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Abstrak
Dalam setiap bahasa mempunyai empat keterampilan, yaitu mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Dalam
mempelajari bahasa asing kita dituntun untuk mahir dalam setiap ketrampilan. Begitupun dalam ketrampilan
membaca. Media pembelajaran bahasa digunakan untuk mempermudah guru dan siswa dalam belajar serta
memahami materi yang disampaikan. Media pembelajaran menjadikan siswa lebih termotivasi untuk mempelajari
bahasa dan aktivitas pembelajaran menjadi menyenangkan. Salah satu media pembelajaran yang dianggap menarik
dalam belajar bahasa Arab adalah Bulletin Board. Media pembelajaran ini merupakan suatu cara pembelajaran yang
mewajibkan siswa untuk belajar banyak membaca dengan lafal yang baik serta dapat memahami bacaan. Disamping
itu siswa akan lebih semangat, serta meningkatkan keterampilan membaca siswa Namun disisi lain sebelum
pembelajaran dimulai sebaiknya terlebih dahulu menjelaskan materi yang berhubungan dengan media. Setelah tindak
lanjut, peneliti mengevaluasi sejak proses mengajar bahasa Arab dalam keterampilan membaca, siswa merasa tertarik
dengan metode Bulletin Board ini dan ingin tahu banyak tentang hal itu. Dengan cara ini, siswa dapat dengan mudah
memahami mata pelajaran dan mengekspresikan pandangan mereka. Proses pendidikan terasa menyenangkan dan
membosankan sehingga siswa dapat belajar belajar bahasa Arab.
Kata Kunci: membaca, media, bulletin board

املقدمة
إن اللغة العربية مغرقة يف القدم ،فهي لغة املكتملة النمو ،استطاعت أن تعرب عن دقائق املشاعر اإلنسانية والصور
واألحاسيس .اللغة العربية كغريها من اللغات جمموعة من الرموز املتمثلة ىف احلروف اهلجائية العربية الىت يستند على نطق واحد منها أو
أكثر أصوات معينة ،تعطي دالالت يدركها من يفهم هذه اللغة ،فاللغة العربية جمموعة من الرموز اخلاصة هبا .وهي متفرعة إىل :القواعد
1
النحوية والصرفية والبالغية واإلمالئية واخلط والتعبري الشفوي والكتايب والقراءة واحملفوظات والنصوص األدبية.
من أهم ما يهدف إليه تعليم اللغة العربية متكني املتعلم من اكتساب املهارات اللغوية الىت تساعد على االتصال بغريه يف
اجملتمع الذي يعيش فيه 2.تتمثل اللغة العربية يف فنون أربعة هي االستماع والكالم والقراءة والكتابة ،وتسمى هذه الفنون األربعة "مبهارة
اللغة" يف أول مرة تعلمنا اللغة أي من صغاران تعلمنا مهارة االستماع والكالم أوال مث بعد ذلك تعلمنا مهارة القراءة والكتابة ،كما قال
على خوري للكتابة ،أما البدء ابلقراءة والكتابة فإنه يؤخر تعلم القراءة لكتابة فقد رمبا جيعل تعلمها صعبا ،وال شك أن تدريس
3
االستماع والكالم حيتاج إىل تدريبات االذن وتدريبات النطق واحملاكاة.
اللغة العربية عادة درس ىف الدرج الرتبية االسالمية واملعاهد .من املرحلة االبتدائية حىت اجلامعة ىف تعليم اللغة العربية التالميذ
يدرسون اللغة العربية كاملة هي استماع وكالم وقراءةو وكتابة .وكذلك املدرسون ان يهتموا ويفهموا فهما اتما ىف اللغة العربية.

