarkan, Penterjemah Munandir, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.hal : 24 



 تكـون حىت  ". الوسائل التعليمية  " ـسمى ب تحيتاج إىل شيئ خمصص أو آلة       
 . املرجووةحتقيق األهداف إىل تؤديكذلك وة التعليم جيدة وممتازة عملي

ستخدام الوسائل التعليمية يف    امهالك إن    عمار  نقال عن  قال أزهر أرشد  
 مـن اجلوانـب      والدوافع ، والرغبة ،الدافعيةعملية التعليم تستطيع أن تنمي      

ـ  فعال على إجياد  كذلك    وتساعد املدرس  ،لطالبعند ا  النفسية  م،ة التعلـي  ي
استخدام الوسائل تساعد علـى     ن  إكذلك  و،  املطروحة توضيح املعلومات و

 ٦.جناح عملية التعليم
إن استخدام الوسـائل التعليميـة يف        مانثدين ع الر وبشري يواقال اسن 

 ٧ :، فيما يليةقيم تطبيقيله  التعليم عملية
 فع الطالب للتعلمدن تأع ي الوسائل التعليمية تستطأن -١
  الطالباقتصار خربةن تعاجل قلة أع يليمية تستط الوسائل التعأن -٢

  هناك ألن. ةيالصفّ املشكلةن تعاجل   أع  ي الوسائل التعليمية تستط   أن -٣
 . يف الفصل على حلها الطالبتصعب األمور اليت ال بعض

  واملالحظة وحدة النظر تؤدي إىل الوسائل التعليمية أن -٤

توضح و األساسيتساعد على تكوين املفهوم  الوسائل التعليمية أن -٥
 .جليا وحمسوسا شيئا صحيحا

 .رادة والرغبة اجلديدةن تنمي اإلأ الوسائل التعليمية تستطيع أن -٦

 البيان يتضح لنا أن إحدى الطرق املناسبة لتنمية         انطالقا من خالل هذا   
اسـتخدام الوسـائل    عن طريـق     اللغة العربية هي     ملتع يف    الطالب ةيدافع

  يف ةالتعليم املوجود  يف عملية  تنطبق ملالطريقة  ه  أن هذ  الواقعلكن   .التعليمية
                                                 

6Azhar Arsyad, Media Pengajaran, ( Jakarta: Ciputat Pers, 2002). hal : 19-20 
7 Asnawir, basyiruddin usman, Media pembelajaran, ( Jakarta : Ciputat Pers, 2002). hal : 13-14 



كما ،النج  ا احلكومية الثالثة م   الثانويةملدرسة  ا صف من الصفوف املوجودة يف    
 ال  لكن الطـالب  ، ستخدم الوسائل التعليمية  فيه قد ا  ن مدرس اللغة العربية     أ

ة  فهم الطالب املاد    عدمِ  إىل هذه الظاهرة تؤدي  و، يرغبون عن الدرس   يزالون
قلـة اهتمـام    و، على الوقت املقـرر     املادة املقررة  وعدم وصول ، فهما جيدا 

، فيما بينهم  وميزحون   ، يتكلمون الطالب و  الدرس املدرسعند شرح   الطالب  
  يف احملاضـرة أو يف عمليـة       شاركة  امليغيبون عن   حيانا  أو، وكثرة االستئذان 

 .التعليم
مدرسة متفوقـة   هي  ج  النااملدرسة الثانوية احلكومية الثالثة م     كما أن 

طالب ان يفهموا كـل درس مـن        ال لزم على في،  للمدارس األخرى  ةومثيل
 درس  هـي  يتالسيما درس اللغة العربية ال    و،  املدرسة اقرر قد   اليتالدروس  

ـ يف  إما  ، ةب يف كل شع   الصف الثاين عشر   الصف العاشر إىل   من   مقرر عبة ش
 .طبيعيةو العلوم الأجتماعية اإلالعلوم 

   اإلجرائيةلة تريد الباحثة أن تقوم بالدراسة       شكضوء هذه امل  لى  ع بناءو
 الطالب يف   دافعية لتنمية أبعاد   ةثالثذات   استخدام الوسائل البصرية      طريق عن
الثالثـة  املدرسة الثانوية احلكوميـة     " ج "العاشر الصف اللغة العربية يف     متعل

 .فص يف ذلك الاملشاكل املوجودة  معاجلةيستهدفأي النج ام
إعتقادا على أن الوسائل البصرية هلا دور كبري يف حتفيز دارس اللغـة             

مبا أن العـني هـي قنـاة        . ويعتمد الدارس على استخدم عينيه    . واستشارته
ويف (وال شك أن الوسائل البصرية اجليدة       . االتصال األوىل واألساسية للتعلم   

د يف جلب احليوية    ستساع) هذه املناسبة هي الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد       
، وتنمية دافعية الطـالب يف الـتعلم      ، وحتقيق املعتة واإلثارة للدارس   ، للدرس



كما قال أمحد إبراهيم قنـديل    .  وجعل عملية التعليم أكثر سرعة وأقوى أثرا      
 يقول مثال صينيا قدميا 

-           ِسيتفَن مسعت       I hear    I forget 

-          فتذكّرت ورأيت  I see     I remember 

- ففهمت وعملت                     I do      Iundestand 

 القول يدل على تقدم الفكر التربوي يف الصني منـذ القـدمي             هذامن  
األزيل فهو أيضا حيمل مبدأ تربويا ما ينادي به التربويون حديثا وهو أنه كلما              

 ٨ .لأشركنا عددا من احلواس يف التعلم كان ذلك أفض
ـ       الدافعية و   إىل أمهية تلك   انظر ، ميالوسائل التعليمية يف عمليـة التعل

 الطـالب يف    دافعيةتنمية   " : ذا العنوان    دت الباحثة أن تقوم بالبحث    افأر

 ." أبعاد ةثالث ذات  اللغة العربية بواسطة الوسائل البصريةتعلم
 
 
 

 تشخيص البحث -ب 

الـيت    األمـور  ةُعرفم نا ميكن ااملقدمة السابقة اليت أن قدمتاه    من خالل   
 : اللغة العربية هي  الطالب يف تعلمدافعية ضعف وقلّةتؤدي إىل 

  متنوعةغريالوسائل التعليمية املستخدمة  -١
 جذّابة الوسائل التعليمية املستخدمة غري -٢

  مناسبة للمادةغري املستخدمة التعليميةالوسائل  -٣
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 طريقة استخدام الوسائل التعليمية غري جيدة   -٤

  البحثدودح -ج 

 البحـث  فإنّ هذا البحث العلمي   يقولدقمن تشخيص البحث السابق     
  :يتحدد فيما يلي تريد الباحثة ان تبحثه الذي
 األشـياء   بإحضار التعليمية أو    عن طريق زيارة  األشياء احلقيقية إما     -١

   الصفاحلقيقية يف
   Solid Models املصمتة النماذج وهي، النماذج -٢

 
 
 
 

 أسئلة البحث -د 

املدرسة    يف  أبعاد ةثالثاستخدام الوسائل البصرية ذات     يكون  يف  ك -١
 الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج؟

 يف   أبعـاد  ةثالثالوسائل البصرية ذات    استخدام  إىل أي مدى فعالية      -٢
املدرسة الثانوية احلكوميـة    " ج" طالب الصف العاشر     دافعيةتنمية  

 م اللغة العربية؟الثالثة ماالنج يف تعلّ

 داف البحثأه -ه 

 ة ثالث  ذات الوسائل البصرية  استخدام    عن ة وصفي معرفة احلصول على  -١
 يف املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج وطريقتها املستخدمة أبعاد



 ذات ثالثة أبعاد  البصريةفعالية الوسائلمدى  معرفة عن احلصول على -٢
 للغة العربيةيف تعلم ا" ج" الطالب الصف العاشر تنمية دافعيةيف 

 .أمهية البحث -و 
 مهية النظريةاأل -١

.  للباحث املستقبل  له منافع هذا البحث    إن   النظرية مهيةمن جهة األ  
 مـا فيلباحث  ل مهااستخداميكن  ة  جديد نتائج يقدمهذا البحث   ألن  
 .بعد 

 التطبيقيةمهية األ -٢
 :لآليت  هذا البحث مهم حيث يرجى نفعه

 درسةملا -)أ 
  إستراجية أخرىتستخدمن  درسة أل  للم ،قتراحاإأن يكون    -)١

كـون  ت ل ،لتعلـيم  يف عملية ا    الوسائل التعليمية  ريف اختيا 
 .ماري كما يرجت يةعملية التعليمال

 الوسـائل التعليميـة     توفري للمدرسة يف    قتراحاإأن يكون    -)٢
 خاصة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد

 يف بناء املنهج خاصة باألسس       للمدرسة قتراحاإأن يكون    -)٣
 تربية لبناء منهج تعليم اللغة العربية ال

 املدرس -)ب 
 دافعـة لتنمية  ، الوسائل التعليميةاستخدام املعرفة يف   تقدمي -)١

 عملية التعلـيم    تكونحىت   ، اللغة العربية  تعلم  يف الطالب
 .جيدة وممتازة



 يف استخدام الوسـائل     ن يبتكر لمدرس أل ل الفكرة   تقدمي -)٢
 .التعليم يق أهدافلتحق،  اللغة العربيةتعليم يف التعليمية

 الطالب -)ج 
هم ألن فعدتحىت  للغة العربيةا تعلمالطالب يف دافعية تنمية  -)١

 .ا يف تعلمهينجحوا

 مادة اللغة العربيةعلى فهم الل يسهتللطالب امساعدة  -)٢
 . نفسهاللباحثة -) د 

استخدام الوسائل التعليمية خاصة    يف  فهم  العرفة و امل تطوير -)١
 . أبعادةثالثذات الوسائل البصرية 

ة الباحثة يف تعلم العلوم التربية خاصة تعليم اللغة         يدافعترقية   -)٢
 .العربية

    فروض البحث -ز 

يف تعلم اللغة   " ج"الحظت الباحثة أن دافعية طالب الصف العاشر        
ورأت أن الوسائل املستخدمة غري الفعال لتنميـة دافعيتـهم          ، العربية ضعيفة 

ثة أبعاد ستكون أكثـر     الوسائل البصرية ذات ثال    الباحثة أن    وترى. الضعيفة
 فعالية فيها، يعين يف تنمية دافعية الطالب يف تعلم اللغة العربية

     البحثمصطلحات -ح 

هناك مصطلحات جيب للباحثة أن توضحها إلزالة سـوء فهـم           
 :واختالف تفسري للقارئ وهي كما يلي



/ رفعه عليـه    : منى الشيئ على الشيئ     =  ينمي   –من منى    : تنمية -١
  ٩ه نامياجعل: تنمية الشيئ 

وال ميكن مالحظته بصورة    ، شعور داخل حيدث لدى الفرد     : دافعية -٢
ويكـاد  . ولكن ميكن أن يستدل عليه من السلوك الظاهري   ، مباشرة

جيمع التربويون على أنه كلما كان وراء الدارس دافـع يسـتحثه            
وحافز يشده إىل تعلم شيء كان ذلك أدعى إىل إمتام وحتقيق اهلدف            

  ١٠.منه

يف الرموز  آدة من ادوات لتوصيل املعلومات      هي   : البصريةالوسائل   -٣
 أو تضم جمموعـة مـن اآلدوات        االتصالية بواسطة احلاسة البصرية   

والطرق اليت تستغل حاسة البصر وتعتمد عليها وتشمل هذه اموعة 
، كالكرات األرضية واخلرائط والزهـرة    ، والنماذج، األشياء احلقيقية 

  ١١.أو الرحلة التعليمية

الوسائل التعليميـة املشـكلة      : الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد     -٤
بأبعاٍد ثالثة أو هي عبارة عن أشكال مصنوعة تتميز بأبعاد ثالثـة             

يقصد حماكاة الواقع أو شيئا ما أو إعادة ) الطول والعرض واالرتفاع(
ويدخل يف نطقها إما أشياء     ، تشكيل أو ترتيب ألحدمها أو ِكلَيهما     

 ا من األشياء احلقيقية      حقيقية أونماً، أي تقليدا جمسوذجيمـن   ١٢.م 
منـوذج  ، مناذج سيارات ، قلم، كتاب، طائرة، مثرة تفاحة : أمثلتها  

 .طائرات وغري ذلك
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أنها تريد أن جتعل    ، وتقصد الباحثة بتنمية دافعية الطالب هنا إذن      
 العربية حبامجا   دافعية الطالب ناِميةً أو تريد أن حتمل الطالب ألن حيبوا اللغة          

ألن هذا احلب سيدفعهم ألن يتعلموها باجلد واإلجتهاد أوحىت تنمو يف قلوم 
 توصلكذلك  و إرادة قوية يف تعلمها لكي تكون عملية التعليم جيدة ومسلّية         

 . املرجووةحتقيق األهدافإىل 
استخدمت الباحثة الوسائل البصرية ذات     ، ولتصل إىل تلك اإلرادة   

 تعليمها أي باستخدام األشياء احلقيقية إما احضارها يف الصف          ثالثة أبعاد يف  
الصـامتة   النماذجأو زيارة مكان التعليمية وكذلك استخدام النماذج خاصة         

ألنه ليس كل شيئ نستطع اخضارها يف الصف وكذلك زيارته إىل مكانـه             
 .   لبعدها أوصعوبة احضارها

  السابقةالدراسات -ط 

ستخدام الوسائل التعليمية يف تعليم     فعالية ا ، ٢٠٠٣ مصباحدراسة   -أ 
اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية النموجية فالنكاريا كاليمنتان        

الدراسات العليـا   ، يف تعليم اللغة العربية   ، رسالة املاجستري . الوسطى
 باجلامعة اإلسالمية إلندونيسية السودانية ماالنج

يف  الوسائل التعليمية  ملاذامل يستخدم املدرسون     -١: أسئلة البحث   
  ذه املدرسة العالية؟تعليم اللغة العربية

 ماحملاوالت الفعالية استخدام الوسائل التعليمية      -٢
 يف تعليم اللغة العربية ذه املدرسة؟



استخدام الوسائل التعليمية املناسـبة باألهـداف         :     النتائج        
لـيم  فتكون عملية التع  ، التعليمية واملواد الدراسية  

 والتعلم فعالية وصاحلة         

 حاليـة يف اسـتخدام وسـائل        ،٢٠٠١ زين الفجر    حممد دراسة -ب 
العالية الدينية ضة العلمـاء      اإليضاح يف تعليم اللغة العربية باملدرسة     

الدراسـات  ، يف تعلـيم اللغـة العربيـة      ،  رسالة املاجستري  .بليتار
 العلياباجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

الوظيفية وسائل اإليضاح يف عملية      ماهي فوائد    -١: لة البحث   أسئ
تعليم اللغة العربية عند الدارسني باملدرسة العالية   

 الدينية ضة العلماء بليتار؟
كيف موقف مدرس بتلك املدرسة حنو استخدام       - ٢

 وسائل اإليضاح؟
 ماهي وسائل اإليضاح املستعملة يف عملية تعليم        -٣

 د املدرس بتلك املدرسة؟اللغة العربية عن
 لترقية غريـزة    -: وظيفة وسائل اإليضاح هي      -١:  النتائج        

 لتوضيح مادة   -، الدارس يف تعليم اللغة العربية    
 لترقية فعالية عمليـة     -، الدراسة واضحا تاما  

 لـنقص   -،  لنقص امللـل   –تعليم اللغة العربية    
 .عملية اللفظية



ائل اإليضاح   الدارسني حيبون استخدام وس    مجيع -٢
ويرون ان املـادة متكـن ان       ، يف عملية التعليم  

 .يفهموها بفهم تام واضح
 كانت وسائل اإليضاح املستعملة باملدرسة العالية       -٣

املـواد  ، منها صـور  ، الدينية ضة العلماء بليتر   
ما وسائل اإليضاح اليت حيبوا     إو. متثيل، احلقيقة

 قةن يستعملوها املدرسون هي املواد احلقيأ
الوسائل التعليمية البصرية يف     تطوير ،٢٠٠٣هداية  ، الصبيانةدراسة   -ج 

رسـالة  . تعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج       
الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية    ، يف تعليم اللغة العربية   ، املاجستري

 إلندونيسية السودانية ماالنج

 استخدام الوسائل البصرية يف تعلـيم       كيف كان  -١: أسئلة البحث 
اللغة العربية يف عملية التعلم والتعليم يف املدرسة        

 ؟الثانوية احلكومية ماالنج األوىل
 يف التطور الذي يناصب مع حاجـة        ج كيف منوذ  -٢

تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكوميـة        
 ماالنج؟

ىل الوسائل التعليمية املتنوعة    واقع الطلبة حيتاجون إ     -١  :     النتائج
وآساتذة اللغة العربية ألا    ، الصور: اجلذابية مثل 

 .وسيلة فعالية وسهلة مبسرية



 مجيع جمموعات الصور مـن اموعـة        نأعلى   -٢
 اخلامسة حيصل على الدرجة     اموعةاألوىل إىل   

ن الصور املقترحـة صـاحلة ألن       أحيث  ، العالية
 .يم اللغة العربيةتصبح وسيلة خمتارة يف تعل

 ظهرت أنّ هناك من الباحثني حبثـو      من بيان تلك الدراسة السابقة      
ها أو تأثري استخدام    تطويرأو  ، هافعالية استخدام عن الوسائل التعليمية إما من      

وكذلك يف هذا البحث كانت الباحثة تريد أن        . يف تنمية نتيجة  تلك الوسائل   
الباحثة بالوسائل البصـرية ذات     لكن إختصت   ، عن الوسائل التعليمية   تبحث

أي عن تنمية دافعية الطالب يف تعلم اللغة العرية بواسطة الوسائل           ، ثالثة أبعاد 
 .البصرية ذات ثالثة أبعاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيكل البحث -ي 



:  حيتوي علـى   الذيبالباب  ه الرسالة    هذ ةدأت الباحثة كتاب   ب :لالباب األو 
البحـث،  ، أهداف   حدود البحث  ،البحث تشخيص،  املقدمة

الدراسـة  ، تعريف املصطلحات ، فروض البحث ، أمهية البحث 
 .هيكال البحث، السابقة

 :       حيتوي علىالذيتقدم الباحثة يف هذا الباب، البحث النظري  : الباب الثاين     
، مفهوم الوسائل التعيلمية   -:  اليت تتكون من   الوسائل التعليمية  ) ١

اسـتخدام الوسـائل     عنـد    مراعتها الواجب العامة املبادئ -
أمهيـة الوسـائل    ،  التعليمية اختيار الوسائل  معاير -، التعليمية

الوسائل :  اليت تتكون من     انواع الوسائل التعليمية   -التعليمية  
 . الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد، البصرية

، أنواع الدافعيـة  ،  تعريف الدافعية  -:  من الدافعية اليت تتكون     )٢
الوسائل البصرية ذات   ، التعلم دافعية يت تؤثر يف تنمية   العوامل  ال

 ثالثة أبعاد لتنمية دافعية تعلم الطالب
،  وضع البحث  ،ونوعهالبحث   مدخل : على هذا الباب حيتوي  : الباب الثالث 

، التحليـل  ،املالحظـة ، التطبيق اإلجرائي والتصميم اإلجرائي   

انـات   حتليـل البي   ،البياناتمجع  ،  ادوات البحث  ،نعكاسالا
  وتفسريها

 حتليلها  وتقدم الباحثة يف هذا الباب عرض البيانات : الباب الرابع
 فترحاتاالو، اخلالصة :اخلامس الباب   



  الثاينالفصل

 البحث النظري

 

 الوسائل التعليمية -أ 

قد زودتنا بالكثري من الوسائل التعليمية مـن         التكنولوجيا احلديثة إنّ  
، تسهيل عملية االتصال بني املعلم والدارس     أجهزة ومعدات ومواد تساهم يف      

خاصة يف احلاالت اليت ال تتمكن فيها اللغة وحدها من القيام ـذا العمـل               
مع أن هذه الوسائل التقنية لن ختلق بالضرورة من املعلـم           . بالكفاءة املطلوبة 

إال ستعمل على تطوير وحتسني أداته إذا توفرت لديه         ، العادي عمالقا تربويا  
  ١٣.ات الكافية لكي يسخر هذه األدوات لفائدة عملية التعليماملهار
  مفهوم الوسائل التعلمية-١

أن ميكن   " Technique -الوسيلة  "من   هي   لغةالوسائل التعليمية   
كل أداة يستخدمها املعلـم لتحسـني       هي   الوسائل التعليمية    نقول بأن 

عاين وشرح  أي لتوضيح امل  ، وتوضيح معاين كلمات املعلم   ، عملية التعليم 
االفكار وتدريب الدارسني على املهارات واكسام العـادات وتنميـة      

دون االعتماد االساسي من جانب املعلم على       ، االجتاهات وغرس القيم  
 ١٤.رقام والرموز واألظاستخدام االلفا
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الوسائل التعليمية هي    إن   كما قال عبد ايد سيد أمحد منصور      
،  يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي     ماتدرج حتت خمتلف الوسائل اليت    