 1حنان سرحان النمرى ،تدريس اللغة العربية األساليب واإلجراءات( ،مكة املكرمة  :مكتبة دار إحياء الرتاث اإلسالمي )1433 ،ص11 :
2حنان سرحان النمرى ... ،ص16 :
3على خوري عبد اجلليل وأمحد هرا ،مذكرة طرقت دريس اللغة األجنبية (سورااباي  :معهد تعليم اللغة العربية مسجد أمبيل اجلامع  ) 1423,ص3-2 :
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أن القراءة هي امهية مادة من املواد الدراسية لصلتها بكل مادة اخرى .والقراءة كثرية استعماهلا ىف املدارس الرمسية أو املعاهد
وهي دراسة رئيسية ,وال يستطيع ان يتقدم ىف كل مادة من املواد اال إستطاع السيطرة على مهارة القراءة 4.الوسيلة ملعىن مهم ,الن يف
النشاط التعليم الوسيلة مساعد فيه .ضائقة الدرس الذى سأواصل اىل تلميذ مساعد بوسيلة.
يف احلقيقة ،جناح عملية التعلم تتعلق على اختار الطريقته أو اإلسرتاتيجيته .جيب علينا كمرشح املدرس إبكاراي ىف اختار
الطريقة واإلسرتاتيجية ليستطيع األهداف الىت نريد أن إتصل تنفيذها .لذلك ،أصله الطالب ليس لديهم الرغبة على القراءة ابللغة العربية
سيكون الزايدة من الرغبة للقراءة ابللغة العربية .نظرا اىل النموذج يف تنفيذ املناهج الدراسية للمدرسة الثانوية اإلسالمية جبل نور
سيدوارجو هناك نواح جذابة ميكن أن ترفع اىل رتبة التحقيق .ومن تلك األمور اجلذابة هي تطبيق الوسائل التعليم لوحة النشرات
“ ”Bulletin Boardلتنمية مهارة القراءة.
البحث
املهارة مصدر من مهر -ميهر-مهارة ,واملراد فيها االستطاعة ,يف تعليم اللغة العربية ,كما عرفنا أن اللغة العربية هلا أربع
مهارات هي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة .هبذه املهارات وجب علينا أن نسلطها و نفهما و خاصه للمعلمني قبل تعليمهم
إتصاهلم اىل املتعلمني .ومن اربع مهارات اللغوية املذكورة ,البشر لديهم قدرة معينة يعين القراءة .ميكن لالنسان أن يكون سكب ما كان
يف ذهنه على قطعة من الورق ومن مث ختزينها ملدة يوم والشهر والسنة أو أكثر من ذلك .يف جمتمع حديث لقراءة اجلزء الذي ال ميكن
5
إستبعاده ألنه بدون هذه القدرة يف عاملنا ستكون مغلقة ويقتصر على ما هو حولنا.
أن القراءة هي أمهية مادة من املواد الدراسية لصلتها بكل مادة أخرى ,والقراءة كثرية إستخدم يف املدارس الرمسية أو املعاهد
وهي دراسة رءيسية ,وال يستطيع أن يتقدم يف أية مادة من املواد اال إستطاع السيطرة على مهارة القراءة.
أما القراءة أو ذكره ايضا ابملطالعة هي التعليم القراءة الىت إلهداف لتلميذ أن يكون القراءة صحيح و يهتم ماذا القرء .والقراءة أيضا
مبعىن ينظر و يهتم امللء مما يكتب بتلفظ أو قراءة صامتة وهتجأ أو تلفظ ما يكتب .قد قرء ينطوى على ما هرين مها تعرف على رموز
6
املكتوب فيه ويهتم امللءه.
وأما القراءة الدكتور حممد صالح الدين اجملاور هينشاط فكرى يقوم به االنسان الكتساب معرفة أو حتقيق غاية 7.وأما تعريف
8
املهارات اللغوية هي أداء لغوي صويت كان أو غريه يتميز ابلسرعة والدقة والكفاءة والفهم ومراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة.
وتعريف من القراءة هي النظر والفهم على املعىن املكتوبة ابجلهر والصمت .وهي إحدى من فنون اللغة الّيت ال يتسىن لإلنسان أن
يتواصل مع غريه بدوهنا .وفيها مهارتني مها تعريف الرموز املكتوبة وفهم معان مقروء

9

4حممد عبد القادر أمحد ,طرق تعليم اللغة العربية(,القاهرة١٩٧٩ :ﻫ)١٠٧ ,

5

Soenjono Dardjowidjojo, Psiko Linguistik (pengantar pemahaman bahasa manusia), (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia. 2008), hal 299
6
Ahmad. Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009) hal.149

7حممد صالح الدين اجملاور .تدربديس اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية( .القاهرة :دار الفكر .)2000 .ص291 .
8أمحد فؤاد علينا .املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها ( .الرايض :دارالسالم )1993 .ص8 :
9عبد الوهاب رشدي .املرجع السابق .ص95 :
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تعد القراءة أهم املادة من املواد الدراسية لصلتها بكل مادة األخرى .القراءة تساعد الطلبة على إكتساب املعارف وتثري لديهم
الرغبة ىف الكتابة املوحية ومن القراءة تزداد معرفة الطلبة ابلكلمة واجلمل والعبارات واملستخدمة ىف الكالم والكتابة .الكفاءة ىف القراءة
هو إحدى من املهارة اللغوية مهم ,حياة اإلنسان متوازن والتزدهر دون القراءة .ىف الدراسة العام خاصة ىف اللغة العربية أن مهارة القراءة
10
مهمة فلذلك تدريس القراءة هو إحدى فعالية املطلق الزمي أن يهتم.
ىف تطوير املهارة القراءة كان بعض الكفاءة الذي متلك يف القراءة اللغة العربية منها :كفاءة ىف الفرق احلروف والكفاءة ملعرفة
بني الرموز واألصوات ،كفاءة ملعرفة الكلمة ،فهم املعىن الكلمة املناسب ابلنص ،فهم املعىن ظاهر الكلمة ،يعرف حرف العطف ىف
الكلمة ،تستطيع يستخلص احملتوى القراءة ابإلختزال ،يقرأ ابحلرج ،فهم األسلوب اللغوية املصنف ،يوجد األخبار املكتوب أو املضمر
11
املناسبة مبا أرد املصنف ،الضبط والطالقة ىف القراءة ،يقرأ ابإلختزال ،يثبت املوضوع القراءة ،فهم املقروء.
قال دكتور كرايل أن القراءة هي يطري .املراد يعين أن القراءة يعطي املناظر الواسع عن التاريخ و الناس ورأي و األخر .القراءة
مثل يطري علي اإلرتفاع يف علم و طريق إىل الصفاء.
مهم جدا أل ّن القراءة هي إحدى الوظائف األعلى من عقل الناس و تستطيع أن تقول أ ّن مجيع عملية التدريس على
القراءة ٌّ
فطبعا تطوير وجدانيتنا و إذا كثر القراءة نكون اإلنسان املبدعة و مبتكرة .كما يف السورة
أساس القدرة القراءة .إذا نكثر يف القراءة ً
كرر هذه الكلمة إشارة أ ّن القراءة لب ّد أن تعمل املستمر .إذا نقرأ
مرتني .قريش شهاب يف كرسته يبني أن ّ
العلق ,كلمة " إقراء " تكتب ّ
الكتب و غري ذلك مر ًارا فليس من اخلاسرين.
لوحة النشرات “ ”Bulletin Boardهو لوحة بدون قماش الفالنيل .يلصق الصوار أو الكتاابت ابستخدام الغراء أو
أدوات اجلذابة األخرى عادة .كانت وسيلة لوحة النشرات يف املؤسسة وجامعة اإلسالمية حكومية كان أو مدنيا .يستخدم لوحة
النشرات كوسيلة لنيل تعليم اللغة العربية خاصة.
تستخدم يف اجلامعة دول العظمى أبرواب كان أو أمرييكا وسيلة لوحة النشرات لتنفذ نشاط التعليمية اللغة سوى لنشاط
األخرى الذي يتعلق بنشاط التعليمية حىت طالب الذين اليتبعون تطوير لوحة النشرات يشعر بقيا .يف احلقيقة ،لوحة النشرات الىت تنظم
أو تدير جبيدة ومهنية تستطيع أن تساعد أنشطة التعليم اللغة العربية خاصة.
يعمل منافع لوحة النشرات بطريقة يلقص القصاصة من اجلرائد أو اجملالت اللغة العربية بيالحظ األشياء منها :ينبغي
القصاصة تنظم أو تدير مرتبا ومنتظما ،.لكي جذابة ،واألحسن القصاصة تستخدم كتابة ملونة و صوارا ،ينبغي الطالب ليقرأ لوحة
12
النشرات لكي يعرف تطويرا دائما.
لوحة النشرات هي من أكثر اللوحات استخداما يف مدارسنا حيث تستخدم يف عرض معلومات وأخبار خاصة ابلطالب
مثل اجلداول االمتحاانت على سبيل املثال كما تستخدم يف عرض األخبار اخلاصة ابملدرسة أو ابملدينة أو البلد الذي يقطنه التالميذ،
كما تستخدم يف عرض األحداث اجلارية ابلعامل واليت هتم الطالب.
منافع لوحة النشرات “”Bulletin Board