 ١٥.بغرض إيصال املعارف واحلقائق واالفكار واملعاين للدارسني
نعرف بأن الوسائل التعليمية هي     ، بالنظر إىل اإليضاح املذكور   

أو ، كل األشياء اليت استخدمها املعلم لتوصيل املعلومـات أو األفكـار        
 .أو املبادئ يف عملية التعليم، املفاهم
   املبادئ العامة الواجب مراعتها عند استخدام الوسائل التعليمية-٢

من األمهية مبكان عدم االقتصار على وسائل تعليميـة معينـة           
ل استخدام الوسيلة ذات الفاعليـة      ضومن املف . لتحقيق االهداف التربية  

وفقا للمهارة اليت متكـن املعلـم مـن         ، من الناحية التربوية والتعليمية   
التأكد من الفوائد واالمكانيات اليت توفرها وسيلة معينـة         استخدامها و 

ولكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية التعليم بشكل فعال         . دون أخرى 
 ١٦:هناك مبادئ عامة جيب مراعاا عند استخدام الوسائل التعليمية وهي

 :ضرورية حتديد الغرض -أ 

املعلم الناجح من الضروري أن يتضح يف ذهنه الغرض من الـدرس            
كما جيب  . ويعرف الدور الذي ستؤديه الوسيلة يف العملية التعليمية       

بل ويشعر التالميذ باحلاجـة إىل      ، أن يتضح للدارسني ذات الغرض    
. الوصول إىل حل املشكلة التعليمية أو غرض يريدون الوصول إليـه          

ولذلك يستخدم املعلم الوسيلة التعليمية إلثارة الدارسني أو لتقـدمي          
 .أو لالختبار، أو للمقارنة والربط، أو لشرح تفصيليمادة تعليمية 
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 :جتربية الوسيلة واختيارها -ب 

 الوسائل التعليميـة املتـواخز       على من الضروري أن يتعرف املعلم    
وحيسن اختيار الوسـيلة    ، وجودها باملدرسة ويستكمل الناقص منها    

وعليه القيام بدراسة الوسيلة    ،  كثرة واستمرار استخدامها   ىويتحاش
تغلـب علـى صـعوبات    لل، بتها قبل استخدامها يف الـدرس     وجتر

 .استخدامها أمام الدارسني

 :االستعداد -ج 

االستعداد الستخدام الوسيلة ذو أمهية مثل استخدامها الفعلي وهـو          
ييسر عملية االستخدام واليت ختتلف باختالف الوسيلة وبـاختالف         

 حتتاج إىل   املرحلة التعليمية واالستعداد مثل العروض السينمائية اليت      
 .قاعة العرض والتثبيت من سالمة جهاز العرضو الفيلم ريتوف

 :استخدام الوسيلة يف املوعد واملكان املناسب -د 

جيب على املعلم استخدام الوسيلة عندما يتهيأ التالميذ من الناحيـة           
حبيث تتناسب مع خطوات الدرس وبذلك      ، النفسية والعقلية لتقبلها  

كما ان املكـان    . داة للتسلية أيست ك امها وظيفيا ول  ديكون استخ 
، املناسب ضروري يف جناح االستفادة املرثقبة من استخدام الوسـيلة       

 .حيث ميكن للدارسني متابعة الدرس واجيابية الفائدة

 :متاسك اخلربات -ه 

جيدر قيام الدارسني مبعاونة املعلم باكتشاف العالقة بـني عناصـر           
جات أوسع وفهم أعمق    للوصول إىل مدر  ، الدرس وخرباته املختلفة  



اذ أن  ، اضافة إىل ذلك عليهم مسؤلية تقدمي الدرس      . وتعميمات أمشل 
 .يف ذلك ما يعاوم على ادراك العالقة بني أجزاء الدرس

 مسؤلية تقدمي الدارسـني للمصـطلحات       ىوعلى املعلم التثبيت عل   
واليت قد تكون عقيـدة يف التحصـيل        ، واملفردات اللغوية اجلديدة  

 .املثمر
 ملتابعةا -و 

ض الوسيلة باسـتخدام طـرق      اميكن للمعلم التأكيد من حتقيق أغر     
ع البيانات أو وضع تقريـر      ة واالسئلة املوضوعية ومج   شخمتلفة كاملناق 

كسام اخلربات إوفهم حمتوياا و، ليتأكد من استفادة الدارسني منها   
 .املطلوبة

 :تكرار استخدام الوسيلة -ز 

أو يستبدل  ، رة واحدة أو مرتني   ميكن للمعلم أن يستخدم الوسيلة م     
 فقد يؤدي تكرار االستخدام إىل االعـراض        ،أخرى تكميلية بوسيلة  

 .وعدم التقبل
بيان السابق نعرف بأن الوسائل التعليمية مهمة يف        الإىل   بالنظر
ختيـاره الـيت ميكـن      ال  ريوقبل استخدامها هناك معاي   . عملية التعليم 

 .للمدرس أن خيتارها
 
 
 



 .يار الوسائل التعليمية اخت معايري-٣

وية ميكن أن يستعني بوسائل خمتلفـة       غمبا أن تعليم أية مهارة ل     
فعلى املعلم أن خيتار من هذه الوسائل ما يناسبه ويناسـب املوقـف             

 ١٧:وذلك يف ضوء املعايري اآلتية ، التعليمي الذي جيد نفسه فيه
ويقصد بـذلك أن    : مدى مالئمة الوسيلة خلصائص املتعلمني       -أ 

الوسيلة أن تربط يف حمتواها وأنشطتها بفكـر التالميـذ          على  
 .وأن تناسب قدرام على اإلدراك، وخربام السابقة

:  حمتواهـا باملوضـوع    ةُلَِصو، تعبريها عن الرسائل املراد نقلها     -ب 
يقصد بذلك أن الوسيلة وحمتواها أن تتناسب مع موضوع املادة          

 .الدراسية
 :ارتباطها باملنهج -ج 

وطريقة ، نشطةاألبذلك أن تلىب وتالئم حمتوى املنهج و             ويقصد  
 .التدريس وحتقيق األهداف التعليمية

 :املعيار اخلاص باخلصائص الفنية للوسيلة التعليمية وهي  -د 
 أو مشتركة، صوتية كانت أم كتابية، وضع الوسيلة -)١

 علمية ومدى مطابقتها للواقعدقتها ال -)٢

 .م والتنسيق واحلس اجلمايل فيهايالتنظ -)٣

 صورة عن األفعى أكثر أمانا من عـرض        ضرعف: ألمانا -)٤
 ةااألفعي حي

 وقلة التكاليف، سهلة اسبخدامها -)٥
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 مناسبتها ملدة العرض -)٦

 بساطتها -)٧

 خالية من التشويش والدعاية -)٨

أن تعمل الوسيلة على جذب انتبـاه الطـالب وتـثري            -)٩
 اهتمامهم

أن تضيف الوسيلة شيئا جديدا إىل ماورد يف الكتـاب           -)١٠
 .املدرسي

 ية الوسائل التعليميةأمه -٣

تتمثل أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم يف تأثريها الفعال          
على العناصر الرئيسة الثالثة من عناصر العملية التعليمية وهـي كمـا            

 ١٨:يلي
 أمهيتها للمعلم  -أ 

  املعلم تقليل اجلهد ، واختصار الوقت من -)١
 ،همـة متساعد يف نقل املعرفة، وتوضيح اجلوانـب امل        -)٢

 تيتثبالو
 . تساعد يف تنمية دافعية طالبه -)٣
 وتنمي فيهم دقة املالحظة ، تثري اهتمام وانتباه الدارسني -)٤
  تنمي االستمرار يف الفكر  -)٥
  وتقيس مدى ما استوعبه مـن       ،تقوم معلومات الطالب   -)٦

 وسالدر
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 التعلم على الطالبتسهل عملية التعليم على املدرس ، و -)٧

  ليمتوضيح بعض املفاهيم املعينة للتع -)٨

تساعد على إبراز الفروق الفردية بـني الطـالب يف            -)٩
ري عـب ااالت اللغوية املختلفة ، وخباصـة يف جمـال الت      

 الشفوي

١٠(- تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حيألطول فترة ممكنةةًِوي  

   التالميذ مع       

تعلم املهارات ، وتنمي االجتاهات ، وتـريب الـذوق ،            -)١١
 .وتعدل السلوك

 يتها للمتعلم أمه -ب 

  تساعد الطالب على التزود باملعلومات العلمية، وبألفاظ -)١

 تتيح للمتعلمني فرصة متعددة من فرص املتعة، وحتقيق -)٢

 الذات
 تشجعه يف تكوين اجتاهات مرغوب فيها -)٣

  إثارة االهتمام ، وجذب االنتباه -)٤

بعد الزمان (توفري خربات يصعب احلصول عليها يف الواقع     -)٥
 )جم أو كربهواملكان وصغر احل

 حث التالميذ على النشاط واإلجيابية  -)٦

 تنمية امليول االجيابية لدى الطالب -)٧

 تزيد ثروته اللفظية سواء كانت عن احملسوس أم ارد -)٨

 تتيح للطالب فترة تذكر أطول للمعلومات -)٩



 19تدفع الطالب حنو التعلم الذايت، والتعلم املفرد -)١٠

 أمهيتها للمادة التعليمية -ج 

 .ادي حمسوس للمعرفة التجريدية توفري أساس م -)١
  تشوق املتعلم وجتذبه حنو الدرس-)٢
  املساعدة على تنظيم املادة التعليمية -)٣
، واملواقـف واالجتاهـات   ،  تساعد على توصيل املعلومات    -)٤

وتساعدهم ، واملهارات املضمنة يف املادة التعليمية إىل املتعلمني      
 . مستواهموإن اختلف، على إدراكها إدراكا متقاربا

 تساعد على إبقاء املعلومات حيوية وذات النماذج الواضح يف   -)٥
 ذهن املتعلم

وتساعد الطالب على     ،  تبسيط املعلومات واألفكار وتوضيحها    -)٦          
 القيام باداء املهارات كما مطلوب منه 

 نواع الوسائل التعليمية أ-٤

 تعتمد عليهـا    تنقسم الوسائل التعليمية من حيث احلواس اليت       
،     الوسائل السمعية ) ١: وليسهل عرضها ودراستها إىل ثالثة انواع هي        

ومـن تلـك   ٢٠ .والوسائل السمعية البصرية ) ٣، والوسائل البصرية ) ٢
انوع الوسائل الثالثة يركز هذا البحث على الوسائل البصرية خاصـة           

 .أبعادالوسائل البصرية ذات ثالثة 
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 لوسائل البصرية  ا-)أ

الوسائل البصرية هي الوسائل اليت تركز على استخدام حواس          
ومسيت بالوسائل البصرية لكوا تعتمـد حاسـة البصـر          أ .الطالب

كمصدر أساسي للتعليم ، والعني هي اإلدارة الفعالة يف هذا اـال ،             
فاإلنسان يشاهد ما حوله من حقائق متلئ بيئته احلياتية فيتفحص هذه           

يفهمها ويف هذا تأكيد على ممارسة التعليم عـن         األشياء فيدركها مث    
  ٢١طريق اخلربات احلسية املباشرة

الـذي رتـب الوسـائل    ) Edgar Dale(ديل  كما رأى إدجار  
وهو يقـول  ) Cone Of  Experince(التعليمية على شكل خمروط للخربة 

% ١٣و، بواسطة احلس البصري  % ٧٥إن حتصل خربة تعلم الطالب      
 ٢٢.وباقي منه بواسطة احلواس األخرى، بواسطة حاسة السمع

الوسائل البصـرية   إن  كما قال حممد امساعيل صني وأصحابه         
ويعتقـد الـدارس علـى      ، دوركبري يف حفظ تعليم اللغة واستشارته     

غري أن العني هي قنـاة االتصـال األوىل         . استخدام أذنه وعينه مجيعا   
يدة ستسـاعد يف  وال شاك أن الوسائل البصرية اجل   . واألساسية للتعليم 

وجعل عمليـة   ، وحتقيق املعتة واإلثارة للدارس   ، جلب احليوية للدارس  
 ٢٣.التعلم أكثر سرعة وأقوى أثرا
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الوسائل البصرية ذات بعدين    ) ١: تنقسم الوسائل البصرية إىل   
ويف هذا البحث كانت الباحثة     . الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد     )٢

ألـا تناسـب    ،  ذات ثالثة أبعاد   تركز بياا على الوسائل البصرية    
تنمية دافعية الطالب يف تعلـم      "مبوضوع هذا البحث العلمي أي عن       

 "  اللغة العربية بواسطة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد
 أبعادالوسائل البصرية ذات ثالثة  -)١

   الطول والعـرض   : ه الثالثة   أبعاد مشكل ب  ءهي كل شي    
 من الوسائل التعليمية املهمـة      أبعادثالثة  وتعترب وسائل   . واالرتفاع

والواجب عملها واستعملها وذلك لتقريـب احلقـائق ألذهـان          
 .الطالب

احلقيقة هي أقوى وسيلة لتثبيت     األشياء  ن  أمن املعروف     
ألن للتالميذ فرصة االتصال املباشـرة      ، عملية االدراك عند التعلم   

إال أن هناك الكثري    . سباألشياء احلقيقية والتفاعل مع الواقع امللمو     
يل مشاهدا لعدم وجودها يف البيئة أو حجمهـا         حمن احلقائق تس  

لصغر كاحلرائيم واحلشرات أو الميكن مشاهدا يف الصف كأجزاء 
أو يصعب التعريف عليها من     . االنسان الداخلية وتضاريس البالد   

 . ٢٤مصادرها كاملناجم مثال
الصف ومن املمكن   ضار األشياء احلقيقية إىل     حلصعوبة إ   

قد نادى  . استخدام النماذج وهو تقليد جمسم هلذه األشياء احلقيقية       
 باستخدام األشياء والـرحالت والنمـاذج       Pastalozziبستالوتزي  
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 باسـتخدام األشـياء     Herbartكما اهتم فروبل    . كواسائل للتعلم 
 ٢٥.والرحالت والنماذج يف تعليم التالميذ

 ت ثالثة أبعادع الوسائل البصرية ذاأنو -)أ(

 ٢٦: وهذه الوسائل التعليمية تتكوم من 
 )Real Object(األشياء احلقيقية  -)١(

كثريا مايستخدم املدرسون يف تدريسهم اليومي         
 Objectsويقصـد باألشـياء    . األشياء يف حجرات الدراسية   

وهي مواد وأشياء كاملة يف حـد       ، واألشياء احلقيقية ، املواد
وغـري  ، ونبات الفول ، الفيل، السيارة: ومن أمثلتها   ، ذاا

ذلك من األشياء سواء كانت مجادا أو نباتا أو حيوانـا أو            
شياء احلقيقية إىل الطالب    هناك طريقني لبيان األ    ٢٧.املواقف

 : يف عملية التعليم
 )Karyawisata( الرحلة التعليمية -)أ

تعترب الرحلة التعليمية أو زيارة التعليمية وسـيلة         
، اسة البيئة وربط منهج املدرسة باحلياة احلقيقيةفعالية لدر

وهي توفر خربات تعليمية يصعب احلصول عليهـا يف         
الرحلة التعليمية هي خروج الطالب     ٢٨. حجرة الدراسة 

من املدرسة بشكل مجاعي منظم لتحقيق هدف تعليمي        
يرتبط باملنهج وحمقق هدفا تعليميا مرسـوما أوخـرج         
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حقيقة الشـيئ يف    دف مشاهدة   صف  الطالب من ال  
 أوحيـاة   حكالفيل يف حديقة احليوان أو الفـال       مكانه

 اجليدة   أو زيارة التعليمية   والرحلة التعليمية . ريهغالبادية و 
  .هي اليت تبىن على حتقيق غرض تعليمي يرتبط باملنهج

فاحل والرحلة التعليمية ينقسم إىل قسمني كما قال      
تاج إىل اسـتعداد   هناك الرحلة التعليمية اليت خت    بن عمره 

  يف رحلة إىل شاطئ البحر     كخروجتام وأوقات طويلة    
 قد جيدر يف اللعب والسياحة ما يشبع حاجتـه يف           الذي
بينما يهتم آخر جبمع األصداف والقواقع وإثـارة   نفسه

اخلربات التعليمية  كثري من األسئلة حوهلا وكلما كانت
 معـىن   ىل الواقعية أصبح هلـا    اليت ميرا املتعلم أقرب إ    

 .وثيقة الصلة باألهداف املموس
 والرحلة التعليمية اليت ال ختتاج إىل إستعداد وأوقـات         
طويلة اليت ميكننا أن نقول بقول زيارة التعليمية كزيارة         

أو زيارة املدرسـة     املكتبة املدرسة أو املقصف املدرسة    
 فيها ميكن علية الطالب     اليتاألخرى جانب مدرستهم    

 ٢٩من العلومأن يتعلموا كثريا 
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 Membawa(لصـف ضور األشياء احلقيقيـة يف ا ح  -)ب

benda asli( 
 قدرة علـى تثبيـت      التعليميةأن أقوى الوسائل     

حيانا كانت  أوبذلك  .  املتعلم نفسه  يعملية االدراك لد  
 كوسـائل   صـف املدرسة حتمل األشياء احلقيقية إىل ال     

 التعليمية لتوضيح املعرفة أو املعلومـات أو املفـاهم إىل        
، كتـاب : ومن أمثلة ذلك    . الطالب يف عملية التعليم   

 .خمفظة وغريه، ساعة، تفاحة، لباس، زهرة، قلم
 )  Model atau tiruan benda asli( النماذج - )٢(

. إال متثيل أو تقليد جمسم لألشـياء       هيالنموذج    
أو تأخذ نفس حجم    ، وقد تكون النماذج مكربة أو مصغرة     

 كالزهور الصناعية مـثال أو أن       .هالشيئ احلقيقي الذي متثل   
مجسمات بعض احلشـرات وأجـزاء      كتكون أكرب منها      

أو أن تكون أصغر منـها      ، جسم اإلنسان كالعني واألسنان   
 .كاحلرائط والكرات األرضية واللوحات التوضيحية

وتعد النماذج على أشكال ظاهرية تبني األجزاء         
شياء الداخلية  أو أن تكون مقطعية تبني األ     ، اخلارجية للشيء 

وتذكر فيها بل أنواع النماذج     ، للنماذج أنواع متعددة  ٣٠.له
 ٣١:اليت يشيع استعماهلا يف التدريس
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  Solid Models:   النماذج املصمتة -) أ
 أساسا لتوضيح املالمح اخلارجيـة      تستخدموهي      

ولذلك فهي تسمى أيضا    . أو الشكل الظاهري لألشياء   
مثلتها مناذج ألنواع معينة    ومن أ . مناذج الشكل الظاهري  

الديناصورس وغريها  ، والسيارات، واألزهار، للطائرات
للسـيارة  ، للزهرة، وميكننا أن نقول أا جمسمة للطائرة     

 .للديناصورس
 Longitudional and Cross-Section: مناذج القطاعات -) ب

Models 

وهي ،  الطولية والعرضية  القطاعاتومتثيل مناذج      
ومن أمثلة  . ركيب الداخلي يف مكان القضاع    توضيح  الت  

مناذج القطاعات الطولية والعرضية منوذج لقطاع طوىل       
أو قطاع طـوىل    . يبني تركيب للعني أو الكلية أو السنة      

 .يبني طبقات النرية يف منطقة معينة
  Working Models:   النماذج الشغالية -) ج
. كة العمليات واحلر  أووهي مناذج تبني الوظائف        

وهي تصمم يف األساس لكي تبني كيف تعمل األشياء         
اليت متثلها وقد تستخدم األلـوان لتوضـيح األجـزاء          

كما تساعد األلوان أيضا ، والعناصر املختلفة يف النموذج   
ومن أمثلتها النماذج   . على سهولة تتبع سري عملية معينة     

الشغالية لآللة البحارية ولألنواع املختلفة من املضخات       



تحوذ مثل هذا النوع من النماذج على انتباه التالميذ ويس
 .ويشري اهتمامهم

  Cutaway Models:  النماذج املفتوحة -)د
وع آخر من النماذج القطاعية يتيح للرائـي أن         
يلقى نظرة على األجزاء الداخلية وعادة يكون حجـم         

ومن أمثلتها  . النموذج مماثال للشيئ األصل أو أكرب منه      
فتوحة اليت تبني بعض األجزاء الداخليـة يف        النماذج امل 

وقـد تكـون    ، السيارة أو الثالجة أو الغسالة الكهربية     
 .األجزاء الداخلية شغالة ومتحركة أو قد تكون ثابة

 Models with removable parts :  النماذج املفكوكة -) هـ
 وهي توضيح األجزاء املختلفة اليت يترك منـها        

ات بني هذه األجزاء وهذا النوع      كما تبني العالق  ، الشيئ
من النماذج مألوف جدا ملدرس العلوم عامة وملـدرس         

مهم يستخدمون النمـاذج    ، مادة التاريخ الطبعي خاصة   
واحلنجـرة  ، وأحشاء اجلسـم  ، واألذن، املفككة للعني 