10

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 63
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 63-64

11

12

ترجم من:
M. Kholilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo) h. 70-71
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أ .تستخدم لوحة النشرات ليشرح األشياء (مواد الدراسية واالخبار وقصة القصرية واإلعالن وغري ذلك)
ب .خيرب احلادثة يف األوقات معني.
ج .مجيع األشكال وسائل اإلعالم استخداما لوحة النشرات.
د .يتضمن الرسائل القويل مكتوب ،مثل:
 )1اإلنشاء
 )2األخبار
 )3الدعوة وقصة القصرية
 )4الصور واإلعالن وصورة اهلزلية وغري ذلك
واألن ،تكيف شكل لوحة النشرات ابستخدام مسمار البطاسة ليلصق اإلعالم والصور وغري ذلك .وشكل لوحة النشرات مل
13
تعد تستخدم الغراء حىت املؤثر إستعماهلا.
خطوات تدريس العربية بلوحة النشرات
كما يلي:
املدرسة ،ستعلم مواد الدراسية للطالب قد لصقت أوال يف لوحة النشرات.
 .1خطوة االوىل  :قبل تعلّم ّ
 .2خطوة الثاين  :مث إعداد لوحة النشرات وتعلّقها يف أمام الفصل أو يف اجلزء الذي سهل املنظورا للطالب.
مدرسة طالاب إىل عدد اجملموعة وأتخذ وكالة اجملموعة واحد من املواد الدراسية يف لوحة النشرات.
 .3خطوة الثالث  :تنقسم ّ
 .4خطوة الرابع :مث يبني الطالب درسا الذي أخذمت أمام الطالب اآلخر.
مدرسة النتيجة وفقا على قدرة الطالب.
 .5خطوة اخلامس  :تعطى ّ
هكذا ،أهداف إستخدام لوحة النشرات سواء مبجلة احلائط يف املدرسة عادة ،تستخدم لوحة النشرات ملعرفات بسيطة فحسب.
تق ّدم لوحة النشرات أنشطة التعلم الىت تطبيقها يف ذلك الفصل .لذلك ،جتب لوحة النشرات أن متلك وظيفة التعليمية.
املزااي والعيوب وسيلة التعليم لوحة النشرات “”Bulletin Board
ميلك وسيلة التعليم لوحة النشرات “ ”Bulletin Boardاملزااي والعيوب ،منها:
 .1املزااي لوحة النشرات “”Bulletin Board
أ .تستطيع مواد الدراسية أو اإلعالم األخرى أن يلصق يف لوحة النشرات.
ب .يستطيع الطالب أن يلصق عملهم ،يعين :قصة القصرية واملقالة واألشعار والصور وصورة اهلزلية وصورة الكاريكاتورية وملصق
وغري ذلك.
ج .تستخدمها لتلصق اإلعالم أو اإلعالن.
د .متلك اجلذبية وتستطيع أن تبعث على الطالب لعمال.
13