 . وغريها من مناذج أعضاء جسم اإلنسان
 

 ياء والنماذج شستخدام األيف ااألسالب الفعالة  -) ب(

إن التخطيط اجليد الستخدام األشياء والعينات والنماذج        
يف تدريس له أمهية وفاعلية يف حتقيق األهداف املرجـوة مـن            

وفيها بلى بعض االقتراحات اليت     . استخدام مثل هذه الوسائل   



تفيد املدرس يف التخطيط اجليد واالسـتخدام السـليم هلـذه           
 .الوسائل

سائل ليس يف حد ذاتـه      إن جمرد مشاهدة التالميذ هلذه الو      -١
وعلـى  ، كافيا لتكوين مفاهيم سليمة وحدوث تعلم مثمر      

وأن ، املدرس أن يكون مدركا لنواحي قصور هذه الوسائل       
كما جيـب أن أي     . يعوض عنها باستخدام وسائل أخرى    

باءبراز ما يوجد من تشابه أو اختالف بينها وبـني البيئـة            
 األشياء احلقيقيـة    أو بينها وبني  ، احلقيقية اليت افتزعت منها   

وأن يطلب إىل التالميذ املقارنة بـني األشـياء         ، اليت متثلها 
وبني النماذج واألشـياء الـيت      ، والنماذج وبيئاا الطبيعية  

وحـىت ال يعترضـوا     ، وذلك كي تنضح أفكارهم   . متثلها
 .ملدركات وتفسريات خاطئة

، إن حلجم املناسب عامل هام يف استخدام األشياء والنماذج         -٢
لك يفضل أن تكون أحجام األشياء والنماذج كـبرية         ولذ

وقد . حبيث يستطيع كل تلميذ أن يراها بوضوح من مكانه        
. تستخدم هذه الوسائل يف تزويد التالميذ خبربات مباشـرة        

ويف هذ احلال حيتاج التالميذ إىل أن يروها عن قـرب وأن            
 . يتناولوها بأيديهم

، إىل هذه الوسائل  وعلى املدرس أن يدرك أن نظرة التالميذ         -٣
فقد يثري استخدام أحد النماذج     . قد ختتلف عن نظرته إليها    

أو أللوانـه   ، اهتمام بعض التالميذ نظرة احلداثـة فكرتـه       



أو للحركة اليت يوضحها كما يف حالة النمـاذج         ، الزاهية
وواقع األمر أن املدرس ال يستطيع أن مينـع         . الشغالية مثال 

، لية من جانب التالميـذ   حدوث مثل هذه االهتمامات األو    
غري أن املدرس املاهر يستطيع أن يستغل هـذه االهتمـام           
وبوجهه إىل دراسة األجزاء الرئيسية والنواحي الواظيفيـة        

 .اليت من أجلها يستخدم النموذج

ليس من املفضل أن يستخدم النماذج يف الوقت الذي ميكن           -٤
. فيه احلصول على األشياء احلقيقية يف حجـرة الدراسـة         

النماذج ال حيل حمل األشياء احلقيقية إال إذا تعذر احلصول          ف
على هذه األشياء احلقيقية وكانت هناك صعوبات حتـول         

 .دون اخضارها إىل حجرات الدراسة

ينبغي على املدرس بعد انتهاء التالميذ من فحص الوسيلة أن           -٥
يؤكد العناصر اهلامة جلميع التالميذ وأن يتبح هلـم فـرص           

ويف نفـس   ، قشة ألا تزيد من فاعلية تعلمهم     األسئلة واملنا 
الوقت تتيح للمدرس فرص التأكد من تقومي فهم التالميـذ          

 .ملثل هذه الوسائل

قد يستخدم املدرس مناذج متساوية احلجم تقريبا األشـياء          -٦
كأن يشاهد ، بوجود بني أحجامها احلقيقية اختالفات كبرية   

أحدمها للقناطر  ، التالميذ مثال منوذجني متساويني يف احلجم     
ويف مثل هذه احلاالت ينبغـي      . اخلريية واآلخر للسد العايل   

على املدرس أن بوضح للتالميذ  اختالف مقاييس الرسـم          



وأن االتفاق يف حجمها    ، املستخدمة يف عمل هذه النماذج    
قد يكون مرجعه أن مثل هذا احلجم مناسب لالستعمال يف          

 .حجرات الدراسة

أساسية يف االسـتخدام الفعـال      إن تقومي الوسيلة خطوة      -٧
ولذلك ينبغي دائما أن يهتم املدرس بتقومي أثر استخدامه         ،هلا

ذلك لكـي  ، لألشياء والنماذج ومدى فاعليتها يف التدريس   
يتبني جوانب القوة أو الضعف يف هـذه الوسـائل أو يف            

ونتائج مثل هـذا التقـومي      . أسلوب عرضها واستخدامها  
دة فاعلية عمليات االختيـار     تساعد املدرس يف حتسني وزيا    
 .واالستخدام يف املارات التالية

ينبغي أن حتفظ األشياء والنمـاذج بعـد االنتـهاء مـن             -٨
 .استخدامها يف األماكن اخلاصة ا

 
تدريس املستخدمة يف    أبعادالوسائل البصرية ذات ثالثة      -)ج(

 املهارات اللغوية

ـ          ة هناك وسائل عديدة من الوسائل البصرية ذات ثالث
اللغة أبعاد اليت  استخدمها املدرس يف تدريس اللغة العربية ألن           

وحتتاج إىل  ،  لغري الناطقني ا تعترب من اللغات األجنبية       العربية
. وسيلة معينة و واضحة كي تكون فهم الطالب فهما جيـدا          

وفيما يلي بعض الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعـاد وكـذلك        



ـ      تخدمها املـدرس لتـدريس     طريقة استخدامها اليت ميكن اس
 :املهارات اللغوية

تـدريس  املسـتخدمة يف     أبعادلوسائل البصرية ثالثة    ا -١

 القراءة  

 األشياء احلقيقية -أ 

يضع املدرس األشياء احلقيقية على املكتب املثـال أنـواع          
الفواكهة مث طلب املدرس على كل طالب أن يكتب الفوائد     

 أو تـذكر    من تلك الفواكهة لصحة اجلسم أو الثمن منها       
بعد ذلك على املدرس أن يطلب من طالب أن         . لوا وغريه 

مث عليه ان يقرأ ورقة صـاحبته       ، يبدل ورقته بورقة صاحبته   
 .أمام الصف

 النماذج -ب 

بني املدرس موقعة جغرافية اإلندونيسية باستخدام الكرات       
العرضية مث طلب املدرس وكيال من كل الفريق أن يتقـدم           

زيـرات أو واليـة املوجـودة يف        أمام اصحابه ويقرأ اجل   
اإلندونيسية يف الكرات العرضية باستخدام اللغة العربية اليت        

 .قد تعلموها
 زيارة التعليمية -ج 

خرج املدرس والطالب إىل مكان معني الذي قد إتفقوا أو          
املثال إىل ، خرجوا إىل مكان قريب منهم أي يف بيئة املدرسة    

أمر املـدرس   . ريهاملكتبة أو املقصف أو مسجد املدرسة وغ      



جمموعة من الطالب أن ينظروا ومن املمكن أن يكتبوا ممـا           
ألن بعد رجوعهم من رحلتهم يطلب وكيال       ، شاهدوا فيها 

 .منهم ألن يقرأ مما قد شاهدوا

تـدريس  املستخدمة يف    أبعادالوسائل البصرية ذات ثالثة      -٢

 الكالم

  األشياء احلقيقية -أ 

لفصل مث طالب وكيال    طلب املدرس طالبني أن يتقدما أمام ا      
من الفرقة األوىل أن يتكلم عنهما إما مجاهلما أو سكلهما أو    

 .ترتيبهما وغريه

 النماذج  -ب 
مث . أرى املدرس طالبني النماذج املصمة ألنواع املركوبات      

طلبهما أن يتحدثا أمام اصحاما عن تلك املركوبات إمـا          
 أنواعها أو أمهيتها للناس   

 يمية زيارة التعليمية التعل -ج 

أعطى املدرس ساعة واحدة لكل الطـالب ألن يشـاهد          
وبعد الساعة طلب املدرس من كل الطالب أن يتكم      ، حوله

 أو يشرح مما شاهد
 
 
 
 



 تـدريس املستخدمة يف    أبعادالوسائل البصرية ذات ثالثة      -٣

 االستماع

   األشياء احلقيقية -أ 
مث أمر هـم أن     . أرى املدرس الطالب أنواع ادوات املائدية     

وإذا كانت اجلملة مطابقة    ، معوا إىل اجلملة اليت ذكرها    يست
وإذا كانت خمالفـة    " صحيح"لألداة وصحيحة ألن يقولوا     

 "خطاء" ألن يقولوا 
 النماذج -ب 

محل املدرس النموذج املفكك وهي منوذج جسم اإلنسـان         
قبل إبتدأ شـرحه    . ألنه سيدرس عن أعضاء جسم اإلنسان     
جيد فيما سيشـرحه    أمر على الطالب أن يستمعوا بسماع       

طلب لكل منهم أن يشرح كمـا        ،ألن بعد انتهاء الشرح   
 يفهمه ومسعه من شرح املدرس

تـدريس  املستخدمة يف    أبعادالوسائل البصرية ذات ثالثة      -٤

 تابةالك

   األشياء احلقيقية -أ 
مث . طلب املدرس من الطالب أن حيملوا زهرة إىل الصـف         

قد محلوا هـا إىل     أمرهم أن يكتبوا كتابة متعلقة بزهرة اليت        
 .الصف

 النماذج -ب 



مث . وضع املدرس النموذج املفتوح للسيارة على املكتـب       
يطلب املدرس من الطالب أن يكتب كتابة يبني عن بعض          

 .األجزاء الداخلية يف السيارة

 زيارة التعليمية -ج 

يطلب املدرس من الطالب أن يكتبوا قصة قصـرية عـن           
ب إىل حمطة القطار    ويف هذه احلالة الذها   . رحلتهم التعليمية 

 .مثال
  الدافعية -ب 

. الدافعية هي إحدى أمر مهم من أمور األسس النفسية للمنهج الستة          
كما قال رشدي أمحد طعيمة أن بعض اجلوانب اليت نراها أساسية للخـرباء             
عند تصديهم لوضع منهج لتعلم اللغة العربية كلغة ثانية هي أوجه الشبه بني             

، الـدوافع ، وجه اخلالف بني اللغـة األوىل والثانيـة       أ، اللغة األوىل والثانية  
مث خصـائص   ، ودورها يف تعليم اللغة الثانية    ، االجتاهات والعوامل الشخصية  

 ٣٢.املتعلم الناجح يف اللغة الثانية
 وقد تكون الدافعية أكثر املصطلحات انتشارا يف تفسري النجاح يف          

ـ     ، عمل مركب أو الفشل فيه     اح شـخص إىل  ومن السهل جدا أن نرجع جن
كما أنه من السهل كذلك أن نقرر أن متعلم اللغة الثانية ينجح حني             " دافعية"

ألن دراسات  ، وكل ذلك ليس بعيدا عن الصواب     . تكون لديه واقعية مالئمة   
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 ولتكون فهمـا  ٣٣.وجتارب ال حصر هلا قد أظهرت أن الدافعية مفتاح للتعلم      
 .  تية جيدا نستطيع أن نعرف من تعريفات الدافعية اآل

 دافعيةتعريف ال -١

الدافعية معناها قوة داخلية حمركة يف نفس الفرد حتركـه ألن           
أنـه    رأى علماء التربية   ٣٤.يفعل األنشطة املعينة لتحقيق األهداف منها     

، وحافز يشده إىل تعلم شيء مـا      ، كلماكان وراء الدارس دافع يستحثّه    
 أشكاله املعقدة   فكان ذلك أدعى إىل إمتامه وحتقيق اهلدف منه خاصة يف         

على أـا    عادة الدافعية:  جالس براون ود وقال٣٥. ومهاراته املتشابكة 
، الدافع أو العاطفة أو الرغبة القوية الداخلية اليت تدفع شخصا إىل فعٍل ما

أو على احلاجات اليت لدى اإلنسان اليت هي غريزة بدرجات متفاوتـه            
شدي أمحد طعيمة أن    رقال   و ٣٦. وتتكيف مع البيئة لتحقيق اهلدف منه     

الدافعية هي قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلتيان بسـلوك معـني            
 ٣٧.لتحقيق هداف حمدد

 تفعر: يقولفؤاد البهى السيد    نقال عن   حممد   أما أمحد السيد  
، يصاحب انتباه الفرد واهتمامه مبوضوع ما      داخلية    شعور ا بأ الدافعية

ما ينتبه الفرد إىل مـا      . امليولناصر   أهم عنصر من ع    ىنفاالنتباه ذا املع  
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 النشـاط   يوامليل بذلك ناحية من نواح    ، مييل إليه و مييل إىل ما ينتبه له       
 ٣٨ .اليت جتعل الفرد ينتبه ملوضوع ما ويهتم به ويرغب فيه

 ة متصـل  لرغبـة السابقة وجدنا أن ا    التعريفاتوإذا الحظنا    
 إذا كان   ة التعلم يشعر بسهول وف  سإن الشخص   . قاثيباحلوائج اتصاال و  

 دافعيـة وإذا كانت ال  ،  يف التعلم  دافعية كانت عنده     إذا مهتما بالتعلم أو  
 . وسوف حيتاج إىل مهود أكرب،يكون التعلم ممال معدومة

طالع على طبائع الطـالب     إلا اللغة العربية    كل مدرس  ل جيب 
 وأذواقهم وأوضاعهم النفسية والعاطفية وتأثريها على عملية التعليم كماَ        

 وحوائج الطالب دافعيةبدم املواد الدراسية مالئمة ومناسبة   ق أن ي  وكيف
  وحوائج الطـالب   دافعيةبألن املواد الدراسية وطريقة تدريسها املالئمة       

وعكس ذلك أن املـواد الدراسـية       .  جيدة وممتازة   التعلم نتيجةستجد  
 إيل  ي وحوائج الطالب سـيؤد    دافعيةوطريقة تدريسها غري مالئمتان ب    

يرتبط ارتباطا مباشرا أو غري      والعمل الذي ال   . احلصيلة املرجوة  برسو
 مباشر حباجة من احلاجات شيء خمالف للطبيعة

 نواع الدافعيةأ -٢

 ٣٩:بالنظر إىل مصدرها كانت الدافعية تنقسم إىل نوعني مها 
 هي تلك اليت تنبع من ذات املـتعلم         الدافعة أو احلوافز الداخلية    - أ

، إا أمر داخلـي يشـعربه     . د تعلمه وتستحثه على تعلم ما يري    
 ٤٠.ويدفعه إىل مواصلة السري وحتمل املشاق من أجل هدف معني         
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ويف هذه الدافعية كان الطالب ال يتعلم شيئا إال أنه ينفع لنفسـه             
 .وال لغريه

 فهي تلك اليت تنبع من مـؤثرات        اخلارجية الدافعية أو احلوافز   - ب
ترضـها قـيم    أو تف ، ومتغريات خارجية يقدمها له اآلخـرون     

ومن أمثلة تلك   ، اجتماعية أو تتطلبها حاجات دراسية أو تعليمية      
أو مـنح   ، تقدمي مكافأة : احلوافز أوالدوافع كما يسميها البعض    

أو غري ذلك مـن حـوافز       ، أو التعبري عن مدح أو ثناء     ، درجة
 ٤١ .خارجية

 ولقد ثبت دراسات كثرية أن احلوافز الداخلية أقدر على حتريك          
حثه على تعلم اللغة الثانية بينما يقتصر أثر احلوافز اخلارجية          اإلنسان و 

 . على فترة قصرية تنتهي بانتهائها

 وبالنظر إىل الدوافع اليت تدفع الطالب على تعلم اللغة الثانيـة           
يفرق الباحثون بـني    " كما قال رشدي أمحد طعيمة      ، تفرق إىل نوعني  

 ا ٤٢:علم اللغة الثانيةنوعني من الدوافع اليت تستحث الدارسني على ت
 وهي إن الـدارس     الدوافع الغرضية أو الذرائية أو االندماجية      - أ

الذي حتركه دوافع غرضية لتعلم لغة ثانية معينة اليتعلم هذه اللغة           
كأن تكون سعيا وراء وظيفـه      . إال لقضاء حاجة قصرية املدى    

أو ، أو رغبة يف قضاء وقت يسـتمتع فيـه بالسـياحة          ، شاغرة
أو استعدادا للحصول على ، طلبات مقرر دراسي معني  إستجابة ملت 

أو حرصا على امتالك مهـارة القـرأة ليتصـل          ، دراجة عملية 
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. أو استجابة لشعائر دينية يلزمه أداؤها ذه اللغة       ، بكتابات معينة 
املهم يف ذلك أن الدارس الذي توجهه مثل هذه الدافع إمنا يقتصر        

، زمه من هـذه اللغـة     األمر عنده على اكتساب القدر الذي يل      
ويستويف معه  ، وبالشكل الذي حيقق له هدفه ويشيع عنده حاجته       

 .غرضه

 وهي الدارس الذي حتركه دوافع تكاملية لتعلم        افع التكاملية والد - ب
لغة ثانية معينة فإمنا يتعلمها ال لقضاء مطلب عاجل أو لتحقيـق            

إن هدفـه األمسـى أن      . أو إلشباع حاجة وظيفية معينة    ، غرض
، ويفهـم تقاليـدهم   ، ميارس لغتـهم  ، مبتحدي هذه اللغة  يتصل  

إنه إنسان تدفعه الرغبة ألن حيقق بـني ثقافتـه          . ويعيش ثقافتهم 
ومثل هذا الدارس غالبا مـا      . وثقافة اآلخرين شيئا من التكامل    

مسحا يف تقبل   ، عميق التفكري ، غزير االطالع ، يكون واسع األفق  
ار مسبقة أو اجتاهـات     اآلخرين فال يعوقه عن االتصال م أفك      

أو تعصب يعميه عن أن يرى فيهم       ، مضادة أو إحساس باألفضلية   
ويؤمن أن أسـلوبه يف     ، وإن مل يتقبلها  ، إنه حيترم ثقافتهم  ، خريا

وإن مثـة مـن     ، احلياة ليس هو الطريقة الوحيدة للعيش فيهـا       
إن مل يستأهل النقـل  ، األساليب والطرائق ما يستوجب االحترام   

 .واالستفادة

النظر إىل تلك احلالة نفهم أن الدافعية أمر مهم وأساسي يف تعلم            ب
إذا كان الطالب يهتم ويستمع     . وجيب على الطالب أن ميلكها    ، الطالب

فيقال أن  . إىل شرح مدرسه أو أنه يشترك بكل جهده يف عملية التعليم          



ة وله دافعية تكاملي  ، يف نفسه دافعية قوية اليت نسميها بالدوافع الداخلية       
 .اليت تدفعه على تعلم اللغة العربية

 خبالف الطالب الذي ليس يف نفسه دافعية على تعلـم اللغـة            
، فالدافعية اخلارجية اليت تنبع من خارجيته مرجـوة وحمتاجـة         ، العربية

 أو من    غرضية وجيب على املدرس أن ينميها لتكون لدى الطالب دافعية        
 .ب على تعلم اللغة العربيةاملمكن دافعية داخلية اليت ما تدفع الطال

 هناك عوامل تؤثر يف تنمية الدافعية اليت جيب على املـدرس أن            
 .يعرفها وميكن له أن يستخدمها لتنمية دافعية طالبه يف تعلم اللغة العربية

 التعلم دافعية اليت تؤثر يف تنميةعوامل ال -٣

هلا أمر مهم يف تعلم الطالب و      دافعيةكما ذكرت الباحثة أن ال    
 جزء مـن  دافعيةالمن حيث أن ، كبري يف جناح عملية التعليم ظاهر و ر  أث
 Sumadi Suryabrataي سـريابرتى  دا سوم رأى. بذاتهعملية التعليماء زجأ

دافعيـة  اليت تؤثر يف تنميـة      عوامل  اليف كتابه سيكولوجي التربوي بأن      
عامـل  ، داخلى وهو نوعـان   العامل  الاألول  :  تنقسم إىل قسمني   التعلم

،  وهو نوعان  يارجاخلعامل  ال والثان   ي وعامل السيكولوج  يجلويوسيالب
  ٤٣.ي وغري االجتماعياالجتماع عامل

  ي العامل الداخل-أ

 Psiologi فسيولوجيا  -)١
. ف اجلسم وحواس الطـالب    وظروصف ل  هو فسيولوجيا

 ألن  ،نشاط الـتعلم   فيها   ،كل أنشطة الطالب  يف   يأثر   فسيولوجيا
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 كما  . ألن يتعلموا بكل جهد    الطالب يدفعف اجلسم السليم    وظر
دافعيـة  الذي يؤثر يف تنميـة       يجلويوسفعامل ال القال عارفني أن    

هـي    احلواس ألن ٤٤. احلواس أهم منه ف اجلسم و  وهو ظر  التعلم
ابة العلومبو 
 :  تعاىل له،قالكنما ميحسن أاستخدام حواسه بأمر اهللا الناس قد ف
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 Psikologi وجياسيكول )-٢

      صحة اجلسم والوجـدان     على يوتحي يالعامل السيكولوج 
  كل األنشطة  إىلالطالب   تدفعف النفس السليم س   ووظر. والشعور

ـ كمـا    عملية التعليم    منها التعلم فتكون   الوجـدان  وأمـا    .امري
  تعلـم  دافعيةؤثر  ت س ، غري املتركز  املُتشعب أو املضطرب واالنتباه   

 .  أو املللالتكاسلحيمله على الطالب أي 

 ي العامل اخلارج-ب

 :إىل قسمني يالعامل اخلارجتنقسم 
 عيالعامل غري االجتما - ١

ء اواملراد بالبيئة هي كـل األشـي      ،  عامل يتعلق بالبيئة   هو
ؤثر على جناح الطالب يف حتقيـق       تب وهي س  طالة حول ال  املوجود
اجلو وموقـف البنـاء واألوقـات       من البيئة   .  يف التعلم  حصيلته
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 يرجى منها   املستخدمةالتعليمية  الوسائل  أما  و. التعليميةوالوسائل  
 ومتنوعة وجذّابة وغريها حـىت تـدفع      ، أن تكون مناسبة للمادة   

يرجى أن تكـون     ،ك املكتبة  وكذل .الطالب إىل تعلم اللغة العربية    
  . فيها مناسبة حباجة الطالب أو املراجعلكتبا
 يالعامل االجتماع -)٢

 وهـم  (، هو اتمع أو أقرب النـاس إىل األوالد       ملراد به   ا
 ) األسرة

 وأعلـم   ة االوالد ا يف حي  املُصغر اتمع   عبارة عن   هي األسرةألن  
ن تدفع أوالدها على    وبذلك حتتاج األسرة إىل أ    . الناس بأمورنفسه 

 :فوائد لألوالداألسرة هلا ثالثة و. التعلم خاصة يف تعلم اللغة العربية
   إنّ األسرة تساعد األوالد يف حل املشكلة التعليمية  - أ

  كوالد من اخلطر والضرر واهلالاألإليها لجأ ياألسرة  إنّ -     ب

 عند همساعدت ألا أمنا وسكينة لألوالد تعطي األسرة  إنّ–ج 
 .باضطرال والتعب واخلوف والفزع والقلق واضراملَ      

إعتمادا على بيان السابق يتضح لنا أن املدرس الصاحل هـو           
كمـا  . الذي يعرف سبب ضعف دافعية تعلم طالبه وكيف حلها        

بينت الباحثة ما قبله إذا كان ليس لطالب دافعية على تعلم اللغـة             
 خارجيته حىت تكـون لديـه       العربية فعلى املدرس أن ينمي دافعية     

 .دافعية غرضية على تلك اللغة
 وإحدى العوامل اليت ميكن أن يستخدمها املدرس لتنمية دافعية         

كما عرفنا أن الوسائل التعليمية     . خارجية الطالب هي الوسائل التعليمية    



هي إحدى العوامل اليت تؤثر يف تنمية دافعية التعلم وهي من جهة العامل         
 . م العامل غري االجتماعياخلارجي من قس

كما قال نورالدين إبراهيم أن الوسائل التعليمية تؤثر يف تنمية          
ألن باستخدامها يف عملية التعليم ستدفع الطالب       ، دافعية تعلم الطالب  

 تعد الرحالت التعليميـة   حبرجالكسي  وقال   ٤٦.على التعلم وينجح فيها   
تعليمية تأثريا يف حيـاة     من أقوى الوسائل ال   واألشياء احلقيقية والعينات    

ا جتعل الطالب على اتصال باحلقيقة كلها أو جزء منـه         الطالب ، فهي    
تنقلهم من جو األسلوب الرمزي ارد إىل مشاهدة احلقـائق علـى            و

طبيعتها ، فتقوي فيهم عملية اإلدراك ، وتبث عناصرها فيهم بشـكل            
  ٤٧.يعجز عنه الكالم والشرح

حلقيقية تستطيع أن حتضـرها يف      لكن الواقع ليس كل األشياء ا     
قد يفضل استحدام . الصف أو أن نذهب إىل مكان معني ألسباب كثرية    

 .فيما يكون النموذج شيئا له أبعاد ثالثة. اسمات التقليدية أو النموذج
 دافعية تعلم الطالب لتنمية أبعادالوسائل البصرية ذات ثالثة  -٤

ع أن تنمي دافعيـة     قد بينت الباحثة أن الوسائل البصرية تستطي      
حيـث تتميـز    . تعلم الطالب خاصة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد       

 :الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد كما يلي
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إثارة النشاط الذايت عند الدارسني ومشاركتهم يف الدرس بطريقة          -أ 
حيـث  ، فعالة عند استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعـاد        

 اخلربة احلقيقيـة واحلركـة والنقـاش        تزداد اجيابية الدارسني يف   
مما يركز انتباه الدارسني وميكنهم من الفهم والقابلية ، واالستفسار

 .للتعلم

فالوسائل البصرية ذات ثالثـة     ، سهولة االتصال احلسي املباشر    -ب 
، أبعاد خبالف الشرح اللفطي تكن من فهم العالقات والتفاصيل        

ذلك عندما يقوم املعلـم     و، مما جتعل التعليم أكثر فاعلية وثباتا     
باإلملام الكايف بالتفاصيل والعالقات املتصلة باملادة اليت تستخدم        

 .الوسيلة التعليمية املناسبة اليت تشبع ميول ورغبات الدارسني

عن األنشـطة   ، حداثة وجدة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد       -ج 
ونفـور  التقليدية يف التعلم كالقراءة والكتابة واليت قد تثري ملل          

 .الدارسني عند كثرة استخدامها

تركيز االنتباه لدي الدارسني عند استخدام الوسائل البصـرية          -د 
فالتعليم التقليد قد تتم استجابات للدارسـني       . ذات ثالثة أبعاد  

كتشغيل آلة أو تركيـب     ، فيه تثري احساسات وادراك الدارس    
فإن ، ةمنوذج أو مشاهدة األشياء احلقيقية أو القيام بتجربة عملي        

االنتباه والتركيز يؤديان إىل إكساب الدارس اخلـربة احلسـية          
 .املناسبة

ويتضح يف ضوء اإلستعراض السابق أن الوسائل البصرية ذات ثالثة          
أبعاد تعد ميدانا متسعا إلثارة الدافعية عند الطالب أو تستطيع أن تنمي دافعية   



 إىل نتائج اجيابيـة يف      مما يؤدي ، تعلم الطالب خاصة على تعلم اللغة العربية      
واكتساب الدارسني االجتاهات واملهارات والعـادات واملعلومـات        ، التعلم

 .اخلاصة باخلربات احملققة ألهداف التربية



 الفصل الثالث

 منهج الدراسة

 

 نوعها والدراسة مدخل -أ

  مدخل الدراسة-١   

 يفـي كال بحـث المـدخل   سـتخدم   ت الدراسة ه هذ تكان
(Qualitative Research)     ألن البيانات تتكون من كلمات إمـا كتابيـة أو

كـذلك كانـت    و ، اللغة العربية  تعلم الطالب يف    دافعية عن   أي، شفهية
تكون آلة أساسية أو مفتاحا لكشف البيانات الـيت قـد           نفسها  الباحثة  
  . يف امليدانوجدا

  نوع الدراسة-٢   
 اسـة الدرسـتخدم   ت سـة االدر ههذ ت كان نوعهاإىل  وبالنظر  

دف حلة املشكلة  األ (Classroom Action Research) ٤٨ة الصفيةاإلجرائي
. املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج    " ج" العاشر   صف يف ال  املوجودة

ضـعف دافعيـة    " وهو عن    ٤٩تعتمد هذه الدراسة على االنعكاس األول     
ظاهرة من  وتبدو هذه ال  . يف تعلم اللغة العربية   " ج"طالب الصف العاشر    

يتكلمون هم    الدرس املدرسعندما شرح   و، عدم رغبة الطالب يف تعلمها    
 . وغريهاوكثرة االستئذان، فيما بينهمحون وميز
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اليت تسبب كل ذلك على عدم فهم الطالب عن مادة اللغـة             
وكثري منهم يلزمهم    ،على الوقت املقرر  ال تتم املادة املقررة      حىت. العربية

حىت كاد أن يصل عددهم نصف عدد       ، ر التشخيصي االشتراك يف االختبا  
  .الطالب يف الصف

ـدف  ، ذه البيانات األوىل تدفع الباحثة أن تقوم بـاإلجراء        
 . أو لترقية اجلودة التعليمية فيه     صف املوجودة يف ذلك ال    شكالت امل ةعاجلم

ولعالج تلك املشكالت استخدمت الباحثة الوسائل البصرية ذات ثالثـة          
 .وقع أن تلك الدافعية الضعيفة تنمو كما نريدأبعاد بالت

تبـدأ باالنعكـاس األول مث        الصفية الدراسة اإلجرئية عملية  هذه  

	����� أن   ، نعكـاس واال، املالحظة ،اإلجرائي التطبيق، التصميم اإلجرائي 
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 الصفية ة اإلجرائيخطوات عملية الدراسة -ب

    االنعكاس األول  -١

االنعكاس األول بينت الباحثة املشكالت املوجـودة يف         يف هذا 
 تواصـل اليت وجدا الباحثة حينما     " ج"وهو الصف العاشر    ، الصف

حتدث . تدرس مدرستهم احلقيقية اللغة العربية    عملية التعليم أي حينما     
هذه احلالة قبل إبتداء عملية الدراسة اإلجرائية الصفية ولذلك تسمى          

 ". البيانات األوىل"بـ 
، وكان االنعكاس األول هو أمر مهم للدراسة اإلجرائية الصفية        

ألن منه تعرف الباحثة ماذا ستبحث وماذا ستفعل لتكون عملية التعليم 
 لى التحقيق املرجوتسري ع

 التصميم اإلجرائي  -٢

 . ترجى للباحثة أن جتعل التصميم اإلجرئـي       صفقبل دخول ال  
، يدانيـة  امل املذكرةو ،عداد الوسائل إ، خطة عملية التدريس  إعداد   منه

 وأوراق االستبيان
لـدى  وهي لتكـون    ،  وهذا األمر مهم للمدرسة أو الباحثة     

   املدرسة أو الباحثة استعداد صـف أو يف    ا تعلم الطالب يف ال     حينم  تام
ونصل إىل مانريد   .  عملية التعليم جيدة   تكونحىت  ، التطبيق اإلجرائي 

 جيابية يف التعليمإمما يؤدي إىل نتائج 
 
 
 



 التطبيق اإلجرائي -٣
 بتصميم كل   بدأ  التطبيق اإلجرائي   أن هذ  ت الباحثة كما ذكر 

، الكـايف  ياإلجرائ وبعد التصميم . حتتاج إليه يف عملية التعليم     ءشي
 الباحثة التصميم   تطبقخرى  أ عبارةتقوم الباحثة بالتطبيق اإلجرائي أو      

  .صفاإلجرائي الذي قد صممته يف ال
 املالحظة -٤

الحظة هنا تقصد لنيل    فامل، ة الصفية  اإلجرائي دراسة بال ئمةمال  
 حينما تواصل عملية التعليم     وهيالبيانات املوجودة يف ميدان البحث      

سوية بالتطبيق اإلجرائـي أي     الباحثة ذه املالحظة    تقوم  . صفيف ال 
حينما توصل الباحثة مادة اللغة العربية يف عملية التعليم أو أما تكون            

 . يف وقت واحد
ألن يف هذه الدراسة اإلجرائية الصفية الباحثة تستخدم تصميم         

 Kemmis and وتيغـارت الدراسة اإلجرائية الصفية ماأشار إليه كيمس 

taggart.٥٠ 
كانت الباحثة تنظر وتكتب كـل أنشـطة        يف هذه املالحظة    

عملية التعليم وهي كل أنشطة الـيت تتعلـق         ب ت تتصل الطالب مادم 
 ثالثة  الوسائل ذات استخدامحني اللغة العربية تعلميف الطالب  دافعيةب

 .أبعاد
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 نعكاساال -٥
و النقصان مـن    أ الباحثة طبقة النجاح     بينتنعكاس  يف هذا اال  

البصرية ذات ثالثة أبعاد يف تنمية دافعية الطالب يف         لوسائل  استخدام ا 
 عمليـة   وأنشطة الطالب املتعلقة بدافعية تعلمهم يف      تعلم اللغة العربية  

نعكاس تصمم اخلطوات التعليمية اجلديدة     واعتمادا على هذا اال    التعليم
 ما  علىات نتيجة اخلطوكاسالنايشتمل . املستقبلالتعليم عملية  إللقاء

 :ييل
 البيانات مـن تقويـة البيانـات    )trianggulasi(  املنهج التثليثي -١

يف هذه الدراسة هـي مـن       . املالحظني اآلخرين احملصولة من   
مدرسة اللغة العربية احلقيقية لذلك الصف وصحابيات الباحثة        

 . k t�ck��C% ا�C@7 ا���'�b��A�' 7 ا��را�Bت ا����Cيف 
ل وصولة من املالحظة للحص    البيانات احمل  على والتفسريليل  حالت -٢

 حني اللغة العربية    تعلم يف   دافعيةتنمية  على صورة إيضاحية عن     
  أبعادالبصرية ثالثة استخدام الوسائل 

 يف الدور األول تلميحـا إلمتـام        ن املزايا والنقصا  مجيععرض   -٣
 .الدور الثاينيف اخلطوة 

 خطوات البحث  –ج 

 اربـع ر يتكون مـن     دو وكلاستخدمت الباحثة دورين هلذا البحث      
، املالحظة ،اإلجرائي التصميم اإلجرائي التطبيقوكل دور يتكون من . اتاءلق
 . كما قد بينت الباحثة من قبل، إلنعكاسوا



وضحت الباحثة أن هذه الدراسة استخدمت تصميم الدراسة اإلجرائية 
 وههي تصميم الدراسة kemmis dan taggart  وتيغارتماأشاره إليه كيمس 

بعض املثال من هذين دورين     كذلك  و وتيغارتماأشار إليه كيمس    ائية  اإلجر
 :مها
   

 
                                             إلنعكاسا                                          التصميم         الدور األول 

 اإلجرائي                   

 

  املالحظة        اإلجرائي التطبيق                                           

                            

                                     

 

  التصميم                                  

 اإلجرائي                      الدور الثاين  

 

 إلنعكاسا                                                                

 

 

                 املالحظة        اإلجرائي التطبيق                                                               
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    الدور األول -١

اتفقـت  د ما األول بع  اإلجرئية يف الدور   الدراسةتقوم الباحثة ب  
وكانت خطواته  . صفالباحثة مع مدرسة اللغة العربية احلقيقية هلذا ال       

 :كما يلي 
 التصميم اإلجرائي -أ

قبل دخول الصف تصمم الباحثة كل شـيء حتتـاج إليـه            
 :وهوكما يلي

لوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد خاصة هلـذا الـدور األول          ا -١
استخدمت الباحثة الوسائل البصرية ثالثة أبعاد مـن نـوع          

 النماذج

 املـذكرة : إعداد األدوات احملتاجة إليها جلمع البيانات منها         -٢
 .آلة التصوير، أوراق االستبيان، يدانيةامل

 :يت املثال منها هي كاآل، تصميم خطة عملية التدريس -٣

  املقدمة -أ 

 إلقاء السالم -١

 فهم الطالب    مدى دف معرفة  املاضيالسؤال عن الدرس     -٢
 هالدرس الذي قد تعلمو عن 

املتعلـق  البيـان    األسئلة أو ( األسئلة أو البيان قبل الدرس     -٣
 )ذلك اليوم ملوضوع الذي سيبحث يفبا

 يريـد  الذي   السلوكية للمادة  بيان عن األهداف   عن   بيان -٤
 يومإيصاله يف ذلك ال



 العرض -ب 
 على املكتب) النماذج(ت الباحثة الوسائل عدأ -١
 لوسائل ستخدام ا املفردات الصعوبة بابينت الباحثة -٢

البصرية ذات ثالثة    الدرس باستخدام الوسائل     بينت الباحثة  -٣
 أبعاد من نوع النماذج

طلبت الباحثة أن يشرح الطالب الدراسية اليوم كما قـد           -٤
 ل اليت قد جهزا الباحثة  شرحتها الباحثة باستخدام الوسائ

سألت الباحثة عما تتعلق باملادة اليت تعلّمها الطالب ذلـك           -٥
 اليوم

 املوجودة إما فرديا أو مجاعةجاب الطالب كل األسئلة أ -٦

احلـوار  ، األسئلة واألجوبـة  ، ةشتقوم عملية التعليم باملناق    -٧
 هوغري

 االختتام -ج 
 تقوم الباحثة بتقومي عملية التعليم -١
 ثة الواجبات املرتيلية الباحاعطت -٢

 
  اإلجرائي التطبيق -ب

طوات املوجودة يف اخلتطبيق كل يف هذا الوقت قامت الباحثة ب
   التصميم اإلجرائيأو كل ما قد صممتها يفخطة عملية التدريس 

 
 



  املالحظة-ج

يف هذه املالحظة الحظت وكتبت الباحثة واملالحظة كـل          -١
يف أوراق املالحظـة  أنشطة الطالب متعلقة بدافعية الطالب     

يعين حينما استخدمت الباحثة الوسائل البصرية ذات ثالثة        
 : أبعاد يف عملية التعليم واملثال منها كما يلي
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 بتقـدمي   أوراق االستبيان بعد انتهاء الدرس وزعت الباحثة       -٢
  املتعلقة بالوسائل املستخدمة يف ذلك اليوماألسئلة عن رأيهم

 
 نعكاساال -د

 باربع لقاءات قامت الباحثة باالنعكاس      األول الدوربعد انتهاء   
 :املثال تعرف هنا، كل األنشظة اليت حدثت فيها



 أن دافعية الطالب يف تعلم اللغة العربية بعد استخدام الوسائل   -١
 تنمو مـن قبـل      البصرية ذات ثالثة أبعاد من نوع النماذج      

 استخدام تلك الوسائل 
 أن حالة عملية التعليم بعد استخدام تلك الوسائل التعليمية مل  -٢

تسر كما هي املرجوة ألن بعض الطـالب اليـزال ميـزح            
 .ويستأذن حني عملية التعليم

   الثاين   الدور -٢

النطر على أساس    التعليمية قائماً يف هذا الدوركانت اخلطوات     
لدور األول ل تكميالً واستمراراً الثاين الدورأو كان . لإىل الدور األو

 . طريق التدريس أو الوسائل التعليمية وغريه عنإما

      البحث  ميدان-د

 املدرسة الثانوية احلكوميـة   " ج"الصف العاشر    يف   الدراسة ه هذ قامت

 هي  الثالثة ماالنج  املدرسة الثانوية احلكومية  .  باندونج شارعالثالثة ماالنج يف    
 وزارة الشـئوون  ستوى املتوسط الذي قام بـه       املية عمومية يف    ومؤسسة ترب 

 .ماالنج اليت تتفوق املدرسة جمال العلوم اإلسالمية اليتالدينية 

  أدوات البحث-ه 

يف ساسية أو مفتاحـا     أ الباحثة آلة    اصبحت اإلجرائي   بحث ال ايف هذ 
 من أهم األدوات    األ،  يف ميدان البحث    البيانات اليت وجدا   ماوراءكشف  

 يف عملية   عاملة و مصصمة وكذلك كانت الباحثة تكون      ،يف البحث الكيفي  
 .صفالتعليم يف ال



لة اآلو.  كذللك إىل آلة ثانية    االحتياجساسية  أ إىل آلة     االحتياج جبانب
، يدانية امل املذكرةو، صف عملية التعليم يف ال    مالحظثانية هلذه الدراسة هي     ال
  وأوراق االستبياناملقابلة نتائج من مذكرةو

 البيانات  طريقة مجع-و
 : وطريقة مجع البيانات يف هذا البحث كانت على اربع طرق وهي

  املالحظة -١
حضـر كـذلك املالحظـون      ، يف إقامت هذه املالحظة   

 من مدرسة اللغة العربية احلقيقية لـذلك الصـف          وهو، اآلخرون
ا ختصص تعليم اللغة    وصحابيات الباحثة يف برنامج الدراسات العلي     

ويف عملية املالحظة كانت الباحثة واملالحظون األخرون        . العربية
نشطة اليت  بكتبون كل أنشطة الطالب يف عملية التعليم خاصة األ        

 تكون هذه املالحظة    ٥١.تتعلق بدافعية الطالب يف تعلم اللغة العربية      
احلكومية املدرسة الثانوية   " ج"أثناء عملية التعليم يف الصف العاشر       

 ٢٠٠٧الثالثة ماالنج مايو حىت يويل 
  املقابلة -٢

أكثـر الوسـائل      عن عرفةمالغرض من هذه املقابلة هي      
 "ج" العاشـر    صف ال التعليمية املستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف      

معرفة دافعيتة الطالب حني استخدمت املدرسـة تلـك         ذلك  كو
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ذه املقابلة على مدرسة واجرت الباحثة ه، الوسائل يف عملية التعليم
  ٥٢.اللغة العربية احلقيقية لذالك الصف