ترجم منM. Kholilullah, Media……….. h. 71 :
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 .2العيوب لوحة النشرات “”Bulletin Board
لوحة النشرات “ ”Bulletin Boardصفتها مفتوح ،فتملك العيوب منها:
أ .تسهيل لآلخرين أن أيخذوا اإلعالم يف لوحة النشرات ) ، (Bulletin Boardاما قصدا أو ال ،وبني ذلك اإلعالم مهم أو
اليزال احتاجا.
ب .تسهيل لآلخرين أن شخبط يف الكتابة أو يزيدوا الشطبة على الصور حىت يفسد اجلماهلا أو اإلعالم يف لوحة النشرات
14
“.”Bulletin Board
قبل تطبيق وسيلة التعليم لوحة النشرات ” ،“Bulletin Boardتريد الباحثة أن تعمل اإلختبار أبربعة احملاضرات .يف
احملاضرة األوىل قامت الباحثة ابإلختبار القبلي ملعرفة قدرة الطلبة يف مهارة القراءة ,أما نشاطات اإلختبار ،كما يلي :
املدرسة عملية التعليم ابلسالم والدعاء وسأل الباحثة عن أحوال الطلبة.
 .1بدأت ّ
املدرسة مح الطلبة.
املدرسة كشف احلضور وتعارفت ّ
 .2قرأت ّ
املدرسة الطلبة ليفتحوا كتبهم اللغة العربية.
 .3أمرت ّ

املدرسة الطلبة ليقرأ النص مبوضوع "اهلواايت"
 .4أمرت ّ
املدرسة الطلبة إلجابة األسئلة .
 .5أمرت ّ
املدرسة.
املدرسة الطلبة جلمع ورقة األجوبة على املكتب ّ
 .6أمرت ّ
املدرسة عملية اإلختبار ابلدعاء والسالم.
 .7إختتمت ّ
تريد الباحثة أن تطبيق الوسيلة التعليمية اجلديدة تعين لوحة النشرات ” ، “Bulletin Boardأهنا تستطيع أن تسهل
عملية التعلية اللغة العربية لطالب خاصة يف مهارة القراءة .فأنشطة التعليم بتطبيق وسيلة التعليم لوحة النشرات “Bulletin
”Boardيف تلك املدرسة مبحاضراتن .يف هذا التدريس إستعملت الباحثة تدريس القراءة اللغة العربية بتطبيق وسيلة التعليم لوحة
النشرات ”. “Bulletin Board
14

ترجم منM. Kholilullah, Media………..h. 71-72 :
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أما نشاطات اإلختبار ،فكما يلي :
أ) املقدمة
املدرسة عن أحوال الطلبة.
 .1تبدأ عملية التعليم ابلسالم والدعاء وسأل ّ
 .2تقرأ كشف احلضور وتتعارف مح الطلبة.
 .3توضع لوحة النشرات يف أمام الفصل.

ب) أنشطة الرئيسية
 .4تشرح مواد الدراسية للطالب قد لصقت أوال يف لوحة النشرات.
املدرسة الطلبة إىل عدد اجملموعة.
 .5تنقسم ّ
 .6يشري كل اجملموعة واحد منهم.
 .7أيخذ كل الوكالة اجملموعة واحد من املواد يف لوحة النشرات.
املدرسة الطلبة أن يبحثوا املواد مع جمموعتهم.
 .8أتمر ّ
املدرسة اجملموعة أن يقرئوا املواد الذي أخذهتم أمام الفصل.
 .9أتمر ّ
املدرسة اجملموعة أن يبينوا درسا الذي أخذمت أمام الطلبة اآلخر.
 .11أتمر ّ
املدرسة التقوية اىل شرح اجملموعة.
 .11تعطي ّ
ج) اخلامتة
املدرسة النتيجة وفقا على قدرة الطلبة .أتخذ املدرسة النتيجة من حيث فصاحة وقواعد وهلجة وفهم املقروء.
 .1تعطى ّ
 .2تلخيص املدرسة عن املواد امللقي.
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األخطاء.

واحلاصل من هذا التدريس يعين مهارة القراءة جلميع الطلبة أن ترتفع ولو قليال يف الفصل .أتكيدا ،اإلجابة الطلبة قليل من

مث قامت األستاذة ابإلختبار البعدي بتطبيق وسيلة التعليم لوحة النشرات ” “Bulletin Boardمبوضوع اهلواايت.
واألغراض لنيل حتقيق املعلومات عن نتيجة الطلبة يف مهارة القراءة ولنعرف تطوير القراءة لطلبة .وهذا العمل يعقد يف يوم الثالاثء يف
التاريخ  30أبريل  2015و عدد الطلبة يف هذا اإلختبار  ٢٤طلبة أما نشاطات اإلختبار ،فكما يلي :
املدرسة عملية التعليم ابلسالم والدعاء وسأل الباحثة عن أحوال الطلبة.
 .1بدأت ّ
املدرسة مح الطلبة.
املدرسة كشف احلضور وتعارفت ّ
 .2قرأت ّ
املدرسة الطلبة ليفتحوا كتبهم اللغة العربية.
 .3أمرت ّ
املدرسة الطلبة ليقرأ النص مبوضوع "اهلواايت"
 .4أمرت ّ
املدرسة الطلبة إلجابة األسئلة .
 .5أمرت ّ
املدرسة.
املدرسة الطلبة جلمع ورقة األجوبة على املكتب ّ
 .6أمرت ّ
املدرسة النتيجة وفقا على قدرة الطلبة .أتخذ املدرسة النتيجة من حيث فصاحة وقواعد وهلجة وفهم املقروء.
 .7أعطيت ّ
 .8تلخيص املدرسة عن املواد امللقي.
املدرسة عملية اإلختبار ابلدعاء والسالم.
 .9إختتمت ّ
وبعد مالحضة ،تقومي الباحثة منذ عملية التعليم اللغة العربية يف املهارة القراءة يف الصف العاشر بتلك املدرسة أ ّن الطلبة
يشعرون إجنذب على هذه الوسيلة ويريدون أن يعرفوا بكثري عنها .هبذه الوسيلة ،يستطيع الطلبة أن يفهموا مواد الدراسية بسهولة و
حبر .يشعر عملية التعليم مفرحا و ال ممال حىت يستطيع أن جيلب الرغبة الطلبة ليدرس الدرس اللغة العربية .وأهم من هذه
ّ
يعربوا رئيهم ّ
الوسيلة هي تبلغ أهداف أنشطة التعليم يف هذا الفصل.
اخلالصة
وكانت اخلالصة هي كما يلي :
وسائل التعليم لوحة النشرات “ ”Bulletin Boardأحد من وسائل التعليم لتنمية مهارة القراءة فيها موضوع عن
املدرسة الطلبة إىل عدد اجملموعة ،يشري كل اجملموعة
اهلواايت .وطبقت الباحثة هذه وسائل التعليم مراتن بطريقة واحدة يعين :تنقسم ّ
املدرسة الطلبة أن يبحثوا املواد مع جمموعتهم ،أتمر
واحد منهم ،أيخذ كل الوكالة اجملموعة واحد من املواد يف لوحة النشرات ،أتمر ّ
املدرسة اجملموعة أن يبينوا درسا الذي أخذمت أمام الطلبة اآلخر ،تعطى
املدرسة اجملموعة أن يقرئوا املواد الذي أخذهتم أمام الفصل ،أتمر ّ
ّ
املدرسة النتيجة وفقا على ق درة الطلبة .أتخذ املدرسة النتيجة من حيث فصاحة وقواعد وهلجة وفهم املقروء .وقالو الطلبة أن وسائل
ّ
التعليم لوحة النشرات “ ”Bulletin Boardجيد وحسن لتنمية مهارة القراءة.
املراجع
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