 ناإلستبيا -٣
 اإلستبيان هو كغرض املقابلة لكـن       الغرض من هذه   إن

هناك زيادة يعين عن رأي الطالب عن الوسائل الوسائل البصـرية           
ذات ثالثة أبعاد اليت اسـتخدمتها الباحثـة يف عمليـة التعلـيم             

وراق اإلستبيان إىل مدرسـة اللغـة       ووزعت الباحثة أ   ٥٣.وغريها
ومدرسي اللغـة العربيـة يف      ، "ج"العربية احلقيقية للصف العاشر     

املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج وكذلك طالب الصـف         
 ."ج"العاشر 

  الوثائق-٤

وهو الصور هنا   ( هذا البحث تتكون من الصور       ٥٤وثائق
رات املدرسـية أو    واملـذك ) من أنشطة الطالب يف عملية التعليم     

الوثائق اليت تتعلق ذا    أي كل   وغريها    للمدرسة الوثائق اخلصوصية 
 على احلقائق   ةصل الباحث حت  الوثائقية الطريقةذه  .  العلمي البحث

 .، وأهداف تعليم اللغة العربيةاملرجوةأو البيانات 
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 حتليل البيانات -ز

ث الكيفي حتلـل  اعتمادا على الدراسة اإلجرائية الصفية مبدخل البح  
 حينمـا متـت     ثانيا حينما تقوم الباحثة جبمع البيانات       أوال، البيانات مرتني 

  .الكافية مجع البياناتعملية بعد  الباحثة جبمع البيانات أو
لتحليل تلك البينات اتبعت الباحثة خطوات حتليل البيانات وهـي          

 :كاآلتية
 عرض البيانات -١

 اليت وجدا الباحثـة يف      تقدمي البيانات عرض على   ال اشتمل هذا 
 :أي اليت تكون من، امليدان

تقدمي البيانات عن استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف           -أ 
مذكرة املالحظة  : وقد حصلت عليها الباحثة من      (تلك املدرسة   

ومذكرة املقابلة وأوراق اإلستبيان إما من مدرسة اللغة العربيـة          
 )أوالطالب

وقد حصلت (نشطة الطالب يف عملية التعليم تقدمي البيانات عن أ -ب 
 )تطبيق خطة عملية التدريس يف الصف: عليها الباحثة من 

تقدمي البيانات عن دافعية الطالب حني استخدام الوسائل البصرية   -ج 
املالحظـة  : وقد حصلت عليها الباحثة مـن       (ذات ثالثة أبعاد    

 )واإلستبيان والصور عن أثناء عملية التعليم

يانات عن دافعية الطالب بعد استخدام الوسائل البصرية        تقدمي الب  -د 
نتيجة الطالب  : وقد حصلت عليها الباحثة من      (ذات ثالثة أبعاد    

 ) إما نتيجة الواجبات اليومية أو نتيجة اإلمتحان



تقدمي البيانات عن نوع الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد املختارة  -ه 
وقـد  (م اللغـة العربيـة      و الفعالة لتنمية دافعية الطالب يف تعل      

مذكرة املالحظة ومـذكرة املقابلـة      : حصلت عليها الباحثة من   
 )وأوراق اإلستبيان وكذلك نتيجة الطالب

 البيانات وتفسريها حتليل -٢
قد بينت الباحثة أن حتليل البيانات هلذه الدراسة تكون مرتني أي           

 واليت تكون   .اليت تكون عند مجع البيانات اليت بينتها الباحثة يف االنعكاس         
بعد اية مجع البيانات الكافية، وتعتمد هذا التحليل على التحليـل األول    

والبيانات املعروضة أو املقدمة يف عرض      ، الذي كان موجدا يف االنعكاس    
 : وتفصل الباحثة حتليل البيانات كما يلي. البيانات

الوسائل املسـتخدمة يف املدرسـة       عن حتليال وصفيا  ةلل الباحث حت -١
دف معرفة استخدام الوسـائل     ، انوية احلكومية الثالثة ماالنج   الث

 البصرية ذات ثالثة أبعاد فيها 

عن أنشطة الطالب حينما استخدمت      حتليال وصفيا لل الباحث   حت -٢
الباحثة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف تعليم اللغـة العربيـة            

 . دف معرفة عن دافعيتهم يف تعلم تلك اللغة

،  تنمية دافعية الطالب يف تعلم اللغة العربيـة يف كـل دور    وملعرفة -٣
 أو ممتـازة    Aرأت الباحثة عدد من الطالب الذين ينالون نتيجـة          

 بقرر احلـد األدىن     .Afektif)(لنتيجة الوجدانية   ) وهي اعلى نتائج  (
" ج"من طالب الصـف العاشـر       % ٦٠املقرر يف كل دور بـ      

. للدور الثاين % ٧٠األول و  للدور   Aيستطيعون أن ينالوا النتيجة     



ونتيجة الوجدانية للطالب مأخوذ من أسئلة الطـالب وأجويبـة          
أنطر اجلـدوال   (الطالب وتعاون الطالب يف كل جمموعة وغريه        

 :ولتحصول إىل بيان واضح منها كما يلي ) ٣,١

�BR فاستخدمت الباحثـة    ، يف كل لقائه   دافعية الطالب تنمية   عرفةمل 
 )ا يلي فيمبالرموزطريقة النسبة 

          P  =    F    x  100% 
                      N 

      P         =ونسبة التنمية   A  الذين نالوا النتيجة الطالبعددنسبة 
  A = "         F"النتيجة املقررة وهي 

     =   N          عدد الطالب 
���B��	.�0V5�h�],�~+��	����/��	<����NN( 

١٠٠ – ٨٥  :  A)ممتاز( 

٨٤ – ٧٠ :B    )جيد جدا( 

٦٩ – ٥٥  :C  )جيد( 

٥٤ – ٤٠  :D  )مقبول( 

٤٩  -  ٠  :E  )ناقص( 

�@R   بعد انتهاء موضوع البحث يف      نتيجة الوجدانية الطالب  لتعيني
 ) فيما يليارموزكل دور فاستخدمت الباحثة 

 
Skor(x) = (P1) + (P2) + P3) + (P4)���

100                                            � X�
 ))اللقاء يف كل دور(اربع اللقائات (                                             
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استخدمت الباحثة  ، ملعرفة تنمية دافعية الطالب يف كل دوره      و .ج 
 رموزا كما ملعرفة تنمية دافعية الطالب يف كل لقائه

 البصـرية ذات    وملعرفة تنمية دافعية الطالب بعد استخدام الوسائل       -٤
ثالثة أبعاد وجناح تطبيق اإلجرئي الذي قامت به الباحثة يف كـل            

 :دور فاستخدمت الباحثة رموزا كما يلي 
  P  =    F    x  100% 
                      B 

    =  P النتمية  نسبة 
   F =نتيجة معدلة الطالب يف اإلمتحان اليومي بعد تطبيق اإلجرائي   

       =   B الطالب يف اإلمتحان اليومي قبل تطبيق اإلجرائينتيجة معدلة 
 
 



 الباب الرابع

 عرض البيانات وحتليلها

أسـئلة  اعتمادا على  . حيتوي هذا الباب على عرض البيانات وحتليلها       
  فتركز عرض البيانـات علـى    ها الباحثة ىف الباب األول    البحث اليت عرضت 

 :األمور اآلتية
  املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنجسةاملدر عنحملة موجزة  -١

 من املؤسسات التربوية    ٣ ماالنج   الثالثةاحلكومية   الثانوية املدرسةإن  
ن الدينية وهلا املزايـا يف      و الشئو وزارةالعامة ملستوى املتوسطة اليت أسستها      

ادي هي الثقافـة    ونظرا إىل اجلانب املادي أن املظهر امل      . املفهوم اإلسالمي 
�.اإلسالمية اليت تؤدي إىل وجود الثقة واالعتدال واجلمالة

 الدراسي الذي قررـا     ماالنج املنهج  تتبع املدرسة احلكومية الثالثة     
����������VWتستخدم هذه املدرسـة املنـهج     عموما  وزارة الشئون الدينية،    

لكن ملادة اللغة العربية     و hالثاين عشر � من الصف العاشر حىت الصف     ٢٠٠٦
باسـتخدام  ، ٢٠٠٤رسني اليزالون يستخدمون املنهج الدراسـي     كان املد 

 . PT. Karya Toha Putraهـديات ونشـره   . الكتاب التعليمي الذي الفه د
 :واملباحث يف دروس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية تشتمل على 

، النحـو ، الصرف : العناصر اللغوية أو القواعد اليت تتكون من         -١
 املفردات

 الكتابة، الكالم، القراءة :يات اللغوية اليت تتكون من  العمل-٢
 
 



  احلكومية الثالثة ماالنجالثانويةتاريخ املدرسة  -أ 

وجود من  يبدأ   ٣درسة الثانوية احلكومية ماالنج     كان تأسيس امل  
املؤسسة اليت هلا أهداف لتقدمي التربية الدينية للمدارس األدىن أساسـا           

 ديسـمري   ٢ة ووزير شئون الدينية تاريخ      على قرار وزير التربية والثقاف    
 : ، وقرر اخلطة فيما تليBHA/١١٤٢، الرقم ١٩٤٦

 سرعةب املدرسني اعداد .١
 بسرعة مدرس الدينية اعداد .٢

 لوقت قصريطيط املدرسني خت .٣

   الدينية لوقت طويل ملدرسالتدريسطيط خت .٤

 قامـت ف) ٤ و ٣ لـرقم خصوصيا  (ولتحقيق التخطيط املذكور    
درسي الـدين   ، واملدرسة مل  (SGHI)قضاة اإلسالمية   ال  ملدرسي درسةامل

إسـم  ري  غ، وبعد ذلك ت   ١٩٤٨ مايو   ١٦ يف التاريخ    (SGAI) اإلسالمي
، والطالب  ) سنوات ٥ ()(PGAة  الدينيالعلوم   يدرسملباملدرسة  املدرسة  

وأساسا على قرار وزير الشئون     . األدىنملستوى  ا  يف جاءوا من املدارس  
 أن مدة التعلم يزاد بسـنة       ٣٥ الرقم   ١٩٥٣  نوفمبري ٢١الدينية تاريخ   

 صـارت   ١٩٩٢ يويل   ١٦ويف  .  سنوات ٦واحدة وتكون مدة التعلم     
هذه املدرسة بإسم املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوحية ماالنج علـى          

 .١٩٩٢ سنة ٤٢قرار وزير الشئون الدينية اإلندونيسية الرقم 
 
 
 



 النجصورة عن مدرس املدرسة الثانوية الثالثة ما -ب 

  يف أي مكانيصف بصفة املسلم .١
  العلومله معارف كثرية واوسع .٢

 إبتكاري، ودينامي، ودوام التجديد يف تطوير العلوم  .٣

األمانة، واألخالق الكرمية ويكون املدرس مثاليـا للمدرسـني          .٤
 األخرين

 االعتماد على الضبط مع دوام االلتزام على النظام .٥

 علمي القدرة على التعقيل وإجيادة التفكري ال .٦

الوعي الكبري يف العمل مع النية للتعبد وحياول دائما على حتسني         .٧
 النوعية النفسية

 ، وإجياد املوقف الفاعل  املستقبلالتوقع على  .٨
 صورة عن موظف املدرسة الثانوية الثالثة ماالنج -ج 

  يف أي مكانيصف بصفة املسلم .١
 .األمانة، واألخالق الكرمية .٢

 ظائف اإلدارية وحب العملاالحتراف العايل يف القيام بالو .٣

 االعتماد على حتسني اخلدمة .٤

 دوام االبتسام والودود يف اخلدمة .٥

 احلذاقة واالقتصادية يف اختاد القرار وتطبيق العمل .٦

 الصرب والتكييف .٧

 واإلخالصي تقدمي الشئون األخر على الشئون الفردي .٨

 ارتداء الزي بالتنظيم االحتشام .٩



 وء الظن مالزمة احلسن يف الظن واالمتناع بس .١٠
 املدرسة الثانوية الثالثة ماالنج عن طالب صورة -د 

 األخالق الكرمية .١

 بصفة املسلم بصورة البساطة، والتنظـيم، وااللتـزام،         يصف .٢
 واعتماد على نفسه

 الضيط العايل .٣

 حب العلوم واملعارف .٤

 الشجاعة، واحلرية، والقبول .٥

 إبتكاري، ودينامي، ودوام التجديد يف تطوير العلوم .٦

 حل املشاكل الرباعة يف  .٧

 التفوق يف العلوم .٨

  املدرسة الثانوية الثالثة ماالنج متخرج عن صورة -ه 

 األخالق الكرمية .١

 قوة العقيدة .٢

 سعة العلوم واملعارفو .٣

 االستعداد للمسابقة مع املدارس األخرى .٤

 حيب مدرسته حبا مجا .٥

 
 
 
 



 االنعكاس األول

نويـة  اعتمادا على املشكلة املوجودة يف احد صفوف يف املدرسـة الثا  
قامت الباحثة مبقابلة مدرسة اللغة العربية احلقيقية لـذلك         . احلكومية ماالنج 

ولنيـل البيانـات الصـحيحة      ، الصف وكذلك إعطاء أوراق اإلستبيان هلا     
والبيانات احلقيقة أو مناسبة للواقع قدمت الباحثة كذلك األسـئلة جلميـع            

 .بتوزيع أوراق اإلستبيان هلم" ج"طالب الصف العاشر 
ومدرسة " ج"عت الباحثة أوراق اإلستبيان لطالب الصف العاشر        وز

 حينمـا بـدأت     ٢٠٠٧ / ٠٥ / ٢٢اللغة العربية لذلك الصف يف التاريخ       
 .الباحثة بعملية درس امليدانية يف تلك املدرسة

 "ج"مدرسة اللعة العربية للصف العاشـر       قابلة  مب ة الباحث تقامبعد أن   
عرفت الباحثة أن املدرسة قـد      ، ب صفها  توزيع اإلستبيان هلا ولطال    وكذلك

 :فقالت. استخدمت الوسائل التعليمية يف بعض األحيان
هذه هي بعض الوسائل    ، يف بعض األحيان  دمت الوسائل التعليمية    خنعم است " 

"  حديثا    إليه اليت استخدمتها لتعليم اللغة العربية يف ذلك الصف كما نظرت         

 .)ستخدمتها أشارت املدرسة إىل البطاقات اليت ا(

مدرسة اللغة العربية للصف العاشـر       ك S.agأستاذة جوهرة نفيسة    : مصدر(
 يف االدارة يف السـاعة      ٢٠٠٧ /٠٥ /٢٣يوم االربعـاء يف التـاريخ       ". ج"

٠٩:٥٠( 
منهم أجابوا أن مدرستهم قـد  %  ٧٥بتأكيد إجابة الطالب وهي أن    

  ٥٦.عض األحياناستخدمت الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة لوكان يف ب

                                                 
 a? ا��e>C) ٤،١(أ�lA ا���وال ، ����7a  هjf إ�M'7 ا�5Wب 56



وأكثر الوسائل التعليمية اليت استخدمتها املدرسة هي الوسائل البصرية  
وغريهـا كمـا   ، ذات بعدين، كالبطاقات واللوحات والرسوم والسـبورة  

ونستطيع أن نعرفها كذلك . عرضتها املدرسة للباحثة كما يف املقابلة السابقة   
 من املقابلة اآلتية 

لصور وغريهـا   استخدمت الرسوم و    كماايانا  نعم استخدمت البطاقات اح   " 

 "  استخدمت السبورةأي وسيلة أجدوإذا مل 
مدرسة اللغة العربية للصف العاشـر       ك S.agأستاذة جوهرة نفيسة    : مصدر(
 يف االدارة  يف السـاعة       ٢٠٠٧ /٠٥ /٢٣يوم االربعاء يف التـاريخ      ". ج"

 ٥٧.وكذلك عرفتها الباحثة من إجابة الطالب )٠٩:٥٠
 استخدام تلك الوسائل مل تدفع دافعية طالب الصف العاشـر           ولكن

منهم من قال أن الوسائل املستخدمة مل       % ٨٦يف تعلم اللغة العربية ألن      " ج"
 مل تكنالوسائل املستخدمة حبجة أن تلك ، تدفعهم للتعلم وحب تلك اللغة

 ٥٨.كما عرفت الباحثة من إجابة الطالب . وجيدةمتنوعةجذابة و
الباحثة البيانات احملتاجة وعرفت السبب لتلك املشـكلة        وبعد وجدت    

قامت الباحثة بتصميم اإلجرائي حلل تلك املشكلة وهي بطريقـة الدراسـة            
اإلجرائية يف ذلك الصف باستخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف تعليم 

 عن  وللحصول على دقة البيانات   . تلك اللغة العربية لتنمية دافعيتهم يف تعلمها      
قامـت  ، معرفة استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف ذلك الصـف          

 . الباحثة بتدريسهم اللغة العربية
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وقبل أن بينت الباحثة عن تطبيق اإلجرائي الستخدام تلك الوسائل يف           
رأت الباحثة أن معرفة استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثـة          . عملية التعليم 

وية احلكومية الثالثة ماالنج هي واجبة إما من نوعهـا و           أبعاد يف املدرسة الثان   
وهي كما  . ولذلك عرضت وحللت الباحثة البيانات عنها     ، طريقة استخدامها 

 :يلي
 
ـ استخدام الوسائل البصرية ذات     تطبيق   -٢  يف املدرسـة     أبعـاد  ةثالث

 احلكومية الثالثة ماالنج الثانوية

وزيع اإلستبيان حنـو    للحصول على البيانات املرجوة قامت الباحثة بت      
ي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج الـيت           مدرسمجيع  

، ، من الصف العاشر إىل الصف الثـاين عشـر         املدرسنيتتكون من مثانية    
قامت الباحثة مبقابلة مدرسة اللغة العربية لذلك       " ج"وخاصة للصف العاشر    

". ج"جلميع طالب الصف العاشر     الصف وكذلك إعطاء أوراق اإلستبيان      
جبانب ذلك قامت الباحثة مبالحظة يف تعليم اللغة العربية الذي قام به مدرس 

هدفا معرفة عـن  ، اللغة العربية املستخدمة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد 
للتأَكُِّد مـن حجـة     . طريقة استخدام تلك الوسائل يف تعليم اللغة العربية       

 . ميدان البحثالباحثة يف اختيار
هناك العوامل اليت وجـب علـى       ،  وللحصول إىل البيانات املرجوة   

 :وهي كما يلي، الباحثة أن تعرفها
 
 



  حدة استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف الصف -١
بعد مجعت الباحثة أوراق اإلستبيان من املدرسـني والحظـة          

 اللغة العريبـة يف املدرسـة       أن مجيع مدرسي  إجابتهم عرفت الباحثة    
الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج استخدموا الوسائل يف تعلـيم اللغـة           

أم يستخدمون الوسـائل      منهم اجابوا  %١٠٠العربية لوكان ألن    
التعليمية حينما يدرسون اللغة العرية يف صفهم وإن كان بصفة غـري            

�٥٩. دائمة

X� غة العربية يف الصفأكثر الوسائل املستخدمة يف تعليم الل 
 املستخدمة يف تعلـيم اللغـة       الوسائلوعرفت كذلك أن أكثر     

 منـهم كـانوا     %٧٥العربية هي الوسائل البصرية ذات بعدين وهو        
 املدرسـني مـن    %١٠٠ أن  من ذلك اجلدول يتضـح     ٦٠.خيتاروا

  أي مدرسـني منـهم جبانـب         %٢٥استخدموا تلك الوسائل ألن     
ذات ثالثة أبعاد يستخدمان كـذلك      استخدامهما للوسائل البصرية    

  .بعدين الوسائل البصرية ذات
 )٢كما يف منرة ( سبب اختيار الوسائل التعليمية -٣

عرفت الباحثة أن حجة أكثر املدرسني اختاروا الوسائل البصرية         
 ومن تلـك    ٦١.ذات بعدين يف تعليم اللغة العربية هي رخيصة وغريها        

" اإلجابة   اختارواهم   % ١٠٠ البيانات يتضح أن مجيع املدرسني أو     
ـ أو أن سبب إختيار تلك الوسائل ألـا         " كلها صحيحة     ةرخيص
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وإمكانية استخجامها لتعليم اللغـة     . وسهلة عليهم يف إجيادها ونيلها    
 . العربية يف صفوفهم

 عند املدرسني  الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاداستخدام طريقة -٤
الذين خيتارون الوسائل إمـا     بعد عرفت الباحث عدد املدرسني      

الوسائل البصرية ذات بعدين أو ثالثة أبعاد وكذلك سبب اختيار تلك 
اشتركت الباحثة عمليتة العليم اليت  استخدم املدرس فيهـا          ، الوسائل

 .الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد
 الباحثة أن بعضا منهم يستخدمون الوسائل البصـرية         وجدت 

وتأكد هذه ،  من نوع زيارة التعليمة وهي املكتبة   ذات ثالثة أبعاد يعين   
يف " املكتبـة  "وااداملالحظة بإجابتهم يف أوراق اإلسـتبيان أـم ز        

  ٦٢.اإلجابة
 :      وأما طريقتها هي كاآلتية

 أمر املدرس طالبه أن يدخلوا املكتبة -١
بني املدرس موضع القراءة الذي سيدرسون ذلك اليوم وأمـا           -٢

العقيـدة والعبـادة يف    " ليوم هـو    موضوع البحث يف ذلك ا    
 "القرآن

  أمر املدرس احدى من الطالب أن يقرأ النص قراءة جهرية -٣

 ترجم املدرس النص إىل اللغة اإلندونيسية -٤

طلب املدرس من بعض الطالب أن يقرأ النص وبعض اآلخـر            -٥
 )وهكذ إخل(يترمجها إىل اللغة اإلندونيسية 
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ن الوسائل املستخدمة   رأت الباحثة أ  ، من تلك طريقة املستخدمة   
وإرادة الطـالب   ، ألا ال تكون مناسبة ملوضوع البحث     ، غري الفعال 

وتبدو هذه الظاهرة من عدم الطالب الذين يهتمون إىل شرح املدرس           
 ، كثري منهم الذين يستئذنون حينما يدرس املدرس الدرس

كذلك كان املدرس ال يعرف كثريا عن طريق استخدام تلـك           
ألنه ال يستخدم األدوات املوجودة يف ذلـك        ، كتبةالوسائل وهي امل  

املكان أوتستطع أن تقول أا إال انتقال مكان التعلم من الصـف إىل             
 .املكتبة

ورأت الباحثة أن عملية التعليم السابقة تستطيع أن تفعلـها يف           
الصف وأحسن منها يف املسجد  ألن يف ذلك النص يبني عن كيفيـة              

ك أمور العقيدة والعبادة املوجـودة يف       صالة الفرد الصحيحة وكذل   
 .القرآن الكرمي

قدمت الباحثـة األسـئلة إىل      ، اعتمادا من تلك احلالة السابقة    
املدرسني عن مشاركتهم يف الدورة التدريبية اليت تبحث عن الوسائل          

 :وهي كاآلتية، التعليمية خاصة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد
ة تدريبية الستخدام الوسائل التعليمية خاصة عـن   يف دوراشتركتمهل   -      أ

 الوسائل البصرية من املدرسة ؟
 من  ٦٣، بينت الباحثة إجابة املدرس من تلك اإلسئلة يف اجلدول        

تلك البيانات عرفت الباحثة أن مجيع مدرسي اللغة العربية يف املدرسة           
 ة تدريبية دوركوا يف   اشترالثانوية احلكومية الثالثة ماالنج قد اتبعوا أو        
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 استخدام الوسائل التعليمية خاصة الوسائل البصـرية مـن         كيفية عن
 عن استخدام الوسـائل     دورة تدريبية أو أن املدرسة أقامت     ، املدرسة
لذلك أن كل مدرس من املدرسـني اسـتخدم الوسـائل            .التعليمية

 ٦٤.التعليمية حينما يدرس اللغة العربية وإن كان يف بعض األحيان
 الستخدام أية الوسائل البصرية اليت قد عقدا        تدريبيةالدورة ال  -٢

 املدرسة واليت قد اشتركتم فيها ؟

%  ١٠٠ويكاد   % ٨٧,٥من تلك اإلجابة وجدت الباحثة أن       
الستخدام الوسائل   الدورة التدريبية أجابوا أن املدرسة قد قدمت هلم       

لعربية  الصور والبطاقات يف تعليم اللغة ا      استخدامالبصرية، عن كيفية    
 ٦٥وامهيتها؟

الدورة  وجدت كذلك أن هناك مدرسا جييب أنه قد اشترك يف           
فعاليـة   الستخدام الوسائل البصرية ملوضوع حبـٍث عـن          التدريبية
وقد ذكر كـذلك    ،  يف تعليم اللغة العربية    اللغوية األلعاب إستخدام

كيف تكون عملية التعليم جذابة وحيوية      "مثاال هلذا البحث وهي عن      
كما بينت الباحثـة أن     " والبسيطة   يق استخدام الصورالبطاقة  عن طر 

 ٦٦مها بعضا من نوع الوسائل البصرية ذات بعدين، البطاقة والصور
بناًء على البيانات السابقة أن أكثر املدرسني يف تلك املدرسة مل           
يستخدموا الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد عند عملية التعليم إمـا           

                                                 
 a? ا��e>C) ٤،١(أ�lA هjf ا�����Aت وا�.<a `�C? ا���وال  64
 a? ا��e>C) ٣،٨(�����A��' 7a وا�Q�a �>u أ�lA ا���وال  65
 a? ا��e>C) ٤x٢(أ�lA ا���ول  66



هم عن كيفية استخدامها، ولعدم الدورة التدريبيـة        لعدم أولقلة معرفت  
 .اليت تبحث فيها

 يف تنمية دافعيـة      أبعاد ةثالثالوسائل البصرية ذات    استخدام  فعالية   -٣

املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج     " ج"طالب الصف العاشر    ال

    يف تعلم اللغة العربية؟

لبصرية ذات ثالثة    ملعرفة استخدام الوسائل ا    أنذكرت الباحثة   كما  
 الصف العاشـر    تنمية دافعية الطالب  يف  ملعرفة فعالية تلك الوسائل     وأبعاد  

وهذه البيانـات مـن     . قامت الباحثة كمدرسٍة ملادة اللغة العربية فيه      " ج"
استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف عملية التعليم يف كل لقاء من             

 .كل دور
  الدور األول-١

 ء األول  اللقا- أ 

 ملادة  ٢٤/٠٥/٢٠٠٧    تقوم الباحثة ذا اللقاء يوم الثالثاء يف التاريخ         
 :ه كما يليخطواتو". احلديث الشريف"مهارة القراءة حتت املوضوع 

 التصميم اإلجرائي -١

، اعداد الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد من نوع النمـاذج          -٤
 منها منوذج الكعبة متثال البوذا وغريه

 يدانية املاملذكرة: األدوات املختاجة جلمع البيانات منها     اعداد   -٥
 .وآلة التصوير، وأوراق االستبيان ،وأوراق املالحظة

 خطة عملية التدريس -٦

 األسئلة اإلستعابية -٧



 ئي التطبيق اإلجرا-٢

  املقدمة-   أ

 إلقاء السالم -١
 :مثل، األسئلة قبل الدرس -٢

 ألي شيء بعث اهللا حممد صلى اهللا عليـه وسـلم إىل     .أ 
 الناس؟

 يا أمحد هل تسلك بسلوك الرسول صلّى اهللا عليه؟ .ب 
 هل جيب علينا أن نتبع كل أقوال وأفعال الرسول؟ .ج 
مب تسمى أقوال الرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم            . د 

 وأفعاله وتقريره؟
 السلوكية للمادة  بيان عن األهداف -٣

  العرض -ب

وبينتـها  ، كتبت الباحثة املفردات الصعبة على السـبورة       -١
 ستخدام الوسائلبا

 أمرت الباحثة كل طالب أن يقرأ النص قراءة صامتة -٢

اعطت الباحثة فرصة كافية لكل طالب ألن يسأل عـن           -٣
 املفردات اليت مل يفهمها 

 بينت الباحثة النص ببيانا خمتصرا و واضحا -٤

أمرت الباحثة لكل طالب ألن يسأل عن ضـمن الـنص            -٥
عرب عـن   ومن الذي قد فهم طلبته أن ي      ، الذي مل يفهمها  

 رأيه فيه



حبيث يتكون  ، قسمت الباحثة طالب صفها إىل جمموعات      -٦
 كل جمموعة من مخسة طالب

، أعطت الباحثة لكل جمموعة فقرة واحدة مـن الـنص          -٧
وطلبت منها أن تناقش ما اشتملت عليها تلـك الفقـرة           

 . وتسأل الباحثة عن األشياء اليت مل يفهمها

 هلا ليتقـدم    أمرت الباحثة كل جمموعة أن ترسل وكيلني       -٨
 أمام الصف ويبتدأ عنه من اموعة األوىل 

أن يقرأ مـا    ) وكيل اموعة (طلبت الباحثة من أحدمها      -٩
وتطلب من اآلخر أن ، حصل عليه يف املناقشة قراءة جهرية

ويف الشرح من املمكن عليـه      . يشرح ما الذي قرأه زميله    
 أن يستخدم الوسائل اليت قد جهزا الباحثة

تطلب الباحثة  ، دم وكيالن من اموعة األوىل    وحينما يتق  -١٠
وإذا وجـدوا   ، من األخرى أن يهتموا ويستمعوا إليهمـا      

 فعليهم أن يقدموه إليهما، أسئلة أو هلم رأي آخر

عرضت ، وليكون فهم الطالب عن ذلك النص فهما جيدا        -١١
هي النماذج  (الباحثة  الوسائل البصرية من نوع النماذج        

وأمرم أن يستمعوا إىل    ، موعاتعلى ا ) املتعلقة بالنص 
إذا كانـت اجلملـة مطابقـة       ، اجلملة عما ذكره الباحثة   

وإذا كانت خمالفة " صحيح"أن يقولوا ، للوسائل وصحيحة
 ".خطأ"أن يقولوا 

  الكعبة وقالتمنوذج عرضت الباحثة -:           املثال



 " هي مكان يتوجه إليها املسلمون كل يوم مخس مرات         "

 "صحيح"       فقال الطالب 

كلفت الباحثة كل جمموعـة أن جتيـب علـى أسـئلة             -١٢
 .اإلستيعاب املكتوبة يف القراطيس اليت قد وزعتها الباحثة

  اخلتام -ج
 طلبت الباحثة أن تلخص اموعة األوىل درس اليوم -١

أمرت الباحثة كل جمموعة أن جتيب التدريبات املوجـودة          -٢
  خاصة تدريبات القراءة) LKS( يف أوراق عملية الطالب 

 
  اللقاء الثاين -ب  

 يف  ٢٨/٠٥/٢٠٠٧    تقوم الباحثة ذا اللقاء يوم الثالثاء يف التـاريخ          
ه كمـا   خطواتو". احلديث الشريف " عن   ا��<.1zى مادة مهارة الكالم و   

 :يلي
 التصميم اإلجرائي - ١

اعداد الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد مـن نـوع زيـارة             -أ 
واملكان املختار هلذه الزيارة يف هذا اللقاء هو املكتبة         ، يميةالتعل

اليت قد خيرت الباحثة ملناسبته مبحتوى اليـوم، وهـو عـن            
ألن فيها كتب احلديث وميكن للطالب أن       ، احلديث الشريف 

  يفهموها كثريا

 ،أوراق املالحظة: اعداد األدوات احملتاجة جلمع البيانات منها    -ب 
 .وآلة التصوير، وأوراق االستبيان



 خطة عملية التدريس -ج 

 األسئلة اإلستيعابية -د 

 ئي التطبيق اإلجرا-٢

  املقدمة-   أ

 إلقاء السالم -١
 وهي األسئلة عن الدرس املاضي ، األسئلة قبل الدرس -٢

 السلوكية للمادة بيان عن األهداف -٣

  العرض -ب

حبيث يتكون  ، قسمت الباحثة طالب صفها إىل جمموعات      -١
 بكل جمموعة من مخسة طال

كتبت على أحدمها   ، جهزت الباحثة ورقني لكل جمموعة     -٢
. مثال من احلوار وكتبت على اآلخـر مثـاال لإلنشـاء          

 " احلديث الشريف"موضوع البحث عن 

بينت الباحثة عما يتعلق بتلك األوراق وعملية التعليم اليت          -٣
 سيمر عليها الطالب اليوم ببيان خمتصر وواضح

 من اموعات أن يذهبوا     بعد البيان الكايف طلبت الباحثة     -٤
إىل املكتبة وهي الوسيلة التعليمية املستخدمة ذلك اليـوم         

 لعملية التعليم يف مادة مهارة الكالم

 طلبت الباحثة من كل جمموعة أن تناقش عما سـتقدم            -٥
 ذلك اليوم



طلبت الباحثة من كل جمموعة أن تقدم عما        ، بعد املناقشة  -٦
ذا التقـدمي ابتدأتـه     وه، قد ناقشته أمام اموعة األخرى    

 اموعة اخلامسة 

كلفت الباحثة اموعـة    ، حينما تقدم اموعة اخلامسة    -٧
 األخرى أن تلخص كالم اموعة اخلامسة

اختارت الباحثة طالبا من إحدى اموعات أن يعـرض          -٨
ملخص مجاعته أو يشرح مرة ثانية كما قدشرحته اموعة 

 . اخلامسة
  اخلتام -ج

 ب والباحثة عملية التعليم اليومانعكس الطال -١

أعطت الباحثة االقترحات على كل اموعة مـا يتعلـق           -٢
 بالبحث اليوم

 
  لث اللقاء الثا-ج 

 يف  ٣١/٠٥/٢٠٠٧    قامت الباحثة ذا اللقاء يوم اخلامس يف التاريخ         
 :ه كما يليخطواتو". املبتدأ واخلرب" عن ا��<.1ىمادة القواعد و

 ئيالتصميم اإلجرا - ١

النمـاذج  اعداد الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد من نـوع           -أ 
  والزهراتالصامتة ألنواع املواصالت

 ،أوراق املالحظة: اعداد األدوات احملتاجة جلمع البيانات منها    -ب 
 .وآلة التصوير، وأوراق االستبيان



 خطة عملية التدريس -ج 

 األسئلة اإلستيعابية -د 

 ئي التطبيق اإلجرا-٢

  املقدمة-   أ

 قاء السالمإل -١
أسئلة عن الدرس املاضي وأما األسئلة املتعلقـة بـاحملتوى      -٢

 :فاملثال منها، اليوم

 ما هو القرآن؟ .أ 
من الذي جيب عليه أن يتعلم دروسا من القرآن الكرمي           .ب 

 واحلديث الشريف؟

ما مها الشيئان الذان يكونـان أساسـني للشـريعة           .ج 
 اإلسالمية؟

 االلسلوكية للمادة بيان عن األهداف -٣

  لعرضا -ب

بينت الباحثة احملتوى اليوم، عن املتدأ واخلرب باسـتخدام          -١
 الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد من نوع النماذج

أعطت الباحثة فرصة كافية لكل طالب ألن يسأل أو يعرب           -٢
 عن رأيه حنو احملتوى اليوم

عرضت الباحثة من نوع النماذج على كل طالب وطالبة          -٣
ركب من املبتدأ واخلرب وأمـا      بأن يضعها يف مجلة مفيدة تت     

 . اخلرب من املفرد أو شبه اجلملة أو اجلملة



، وضعت الباحثة منوذج للقطار والسيارة والسفينة والوردة       -٤
اليامسني وغريها على املكتب وطلبت مـن الطـالب يف          
الصف األمين من الباحثة أن يضعها يف مجلة مـن املبتـدأ           

احثـة أن   مـن الب   وطلبت من الطالب يف الصف األيسر     
 . يضعها يف مجلة من اخلرب حىت تكون مجلة مفيدة

أمرت الباحثة لكل طالب أن يفتش اجلملة اليت تتركب من  -٥
 .املبتدأ واخلرب املوجودة يف النص

 وزعت الباحثة قراطيس األسئلة االستيعابية لكل طالـب         -٦
وطلبت منه أن جييب تلك األسئلة إجابة صحيحة وأمـا          

سائل املوجودة على الطاولة اليت قد      اإلجابة بالنظر إىل الو   
 . جهزا الباحثة

  اخلتام -ج
 انعكس الطالب والباحثة عملية التعليم اليوم -١

 اختارت الباحثة طالبا ألن يلخص درس اليوم -٢

أمرت الباحثة كل طالب أن جييـب علـى التـدريبات            -٣
خاصــة ) LKS(املوجــودة يف أوراق عمليــة الطــالب 

 التدريبات عن القواعد

 
  رابعللقاء ال ا-ه

    يف هذا اللقاء جبانب ما تقوم به الباحثة من التدريس تقوم كـذلك             
 بعـد   ٧و٦، يف احلصة    "حنن املسلمني "باإلمتحان ملوضوع البحث عن     



تعليم مادة الكتابة تقوم الباحثة ذا اللقاء يـوم االثـنني يف التـاريخ              
ث احلـدي " عـن    ا��<.1zى   يف مادة مهارة الكتابـة و       ٠٤/٠٦/٢٠٠٧

 :ه كما يليخطواتو". الشريف
 التصميم اإلجرائي - ١

النمـاذج  اعداد الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد من نـوع           -أ 
  والزهرات الصامتة ألنواع املوصالت

وأوراق : اعداد األدوات احملتاجة جلمـع البيانـات منـها           -ب 
 .وآلة التصوير، وأوراق االستبيان ،املالحظة

 خطة عملية التدريس -ج 

 إلستيعابيةاألسئلة ا -د 
 ئي التطبيق اإلجرا-٢

  املقدمة-   أ

 إلقاء السالم -١

 وهي األسئلة عن الدرس املاضي، األسئلة قبل الدرس -٢

 االلسلوكية للمادة بيان عن األهداف -٣
  العرض -ب

وضعت الباحثة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد علـى          -١
 وطلبت من الطالب مشاهدا، الطاولة

طالب إحدى الوسائل املوجودة    أمرت الباحثة أن خيتار ال     -٢
ويف  على الطاولة وطلبت منهم أن يكتبوا إنشـاء جيـدا         



كتابة اإلنشاء أن تكون اجلملة تتركب من املبتدأ واخلـرب          
 إما خرب مفرد أومجلة أوشبه مجلة

بعد الزمن الكايف لكتابة اإلنشاء أمرت الباحثة من كـل           -٣
 طالب أن يعطي ورقة إنشائه لصاحبه اآلخر 

باحثة من كل طالب أن يصحح كتابة صـاحبه         طلبت ال  -٤
 ويعرض املبتدأ واخلرب فيها

  اخلتام -ج
 اختارت الباحثة طالبا ألن يلخص درس اليوم -١

أمرت الباحثة كل طالب أن جييـب علـى التـدريبات            -٢
خاصـة  ) LKS( املوجودة يف أوراق عمليـة الطـالب        

  تدريبات اإلنشاء املوجهة

 

 يف الدور األول للتطبيق اإلجرائي الحظة امل-٣

كما بينت الباحثة أن املالحظة تكون خالل عملية التعليم         
لكل لقاء من اللقائات يف كل دور ملعرفة أنشطة الطالب خاصـة            
عن دافعيتهم يف تعلم اللغة العربية حينمـا اسـتخدمت الباحثـة          

 :وأما مالحظته هي كما يلي، الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد
  اللقاء األول- أ

 اللقاء األول من الدور األول جبانب تدرس الباحثـة          يف
 وفيه  ٦٧بتدريس مهارة القراءة درست كذلك مهارة اإلستماع      
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وجدت الباحثة ومالحظة أخرى هي أن بعض الطالب ما زال          
ميزح مع أصديقائه حينما شرحت الباحثة نص القراءة وذكرت         

لباحثة الوسائل التعليمية بأن أمرم أن يستمعوا إىل ماذكرت ا        
 .٦٨من الوسائل التعليمية

وكذلك عند عرض األسئلة والتعبري عـن رأيهـم، ال          
نستطيع أن نعرف مـن مـذكرة   ، يزالون خيجلون من تقدميها 

وهـي صـديقة    (املالحظة اليت كتبتها الباحثـة واملالحظـة        
  ٦٩)الباحثة

من تلك البيانات عرفت الباحثة أن استخدام الوسائل         
ن فعالية لتنمية دافعية الطالب يف تعلـم        يف اللقاء األول مل تكو    

منهم قداسـتطاعوا أن    % ١٠٠اللغة العربية وإن وجدت أن      
يقدموا مضمون الفقرة اليت كلفتها الباحثة هلم إىل اموعـة          

منـهم  % ٦٠من الطالب ، أي % ٥٠اآلخرى لكن أكثر من     
مل يستطيعوا أن يقـدمون     % ٧٧ال يهتمون بشرح الباحثة و    

احثة إال تقدمي األسئلة عن املفردات الصعبة وقليل األسئلة إىل الب
 .منهم الذين يستطيعون أن يعربوا عن رأيهم حنو درس اليوم

أن الوسائل املستخدمة غري    ، واملعروف أن السبب فيها   
وزاد معرفة الباحثة من إجابتهم املكتوبة      . جذابة وغري متنوعة  

 ٧٠.ت عمليةيف أوراق االستبيان اليت وزعتها الباحثة بعد انته
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  الثايناللقاء -ب

ويف اللقاء الثاين ظهر أن إهتمام الطالب حنـو شـرح           
كذلك من الطالب من قد شجع نفسه       . الباحثة تزايد وحتسن  

للسؤال عما يتعلق بالدرس ذلك اليوم ولكن حىت يف اللقـاء           
الثاين كان الطالب ال يزالون خيجلون من التعـبري أو تقـدمي            

 . رأيهم
 اموعة اآلخرى مثال أو حينمـا       يف ملخص عن شرح   

أمرت الباحثة أن تقدم إحدى اموعة رأيهـا حنـو شـرح            
هذه اموعة ممتازة وجيدة    : " اموعة اآلخرى تقول اموعة   

 .وليس لنا رأي أو أي نقد
وأما عن تعاون اموعة، وجدت الباحثة كـثريا مـن          

اهر أو  أعضاء كلّ جمموعة يعتمدون أنفسهم على صديقهم امل       
ـ ييقدم كل الواجبات إىل صديقهم وهم         بـاألمور   تغلونش

الشخصية أي بعمليات غري متعلقة بالدرس كقراءة قصـة أو          
تشويش اموعة اآلخرى يف أداء الواجبات أو أو تشـويش          

حىت كانت املناقشة لكل جمموعـة ال       . اآلخرين خارج الفصل  
ـ          ا يـراد   متركما ترام، أو كان التعاون بني اموعة ليس كم

 ٧١.منه
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 عرفت الباحثة أن الوسائل املختـارةمل تكـن         البياناتمن تلك   
مناسبة بإرادة الطالب ومناسبة للمادة ألن تعاوم يف جمموعته         

وهذه % ٤٠إىل  % ٨٣ناقص أو الشعور بالتعاون نقص من       
وإن كانت نتيجة األخـرى متطـورة أو        . نتيجة غري مرجوة  

 .متحسنة مما قبله
. ارة التعليمية أو التعلم خـارج الصـف       وسببها أن زي  

  ٧٢.جتعلهم ال يستطيعون أن يركزوا يف الدرس
 

  الثالثاللقاء -ج

 أن الطـالب    الباحثـة  وجدتويف هذا اللقاء الثالث     
قد ازدادت شجاعتهم يف تقدمي األسـئلة       " ج"الصف العاشر   

وإجابة األسئلة وكذلك يف التعبري عن الرأي املثـال لـذلك           
ب أن يشرحوا املادة مرة ثانية كما شـرحتها         استتطاع الطال 

الباحثة بالعربية أو يعربون عن رأيهم عن املبتدأ واخلرب كما قد           
 ٢٠تعلموها قبلها يف مدرستهم املتوسطة لوكان عددهم قليال،       

 ألنـه زاد   نتيجة جيـدة   من الطالب لكن هلا      %٥٧طالبا أو   
يف مخسني يف املائة قداستطاع منهم أن يزيلوا مـن اخلجـل            

 أنفسهم 
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 الباحثـة أن بعـض      وجدتويف هذا اللقاء ما زال ما       
الطالب مل يتجرؤوا على أن يعرضون نتيجة عمليـام أمـام           

  ٧٣.أصدقائهم بأنفسهم
 الباحثة أن الوسائل املستخدمة وجدت البياناتمن تلك 

كانت مناسبة يف تعليم اللغة العربية يف ذلك اليوم ألا مناسبة           
ادة وكانت دافعية الطالب متزايدة خـالف       مبيول الطالب وامل  

 يتضح ذلك بإجابة الطالب اليت ستأيت بعد . ما قبلها
 لوكان هناك بعض األمور الذي ينقص نتيجته كنتيجة        

إىل % ٩١عرض الطالب مثال ينقص من اللقاء قبلها أي من          
ومعروف أن السبب هو الشعور باخلجل لدي الطالب        %. ٥٧

  ٧٤.تابته أمام أصدقائه منفرداحينما يعرض اجلواب أو ك
  اللرابعاللقاء -د

كانت عمليـة    األولر  و اللقاء اآلخري من الد    يف هذه و
التعليم متر كما أرادت الباحثة ألن الطالب قد شاركوا عملية          

نعرف ذلك إما مـن خـالل اهتمـام         ، التعليم مشاركة تامة  
 . أوالعرض إىل غريذلك، أواألسئلة واألجوبة، الطالب

 أو شـرح أصـديقائهم      الباحثـة مهم بشرح   كاهتما
وعرض نتيجة تصحيحهم يف كتابة إنشاء أصدقائهم       ، اآلخرين

مدرسة اللغة العربية احلقيقيـة يف ذلـك        (مثال كل مالحظة    
 ١٠٠ إىل٨٠بإعطاء نتيجة ممتازة هلم، الدرجة ما بني )الصف
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وإن كان ليس كل طالب ينال هذه النتيجة ألن اربعـة      
ازالو ميزحون حينما قدم أصـدقاؤهم       منهم م  %١١طالب أو 

منـهم مل   % ١٤ أو   طـالب ومخسـة   ، كتابتهم يف اإلنشاء  
يصححوا كتابة أصدقائهم حىت ال يستطيعون أن يعرضوا عما         

نسـتطيع أن    .يتعلق ا إما من املبتدأ واخلرب أو املضمون منها        
٧٥.نعرف كلها من مذكرة املالحظة للباحثة واملالحظة

  
ر دافعية  وما ب  يتعلق ما كل أن   نعرفمن ذلك اجلدول    

 ٧٦.ومنت من اللقاءت ما قبلها ادتزدا قد  الطالب
 

 دور األولللتطبيق اإلجرائي يف الاالنعكاس  -٤

من املالحظة للتطبيق اإلجرائي  يف الدور األول السـابق          
بعـد  " ج"واضحة كيفي كانت دافعية طالب الصف العاشـر         

اد خاصـة مـن نـوع       استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبع     
 . النماذج وزيارة التعليمية

كانت دافعية الطالب يف اللقاء األول قد كانت احسن أي          
زاد منوه يف كل لقاء من اللقاءات حـىت وصـل إىل األهـداف              

 .املرجوة
" ج" يف هذا الدور كان عدد طالب الصف العاشـر          

 ٢٢للنتيجة الوجدانية يتكون مـن      ) ممتازة (Aالذين نالوا نتيجة    
" وأما احلد األدىن املقرر هلذا الدور األول هو     % ٦٣طالب أي   
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استطاعوا أن حيصـلوا    " ج"من الطالب الصف العاشر      % ٦٠
 ٧٧. لنتيجتهم الوجدانيةAعلى النتيجة 

 )٤,١٧(اجلدول 
يف " ج" دافعية الطالب الصف العاشـر         الطالب Afektif وجدانية نتيجة

 الدور األول

 عدد الطالب النتيجة احملصولة منرة
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

١٠٠ - ٨٥)A( 
٨٤ – ٧٠ )B( 
٦٩ – ٥٥) C( 
٥٤ – ٤٠) D( 

 ٤٩  - ٠) E               ( 

٢٢ 
٧ 
٦ 
- 
- 

 %٦٣ أو  طالبا٢٢  هي Aنتيجة الطالب اليت تصيل إىل نتيجة :   بيان 
 

كانت دافعية الطالب يف هذا الـدور تنمـو         ، وكذلك
 ممـا   ،ت ثالثة أبعاد  من قبل استخدام الوسائل البصرية ذا     %٢٩

 للنتيجـة   Aطالبـا نـالوا النتيجـة       ١٧ أي   %٤٩ كانت قبلها 
 .الوجدانية

واستطعت الباحثة كذلك أن تعـرف دافعيتـهم بعـد     
استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد من نـوع النمـاذج           
وزيارة التعليمية من نتيجة الطالب بعد مشاركتهم يف إمتحـان          

 . ب متعلق بدافعيتهمذلك اليوم ألن جناح الطال
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 مـا   زادت على يف الدور األول كانت نتيجة الطالب       
قبلها، يعين حينما استخدمت مدرسة اللغـة العربيـة احلقيقيـة           

وتعرف هذه احلالة مـن نتيجـة       ، الوسائل البصرية ذات بعدين   
 ٦٠,٥ وكانت قبلـها  ٧٠,٣الطالب يف هذا الدور وهي معدل  

 مما قبلها% ١٦,١أو تنمو 
ذه النتيجة الناجحة، على الباحثة أيضا أن تبني        جبانب ه 

انتباها منها يف التطبيق اإلجرائي     . النقصان املوجود يف هذا الدور    
 يف الدور الثاين وهي كما يلي

استخدام الوسائل التعليمية القليلة مل تكن فعالية لتنميـة          -١
 دافعية الطالب يف التعلم

 الذي بـه يسـبب    . وجود شعور باخلجل لدى الطالب     -٢
ضعف بعض أمور الدافعية كالتعبري عن الرأي أو تقـدمي          
األسئلة أو عرض األجوبة والعرض وكذلك كانت عملية        

 .التعليم مل تكن كما قد صممت

الذي ا يسبب   . قلّة الدقة يف اختيار مكان لزيارة التعليمية       -٣
عدم وصول الدافعية أو عمليـة التعلـيم إىل األهـداف           

   ٧٨.اسب للمادةوإن كان املكان من، املرجوة

زادت ) النقصان والنجـاح  (اعتمادا من هذين األمرين     
 يف A لعدد الطالب الذين ينالون النتيجة    احلد األدىن املقرر  الباحثة  
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" ج"من طالب الصف العاشـر      % ٧٠اللدور الثاين وهو بقرر     
  للنتيجة الوجدانيةAاستطاعوا أن حيصلوا على النتيجة 

ة دافعية الطالب يف تعلم تلك      وأما الوسائل املختارة لتنمي   
اللغة هي الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد من نـوع األشـياء            

 .احلقيقية وزيارة التعليمية
وهذه هي خطوات يف كل لقاء من اللقائات يف الدور           

 الثاين اليت قامت ا الباحثة 
 الثاينالدور  -٢

  اللقاء األول -أ

 يف ٠٥/٠٦/٢٠٠٧الثاء يف التـاريخ     قامت الباحثة ذا اللقاء يوم الث  
 :ه كما يليخطواتو". حنن املسلمني"مادة مهارة القرأة حتت املوضوع 

 التصميم اإلجرائي -١

اعداد الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد من نـوع األشـياء            -أ 
طقـوس  (الصليب وغريها ، والسجادة، احلقيقية وهي القرآن  

 )الدين النصراين

 ،أوراق املالحظة: جلمع البيانات منها اعداد األدوات احملتاجة    -ب 
 .أوراق االستبيان

 خطة عملية التدريس -ج 

 األسئلة اإلستيعابية -د 

 
 



 ئي التطبيق اإلجرا-٢

  املقدمة-   أ

 إلقاء السالم -١
ويف إعطـاء األسـئلة اسـتخدمت       ، األسئلة قبل الدرس   -٢

 :الباحثة الوسائل، ومن األمثلة لذلك
 كم دينا املعترف به يف إندونيسيا؟ .أ 

ا كان اإلنسان يذهب إىل املعبد الوثين للعبـادة ويف          إذ .ب 
 عبادته يتوجه إىل متثال البوذى يقال بأن دينه؟

إذا كان اإلنسان يذهب إىل الكنيسة للعبادة ويف عبادته  .ج 
 يتوجه إىل الصليب يقال بأن دينه؟

إذا كان اإلنسان يذهب إىل املسـجيد للعبـادة ويف           . د 
 ال بأن دينه؟صالته يتوجه حنو الكعبة املشرفة يق

 يا رودي أأنت مسلم؟ .ه 

 ماهي الواجبات اليت جيب أن يفعلها املسلمون؟ .و 
 السلوكية للمادة  بيان عن األهداف -٣
  العرض -ب

 كتبت الباحثة املفردات الصعبة على السبورة -١
بينت الباحثة الكلمة الصعبة على السـبورة باسـتخدام          -٢

 الوسائل
تتكون حبيث  ، قسمت الباحثة طالب صفها إىل جمموعات      -٣

 كل جمموعة من مخسة طالب



، أعطت الباحثة كل جمموعة فقرة واحـدة مـن الـنص           -٤
وطلبت منها أن تناقش مضمون الفقرة وتسأل الباحثة ما         

 . مل يفهمها

طلبت الباحثة من كل رئيس اموعة أن يرسل نائبه إىل            -٥
 اموعة األخرى ليشرحوا الفقرة اليت جهزا الباحثة هلم

لباحثة كل رئيس اموعة ألن يشرح      بعد الشرح أمرت ا    -٦
مجيع الفقرة من النص ألعضائه وتكليفهم بأن يلخصـوا         

 النص بالعربية

أمرت الباحثة لكل جمموعة أن يرسل وكيلني منها ليتقدم          -٧
 مقدمة الصف وتبتدأ اموعة األول

أن يقـرأ   ) وكيل اموعـة  (طلبت الباحثة من أحدمها      -٨
ت من اآلخر أن يشرح     وطلب، ملخص مجاعته قراءة جهرية   

ويف الشرح من املمكـن عليـه أن        . ما الذي قرأه زميله   
 يستخدم الوسائل اليت قد جهزا الباحثة

طلبت الباحثة  ، وحينما يتقدم وكيالن من اموعة األول      -٩
وإذا ، من اموعة األخرى أن يهتموا ويستمعوا إليهمـا       

 ماعليهم أن يقدموه إليه، وجدوا أسئلة أو هلم رأي آخر

طلبت ، ولتكون فهم الطالب عن ذلك النص فهما جيدا        -١٠
الباحثة من اموعة أن يرسل وكيال منـهم ألن يتقـدم           

 مقدمة الصف  



وكيـل اموعـة   (وبعد ذلك طلبت الباحثة من أحدهم        -١١
أن يقوم جانبها وتطلب مـن اآلخـرين أن         ) الثالثة، مثال 

خيرجوا من الصف حىت ال يسمعوا اجلواب مـن وكيـل           
 .وعة الثالثةام

 عرضت الباحثة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد مـن          -١٢
، نوع األشياء احلقيقية على الوكيل من اموعة الثالـث        

إشرح كما فهمت عن هـذه اآليـة بلغتـك          "قالت له   
 . ومن املمكن على اموعة الثالثة أن يساعدوه!. العربية

) ألولاموعـة ا  (نادت الباحثة وكيل اموعة األخرى       -١٣
بالدخول وتعرض الباحثة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد 

إشـرح بلغتـك    " من نوع األشياء احلقيقية عليه مث قالت      
ماذا تفهم من هذه السجادة ؟ وكذلك جاز على         ! العربية

واصلت الباحثـة علميـة التعلـيم       . جمموعته أن يساعده  
 .بالطريقة السابقة

يب األسئلة اإلسـتيعابية     كلفت الباحثة كل جمموعة أن جي      -١١
 .املكتوبة يف القراطيس اليت وزعتها الباحثة

  اخلتام -ج
أعطت الباحثة االقترحات على كل جمموعة تتعلّق بالبحث         -١

 اليوم

طلبت الباحثة من اموعة الرابع أن يقدم فكرة أساسية من           -٢
 النص



أمرت الباحثة كل جمموعة أن جيب التدريبات املوجودة يف          -٣
 خاصة التدريبات عن القراءة) LKS(  الطالب أوراق عملية

 
  اللقاء الثاين -ب

 يف  ٠٧/٠٦/٢٠٠٧قامت الباحثة ذا اللقاء يوم اخلامس يف التـاريخ          
 :ه كما يليخطواتو" حنن املسلمني " مادة مهارة الكالم حتت املوضوع 

 التصميم اإلجرائي -١

اعداد الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد مـن نـوع زيـارة             -أ 
التعليمية حبيث تستأذن الباحثة إىل املكان الذي سيسـتخدمه         

املكتبة وشركة الطلبة واملقصف وقسم     : الطالب للتعلم منها  
 املنهج للتدريس ومجعية الطلبة 

 ،أوراق املالحظة: اعداد األدوات احملتاجة جلمع البيانات منها    -ب 
 .آلة التصوير، وأوراق االستبيان

 خطة عملية التدريس -ج 

 طبيق اإلجرائي الت-٢  

  املقدمة- أ

 إلقاء السالم -١
 وهي عن الدرس املاضي ، األسئلة قبل الدرس -٢

 السلوكية للمادة بيان عن األهداف -٣

 
 



  العرض -ب

 كتبت الباحثة بعض األماكن على السبورة -١
حبيث تتكون  ، قسمت الباحثة طالب صفها إىل جمموعات      -٢

 كل جمموعة من مخسة طالب

وطلبت منـه أن    ،  جمموعة اختارت الباحثة طالبا من كل     -٣
يتقدم إىل مقدمة الصف ويأخذ إحدى القراطيس مكتوب        
عليه مكان الرحلة التعليمية الذي جيب عليه وجمموعته أن         
يزوره ويتعلم عنه و جيمع املعرفة من الشـحص الـذي           

 يعرف كثريا عنه 

بينت الباحثة عملية التعليم اليت تريد عملها اليوم أي العملية  -٤
، قرطاس الذي أخذه طالب من كل جمموعـة       املتعلقة بال 

" قرطاس مكتوب عليه كلمـة        : ومن األمثلة على ذلك     
  ميكن للمجموعة أن يقابل مراقـب املكتبـة     "يف املكتبة 

  مىت بنيت هذه املكتبة؟-: بإعطاء األسئلة كما يلي

 الطالب الذي يتعلمـون يف هـذه املدرسـة كلـهم            -
ذي حيتاج إليها   هل  املكتبة جهزت الكتب ال     ، مسلمون
 الطالب؟

ومن املمكن كذلك أن يقابل زوار املكتبة بإعطاء األسئلة         
 :كما يلي

  ماذا تقرأ يا أمحد؟-
  مالكتاب الذي حتب كثريا أن تقرأها هنا؟-



  أنت كمسلم هل تقرأ الكتب اإلسالمية هنا؟-
وطلبت أسئلة ال خترج عـن      ، هكذا يكون للمكان اآلخر   

أو تناسـب   " حنن املسـلمني  "ع  أي عن املوضو  ، احملتوى
 .  األسئلة باحملتوى

وذلك ، أعطت الباحثة ثالثني دقيقة لكل جمموعة للمقابلة       -٥
ترجو على كل رئيس اموعـة أن يقسـم الوظـائف           

 ألعضائه تقسيما جيدا

طلبت ، بعد الزيارة ومجع املعرفة الكافية يف مكان التعليمية        -٦
       موعة اآلخـرى   الباحثة من كل جمموعة أن يتقدم أمام ا

ويقدم أو يتحدث عن نتيجة     ، بدأً من اموعة الرابعة مثال    
 مقابلته يف مكان التعليمية

اختـارت  ، وليكون فهم اموعة اآلخرى فهما جيـدا       -٧
الباحثة جمموعتني طلبت من إحدامها أن تسأل اموعـة         
الرابع ثالثة أسئلة وطلبت اآلخرى أن تشرح مرة ثانيـة          

 ة الرابعةكما شرحته اموع

  اخلتام -ج
أعطت الباحثة االقترحات على كل جمموعة مـا يتعلـق           -١

 بالبحث اليوم

طلبت الباحثة من اموعة الثانية أن يلخص درس ذلـك           -٢
 اليوم



أمرت الباحثة كل جمموعة أن جييب التدريبات املوجودة يف          -٣
 خاصة تدريبات احلوار) LKS( أوراق عملية الطالب 

 

  لث اللقاء الثا-ج

 يف  ٠٩/٠٦/٢٠٠٧  قامت الباحثة ذا اللقاء يوم السبت يف التاريخ           
 :ه كما يليخطواتو". خرب مقدم" عن ا��<.1ىمادة القواعد و

 التصميم اإلجرائي - ١

أشـياء  اعداد الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد مـن نـوع            -أ 
 احلقيقية وهي الفواكه وأدوات املائدة

 ،أوراق املالحظة: انات منها اعداد األدوات احملتاجة جلمع البي   -ب 
 .آلة التصوير، أوراق االستبيان

 خطة عملية التدريس -ج 

 األسئلة اإلستيعابية -د 

 ئي التطبيق اإلجرا-٢

  املقدمة-   أ

 إلقاء السالم -١
األسئلة عن الدرس املاضي، عن املبتدأ واخلـرب يف مـادة            -٢

وعند إعطاء األسئلة استخدمت الباحثة الوسائل      ، القواعد
من نوع األشياء احلقيقية ومن أمثلة على ذلـك         التعليمية  
 : كما يلي



" تفاحة"عرضت الباحثة فاكهة على الطالب فذكرت        .أ 
 !مث قالت ياعلي اجعل خربا من هذه الكلمة

عرضت الباحثة أداتني من أدوات املائدة على الطالب         .ب 
مث واصل الطالب قـالوا     " امللعقة والشوكة " فذكرت  

 )تهما يف الكوبألن الباحثة وضع" (يف الكوب"

: وتقـول ، وضعت الباحثة ملعقة وبرتقاال على صحن      .ج 
 يا حممد رضى ماذا على الصحن؟ 

 السلوكية للمادة بيان عن األهداف -٤

 

  العرض -ب

كتبت الباحثة إجابة الطالب على السبورة ومـن تلـك           -١
 اإلجابة بينت الباحثة احملتوى اليوم أي عن خرب مقدم 

طلبت من الطالب   ، كتبوضعت الباحثة الوسائل على امل     -٢
أن خيتاروا إحداها ويضعوها يف مجلة مفيدة اليت تتركـب          

 .  من املبتدأ واخلرب وأما اخلرب، فهو خرب مقدم

طلبت الباحثة من الطالب يف الصف األمين من السبورة أن  -٣
وطلبت من الطالب   ، شرحا واضحا " خرب مقدم   "يشرح  

 يف الصف األيسر منها أن يعطي أمثلة منه 

ت الباحثة كل طالب أن جييب األسئلة منها بطريقـة          أمر -٤
 استخدمت الباحثة الوسـائل      األسئلةويف إعطاء   . خماطفة

ومن أجل التأكيد من تنمية الدافعية أعطت تلك الوسائل         



للطالب الذي أجاب على السؤال هدية علـى إجابتـه          
 .الصحيحة

أمرت الباحثة كل طالب أن يالحظ على اجلملـة الـيت            -٥
 .املبتدأ واخلرب املوجودة يف النصتتركب من 

ولترقية فهمهم عن ذلك الدرس وزعت الباحثة القراطيس         -١
 مكتوب عليها أسئلة اإلستعابية

 
  تاماالخ -ج

كتبت الباحثة أمثلة الوسائل من الوسائل البصـرية ذات          -١
ثالثة أبعاد من نوع األشياء احلقيقية وهي أنواع االمسـاء          

 واحليوانات على السبورةمن الفواكه واألدوات املائدة 

قسمت الباحثة صفها إىل جمموعات حبيث يتكون كـل          -٢
وأمرت كل جمموعـة أن     ، طالب) مخسة (٥جمموعة من   

فقد اختـارت   . ختتار أحد االمساء املوجودة على السبورة     
، وهي أحد أمساء احليوانـات    " قط"اموعة الثانية كلمة    

أحد أمساء  وهي  " إجاص" واحتارت اموعة الثالثة كلمة     
وهـي  " ملعقة" الفواكه واختارت اموعة األوىل كلمة      

 وغريه   . أحد أمساء األدوات املائدة

كلفت الباحثة كل جمموعة أن حتمل الوسائل لليوم التايل،          -٣
 ملادة مهارة الكتابة



أمرت الباحثة كل طالب أن جييـب علـى التـدريبات            -٤
ريبات خاصة تد ) LKS(املوجودة يف أوراق عملية الطالب      

 القواعد

 
  رابعاللقاء ال -د

كما فعلت الباحثة يف اللقاء الرابع املاضي، جبانب ما تقوم به                
حنن "الباحثة من عملية التدريس تقوم كذلك باإلمتحان اليوم ملوضوع          

وقامت الباحثة ـذا    .  بعد تعليم مادة الكتابة    ٧و٦يف اخلصة   " املسلمني
 ا��<.1ى  يف مادة الكتابة و     ١١/٠٦/٢٠٠٧اللقاء يوم االثنني يف التاريخ      

 :ه كما يليخطواتو". حنن املسلمني"عن 
 التصميم اإلجرائي - ١

 ،أورق املالحظة : اعداد األدوات احملتاجة جلمع البيانات منها        -أ 
 .آلة التصوير، أورق االستبيان

 خطة عملية التدريس -ب 

 األسئلة اإلستيعابية -ج 

 ئي التطبيق اإلجرا-٢

  املقدمة-   أ

 قاء السالمإل -١
 املاضيوهي عن الدرس ، األسئلة قبل الدرس -٢

  للمادةالسلوكية األهدافبيان عن  -٣

 



  العرض -ب

 أمرت الباحثة كل طالب أن جيلس حسب جمموعته -١

طلبت الباحثة من اموعة أن تضع الوسائل اليت محلوها          -٢
 على الطاولة أمام جمموعتهم

ملتعلقـة  طلبت الباحثة من اموعة أن يكتبوا اإلنشـاء ا         -٣
، أوكتابـة املقالـة   ، بالوسائل اليت محلوا حنو كتابة القصة     

 أوكتابة النصيحة وغريها 

طلبت الباحثة من كل جمموعة أن يعطي ورقة   ، بعد الكتابة  -٤
حبيث تكون ورقة اموعة    ، جمموعته للمجموعة اآلخرى  

... األوىل      للمجموعة الثانية      للمجموعة الثالثـة                 
 إخل

احثة كل جمموعة أن تعلق على كتابة اموعـة         طلبت الب  -٥
 اآلخرى 

طلبت الباحثة من اموعة أن جتمع ورقة اليت قد علقتها            -٦
 يف املكتبة ألن تصححها الباحثة

وزعت تلـك   ، بعد صححت الباحثة كتابة كل جمموعة      -٧
األوراق إىل اموعة وطالبت منـهم أن يكتبـوا تلـك           

 .دةالكتابة مرة ثانية كتابة صحيحة وجي

طلبت الباحثة من رئيس    ، للتأكيد من تنمية دافعية الطالب     -٨
الصف أن جيمع ورقة كتابة كل جمموعة ويعلّقها على جملة        

 احلائط  



  تاماالخ -ج
أعطت الباحثة االقترحات على كل جمموعة تتعلق بالبحث  -١

 اليوم 

أمرت الباحثة كل طالب أن جييـب علـى التـدريبات            -٢
خاصـة  ) LKS( طـالب   املوجودة يف أوراق عمليـة ال     

   تدريبات اإلنشاء املوجهة

 

  املالحظة للتطبيق اإلجرائي يف الدور الثاين-٣
  اللقاء األول-أ

كما يف اللقاء األول من الدور األول كذلك يف هـذا           
اللقاء من الدور جبانب ما تدرس الباحثة بتدريس مهارة القراءة          

 .درست كذلك مهارة اإلستماع
 الباحثة وزميلتها علـى حتمـس       يف هذا اللقاء عثرت    

طالب الكبري يف املشاركة يف عملية التعليم وتبدو هذه الظاهرة          
من تعاون الطالب يف كل جمموعة وشرح أعضاء اموعة إىل          
اموعة اآلخرى عن الفقرة اليت كلفتها الباحثة هلم وكـذلك          
األسئلة اليت قدمها بعض اموعة إىل اموعـة الـيت تقـدم         

 واهتمامهم وهي بطاقة االستماع واإلجابة عن الشرح ،عرضها
وعرفت ذلك من نتيجـة دافعيـة       . الذي قدمه بعض اموعة   

 ٧٩.الطالب للقاء اآلول يف الدور الثاين األول
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املستخدمة  الوسائل عرفت الباحثة أن     البياناتمن تلك   
هي مناسبة للمادة وميول الطالب إما من نوعها أو جذابتـها           

حىت ومحلتهم تلك الوسائل إىل الشـعور بـالفرح         . وغريها
فتمكنها لتنمية دافعيتهم   . والسرور للمشاركة يف عملية التعليم    

وتأكـد  .يف تعلم اللغة العربية خاصة والعلوم األخرى عموما       
 ٨٠.بإجابة الطالب

 اين اللقاء الث-ب

 يف هذا اللقاء الثـاين      كذلككما كان يف اللقاء األول      
استمرت عملية التعليم جيدة وممتـازة ألن كـل الطـالب           

يف التعبري عن الرأي مثال زاد عدد الطالب        . اشتركوها حبماسة 
 .الذي شجعوا على التعبري عن الرأي املوجود يف فكرهم

ال سيما حينما قدمت كل جمموعة من الطالب نتيجـة      
قابلتهم من مكان التعليمية الذي قد زاروا واختربهلم كـأم          م

                                                                  ٨١.قارئ األخبار املهمة

 املستخدمة عرفت الباحثة أن الوسائل      البياناتمن تلك   
فعالية لتعليم املادة اليوم وكذلك مناسبة حلالة الطـالب         تكون  

كذلك لـو   ، حىت تدفعهم للمشاركة يف عملية التعليم حبماسة      
الحظت الباحثة من نتيجة تعبري الرأي هناك تطور النتيجية ذو          
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يف هذا % ٧١يف اللقاء األول إىل % ٥٤معىن أو معزيا أي من 
 ٨٢.بويؤكد هذا البيان من إجابة الطال .اللقاء
  اللقاء الثالث-ج

 واملالحظة رغبـة    الباحثةيف هذه اللقاء الثالث وجدت      
هلم مهة كبرية لتعلم اللغـة العربيـة        ، الطالب ليست كعادا  

السيما حينما قدمت الباحثة األسئلة باسـتخدام الوسـائل مث     
 .إعطائها إىل من استطع عليه اجلواب الصحيح
رة واحـدة مـن     يف هذه احلالة بينت الباحثة الدرس م      

ليست كعادا اليت حتتاج إىل مرتني أو ثالث مرات وإشـارة           
على أم فهموا جيدا عن هذا الدرس هي استظاعهم يف إجابة           

يف تعبري الرأي عن موضـوع      . األسئلة اليت قدمتها الباحثة هلم    
املبحث مثال أو يف جعل األمثلة اليت توجـد فيهـا القواعـد             

ويتضح دافعيتهم من   . ة اليوم املبحث وكذلك يف شرح الدراس    
 ٨٣.نتيجتهم

من تلك البيانات عرفت أن تلك الوسائل مناسبة للمادة         
وتدفعهم ، ألن ا سهلة للطالب للحصول على اإلرادة املرجوة

وملعرفة أن هذه الوسائل جذابة     ، ألن يتعلموا كثريا اللغة العربية    
 ٨٤.وحمبوبة لدى الطالب، عرفت الباحثة ذلك من إجابتهم
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 رابع اللقاء ال-د
 وزميلتـها إرادة    الباحثـة يف هذ اللقاء اآلخري وجدت      

كبرية من الطالب لتعلم اللغة العربية أو هلم مهة كبرية لـتعلم            
، تبدو هذه الظاهرة من التعاون بني كل جمموعـة        ، تلك اللغة 

وشرح ماكتبوا الطالب أمام أصدقائهم وشجاعتهم يف التعليق        
 يف كتابة اإلنشاء املتعلقة بالوسائل      عن كتابة أصدقائهم ومهتهم   

حىت طلب بعض منهم أن تعلّق تلـك        ، اليت جاءوا ا أنفسهم   
 الكتابة على جملة اجلدار لصفهم 

وبعد الدرس سأل بعض الطالب أسئلة خارج الـدرس   
اليت مل تفكرعنها الباحثة قبلها وهي عن كيفية تعلـم اللغـة            

ن يتعلموا اللغة العربية    العربية السهلة والسريعة ألم يريدون أ     
٨٥.ويتضح دافعيتهم من نتيجتهم. بتقدمي حجة متنوعة

      
 املخترة مناسـبة    الوسائلمن تلك البيانات معروف أن      

للمادة وإرادة الطالب وتدفعهم ألن يتعلموا كثريا من تلـك          
وملعرفة أن هذه الوسائل جذابة وحبها الطـالب        ، اللغة العربية 
 ٨٦.من إجابتهم
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 الثايندورللتطبيق اإلجرائي يف الالنعكاس ا -٤
من املالحظة للتطبيق اإلجرائي  يف الدور الثاين السـابق          

بعـد  " ج"معروف كيف كانت دافعية طالب الصف العاشـر         
استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد خاصة مـن نـوع           

 . األشياء احلقيقية وزيارة التعليمية
ر كانت متطورة ناميـة     كانت دافعية الطالب هلذا الدو    

% ٨٦أو   لنتيجتهم الوجدانية    Aنال ثالثون طالبا النتيجة     حبيث  
  A حصلوا على نتيجة ممتازة أو "  ج"من الطالب الصف العاشر 

وهذا العدد أكثر من احلد األدىن املقرر للدور الثاين وهو ينمـو            
أو ينمـو   % ٧٠إىل  % ٦٣من الدور األول وهو مـن       % ٧٠
 من قبلها% ٣٧

 )٤,٢٨(دول اجل

 الثاينيف الدور " ج" الصف العاشر  الطالبAfektif وجدانية نتيجة

 عدد الطالب النتيجة احملصولة منرة
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

١٠٠ - ٨٥)A( 
٨٤ – ٧٠) B( 
٦٩ – ٥٥ )C( 
٥٤ – ٤٠) D( 

 ٤٩  - ٠) E(                

٣٠ 
٥ 
- 
- 
- 

 %٨٦الب أو  ط٣٠   هي Aنتيجة الطالب اليت تصيل إىل نتيجة : بيان 



تطور من الـدور األول     الدور  وجناح الطالب يف هذا     
بالنتيجـة   الطالب يف هذا الدور وهـي     وذلك من نتيجة معدلة     

 . من قبلها% ١٤,٢أو تنمو  ٧٠,٣ اليت قبلها ٨٠,٣املعدلة 
اعتمادا من النجاح يف الدور الثاين ميكـن للباحثـة أو           

 املقرر للدور الثالث أو     مدرسة اللغة العربية أن تزيد احلد األدىن        
 املستقبل

    نتائج البحث

يف الدراسة اإلجرائية الصفية اليت قامت ا الباحثة يف الصف العاشـر              
املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج باستخدام الوسائل البصرية ذات         " ج"

حثـة  وقامت البا. ثالثة أبعاد دف تنمية دافعية الطالب يف تعلم اللغة العربية       
. ذه الدراسة اإلجرائية يف دورين حبيث تتكون من أربع لقائات يف كل دور            

واستخدمت الباحثة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد من نـوع النمـاذج            
والزيارة التعليمية يف الدور األول ومن نوع األشياء احلقيقية والزيارة التعليمية           

 قايف الدور الثاين كما قد ذكرا الباحثة ساب
يف تعلم اللغة العربية بعـد      " ج"عرفنا أن دافعية طالب الصف العاشر         

استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد تنمو يف كل لقاء، من اللقاء األول             
وإن كان يف كال الدورين األول والثاين نقصان        ، إىل اللقاء الرابع يف كل دور     

جدنا أن الطالب مل يندفعوا من حيث استخدامها كما يف اللقاء األول الذي و   



 وضعف ٨٧.للمشاركة يف عملية التعلم لعدم مناسبة الوسائل بإرادم وحالتهم    
  ٨٨.شجاعتهم الستعراض ما كتب أو عرضهم منفردا

وإن وجدنا هناك نقصانا يف هذا الدور األول لكن هناك ارتفاع عدد            
من قبلـها    )Afektif (الوجدانيةلنتيجة  ل Aالطالب الذين حيصلون على النتيجة      

، حينما استخدمت مدرسة اللغة العربية الوسائل البصرية ذات بعـدين فيـه           
وكذلك نتائجهم يف تعلم اللغة العربية بعد استخدام الوسائل البصـرية ذات            

 ثالثة أبعاد
ويف الدور الثاين كانت الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد كانت أكثر           

الباحثة عن نقصان املوجود يف الدور األول       لوجود الفهم من    . فعالية مما قبلها  
فاختارت الباحثة الوسائل القريبة من حياة الطالب الومية كاملصحف القرآين          
والسجادة وأنواع الفواكه وأماكن الزيارات التعليمية احلولية القريبة ويف تلك          
األماكن يوجدكثري من العلوم اليت يستطيع الطالب أن يعرفوها أو ينالوا منها            

وتلك الوسائل كلها من الوسائل البصرية ذات ثالثـة         . ومل خيطر بباهلم قبله   
ويف بعض اللقاءات طلبت    . أبعاد من نوع األشياء احلقيقية والزيارة التعليمية      

الباحثة من الطالب أن حيملوا وسائل من األشياء احلقيقية اليت حيبوا كثريا،            
يرام وبتلك الوسـائل كـذلك      ذه الطريقة تكون عملية التعليم تكون كما        

 ٨٩.تدفع وتشجع الطالب ليتعلم اللغة العربية كثريا
جبانب اختيار الوسائل املناسبة للمادة أو الطالب أو الزيارة وغريهـا           

مثل عرِض املدرس إحـدى     ، وأهم منها معرفة طريقة استخدام تلك الوسائل      
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الوسـيلة جلميـع   الوسائل إىل أحد الطالب مثال، على املدرس أن يِري تلك   
 ألن  ٩٠.الطالب كي يهتم الطالب اآلخرون ويفهمون كلهم، إىل غريذلـك         

 . أحسن الوسائل هي الوسائل املناسبة وتعرف كيف تستخدم
وهكذا كانت احلالة كلها، تنمو دافعية الطالب يف تعلم اللغة العربيـة       

عدد الطالب  تبدو هذه الظاهرة بارتفاع     . مما قبله وتصل إىل اإلرادة املرجوة     
وكذلك نتيجـة    )Afektif (الوجدانيةلنتيجتهم   ل  Aالذين حصلوا على النتيجة     

 كما قد ذكرا الباحثة من قبل.الطالب يف تعلم اللغة العربية
 :كما يليونتائجها 

حصلوا " ج"من طالب الصف العاشر % ٦٣يف الدور األول     -١
دىن  من احلـد األ    )Afektif( وجدانيةال لنتيجتهم   A نتيجة   على

من نتـيجهم الوجدانيـة قبـل       %٢٩وتنمو  ، %٦٠املقرر
مما كانت قبلـها    ، استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد     

مث تنمو مرة أخرى يف الدور الثاين بــ         ، طالبا١٧أو  % ٤٩
  فيه Aمن الطالب قد نالوا نتيجة % ٨٦أو % ٣٧

يف تعلـم   " ج"لطالب الصف العاشر    ا وصلت نتيجة معدل     -٢
عربية بعد اإلمتحان اليومي يف الدور األول إىل نتيجـة          اللغة ال 
 أو تنمـو    ٦٠,٥ اليت كانت قبلـها      ٧٠,٣  الطالب معدل

  يف الدور الثاين بنتيجـة معـدل  تنمو مث ،من قبلها % ١٦,١
 من الدور األول% ١٥ أو تنمو ٨٠,٥ الطالب
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 الباب اخلامس

 تراحاتقاخلالصة واال

 اخلالصة

بعد أن قامت الباحثـة     . صة واالقتراحات حيتوي هذا الباب على اخلال    
بالتحليل والتفسري عن عرض البيانات اليت قد مجعت كما يف الباب السـابق             

 :كما يليالنتائج املوصولة منها وهي  أن تلخص فاستطعت الباحثة 

كانت استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف املدرسة الثانويـة            -١
كن فعالية لقلة املدرسني الذين استخدموها      احلكومية الثالثة ماالنج مل ت    

 أو مدرسني اثنني من مثانية املدرسني ولقلة معرفتهم عنـها           %٢٥إال  
 الدورة التدريبية تبحث فيهاوعدم 

إن استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد هلا فعالية لتنمية دافعيـة             -٢
الظـاهرة  وتبدو هذه   ، يف تعلم اللغة العربية   " ج"طالب الصف العاشر    

 وجدانيـة اللنتيجـة   ) ممتـاز  ( Aمن عدد الطالب الذين نالوا نتيجة       
)Afektif (           ونتائج تعلم الطالب بعد استخدام تلك الوسـائل يف كـل

 :وهي كما يلي. دور

حصلوا " ج"من طالب الصف العاشر % ٦٣يف الدور األول     -٣
 من احلـد األدىن     )Afektif (وجدانيةال لنتيجتهم    A نتيجة   على
من نتـيجهم الوجدانيـة قبـل       %٢٩وتنمو  ، %٦٠راملقر

مما كانت قبلـها    ، استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد     
أو % ٥٧مث تنمو مرة أخرى يف الدور الثـاين بــ           % ٤٩



  فيه Aمن الطالب قد نالوا نتيجة % ٨٦

يف تعلـم   " ج" وصلت نتيجة معدلة للطالب الصف العاشر        -٤
يومي يف الدور األول إىل نتيجـة       اللغة العربية بعد اإلمتحان ال    

من % ١٦,١ أو تنمو    ٦٠,٥ اليت كانت قبلها     ٧٠,٣معدلة  
 أو تنمـو    ٨٠,٥ مث تنمي يف الدور الثاين بنتيجة معدلة         ،قبلها
 من الدور األول% ١٥

 االقتراحات

 :ا يليم الباحثة فيتقترح اخلالصة السابقةاعتمادا على 

جتهـز  ن   للمدرسـة أل    العلمي إقتراحا  البحثأن تكون نتائج هذا      -١
عن الوسائل التعليمية خاصة الوسـائل التعليميـة         الدورية التدريبية 

ليكون مدرسي اللغة العربية يف تلك املدرسة  البصرية ذات ثالثة أبعاد
 يفهمون جيدا كيفية استخدامها ويطبقوا يف عمليتهم التعليمية

لتنمية دافعية  تلك الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد فعالية         أن   عرفنا -٢
الطالب يف تعلم اللغة فيرجى على مدرسي اللغة أن جيعلوها كوسيلة           

 . اختيارية لعملية التعليم

تنمية دافعية الطالب    يف يف هذا البحث اجلامعي ركزت الباحثة حبثها       -٣
ومن . يف تعلم اللغة العربية بواسطة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد         

 . جهة أخرىفيه منين أن يبحثوا خراملمكن على الباحثني اآل

خاصـة ىف   . عسى أن يكون هذا البحث مرجعا للباحثني مما بعـد          -٤
 .الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعادالبحث عن 



فـت   وتوفيقـه واعتر   وقد انتهت الباحثة كتابة هذا البحث داية اهللا       
ولـذلك  .  ماال يخفى  صائ أخطاء ونق  الدراسة أو البحث  هذه  يف  الباحثة أن   

علـى  من ِقبِل القـارئني      واالقتراحات التصحيحوات  قادت الباحثة اإلن  رجوت
 .األخطاء املوجودة إلكمال هذا البحث
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