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 الباب الثاني

 النظريات

ترقية طريقة الغناء يف ، اليت حتّدث حول : الثاين حيتوي على النظاريات الباب

 إسرتاتيجيات يف حل، الغناء استخدام طريقةاملشكالت يف ،  املفردات استيعاب

 .املشكالت

  المفردات استيعابترقية طريقة الغناء في  .أ

 مفهوم الطريقة الغناء .1

لمة طريق اليت تعين طريقة منهجية للعمل لتسهيل تأيت الطريقة من الك

تنفيذ األنشطة يف حتقيق اهلدف. رأي آخر يقول إن طريقة التعلم هي طريقة أو 

نظام يستخدم يف التعلم الذي يهدف حىت يستطيع الطالب ملعرفة، فهم، 

طريقة هي طبقة التخطيط للربنامج  1استخدام، وإتقان مواد تعليمية معينة.

ْشُمل اليت ِاْرث  ب ط ت  ْقوية خب ط وات يُوصُِّل املاّدة التدريس بطريقة موصوٌف ي  

 2اإلجرائية.

                                                 
1 Muhammad Fadlillah, Desain Pembelajaran PAUD, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

hal. 161 
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 168 
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يف رأي تايار الطريقة هي طريقة وتوصيل تكتيكي لبعض مواد الدروس 

من موضوع ما حبيث يستطيع للطالب معرفة وفهم واستخدام الكلمات األخرى 

الطريقة هي خطة شاملة  3يف إتقان مادة الدرس لتحقيق نتائج فعالة بكفاءة.

لتقدمي املكونات اليت يتم تنفيذها يف حالة جيدة. الطريقة هي اخلطة الشاملة 

لعرض مادة اللغة بطريقة مرتبة ومنظمة، مع عدم وجود أجزاء متناقضة، وكلها 

  .4تستند إىل املنهج املختار

جيادل شايف البحر أن طريقة التعلم هي طريقة تستخدم لتحقيق 

تعلم احملددة سلًفا، يف أنشطة التعليم والتعلم، والطريقة اليت يطلبها أهداف ال

املعلم، وخيتلف استخدامها وفًقا لألهداف املراد حتقيقها بعد انتهاء التعليم. لن 

يستطيع املعلم من أداء واجباته إذا مل يتقن أي الطريق التعليم صاغها وأبدىها 

 5.علماء النفس وخرباء التعليم

لتعلم هي أكثر اإلجرائية، واليت حتتوي على مراحل معينة. الطريقة ا

وبعبارة أخرى، فإن الطريقة اليت خيتارها كل معلم هي نفسها، ولكنها تستخدم 

أساليب خمتلفة. الطريقة هي خطة شاملة لتقدمي املكونات اليت يتم تنفيذها يف 

                                                 
3 Tayar Yusuf Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 1 
4 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 76 
5 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 

46. 
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مرتبة ومنظمة، حالة جيدة. الطريقة هي اخلطة الشاملة لعرض مادة اللغة بطريقة 

  6مع عدم وجود أجزاء متناقضة، وكلها تستند إىل املنهج املختار.

زراعة موقف التعلم النشط على الطالب ليست سهلة، جيب أن يكون 

املعلم دائما مبدع يف إنشاء أنواع خمتلفة من أساليب التعلم. من املتوقع أن 

الب يف عملية التعلم. يتغلب املعلمون دائًما على املشكالت اليت يواجهها الط

لكل نظرية تعلم مدارس تعليم وتعلم خاصة هبا ، واليت قد تكون هي نفسها أو 

ختتلف عن نظريات أخرى. باإلضافة إىل ذلك ، جيب على املعلمني إنشاء 

ظروف تعلم ممتعة وجعل الطالب أكثر اهتماًما وحتفيزًا للتعلم حىت يزداد نشاط 

أن يكون املعلمون يف عملية التعلم ميسِّرين الطالب يف التعلم. جيب أيًضا 

، حبيث يتمكن الطالب من الدعم إلنشاء عملية تعلم مواتية يستطيعون تقدمي

 التعلم بنشاط حنو التعلم املستقل.

الغناء هو صوت مع القصائد املستخدمة. إن إدارة الصف عن طريق 

عادة ما يتم تصميم الغناء يعين إنشاء وإدارة التعلم باستخدام قصائد مرتددة. 

                                                 
6 Hamzah B. Uno, Model ..., hal. 17 
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على املواد اليت سيتم تدريسها. يف رأي الغناء جيعل اجلو التعلمي مبهًجا  القصائد

  .7ومتحمًسا حبيث يستطيع حتفيز منو األطفال على حنو أمثل

الغناء هو اسرتاتيجية يف نقل الرسائل واالنطباعات. الغناء هو منوذج 

ام هذه الطريقة من قبل املعلمني التعلم الفعال وخاصة لألطفال. وقد مت استخد

يف التعليم، ليس فقط يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة وروضة األطفال 

واملدرسة االبتدائية حىت الثانوية. دون وعي من الصغرية تعلمنا من الغناء الذي 

غالبا ما سونغ. هذا يثبت أن الغناء هو منوذج التعلم الذي يستطيع أن يتسرع 

ذاكرة الطالب. لذا حاول مناقشة الغناء كإحدى ابتكارات املعلمني بسرعة يف 

يف إنشاء منوذج تعلم ممتع، مما جيعل الطالب ال يشعرون بامللل والتشبع. وعالوة 

على ذلك، فإن املوضوعات اليت حتفظ، غالبًا ما جتعل األطفال كساال، ولكن 

الطفل أن يتذكره ألنه عندما يقرتن شكل األغاين جيعل بالتأكيد من السهل على 

 .خيزن بسرعة يف ذاكرته

سوف يتعلم بسرعة أكرب، ويتقن،  البالتعلم عن طريق غناء الط

وميارس مادة تعليمية يقدمها املعلمون، ألن التعلم أثناء الغناء طريقة حيبها 

                                                 
7 Muhammad Fadlillah, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini; Menciptakan 

Pembelajaran Menarik, Kreatif, Dan Menyenangkan (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 42-43 

http://onesearch.id/Record/IOS2765.slims-19340
http://onesearch.id/Record/IOS2765.slims-19340
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األطفال كثرياً. الغناء يستطيع أن يوفر الرضا واإلثارة والسعادة لألطفال حىت 

 شجيع األطفال على الدراسة جبدية أكرب.يتمكن من ت

 فوائد طريقة الغناء .2

، ذكر أن من فضل اللةيف  ستياأدي قاالسوري جاري، كما مش لوفقا

 8بني فوائد استخدام األغاين )الغناء( يف التعلم هي كما يلي:

وسائل االسرتخاء من الغناء حتييد معدل ضربات القلب وموجات  .أ

 الدماغ.

 جاذبية التعلم. ينمي االهتمام ويقوي .ب

 إن إنشاء عملية تعلم أكثر إنسانية وممتعة. .ت

 كجسر يف تذكر املواد التعليمية. .ث

 بناء االستدامة وملس مشاعر الطالب والشعور باألخالق. .ج

 عملية استيعاب القيم الواردة يف املواد التعليمية. .ح

 تشجيع حتفيز تعلم الطالب. .خ

 

 

                                                 
8 Muhammad Fadlillah, Desain …, hal. 176. 
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 طريقة الغناء مزايا وعيوب .3

اإلضافة إىل مزايا لديها أيضا العيوب، وهي على النحو الطريقة الغناء ب

 9التايل:

 الزائد طريقة الغناء  .أ

 هذه الطريقة مناسبة لالستخدام يف الفصول الصغرية. (1

التعلم لدى الطالب ألن جو الفصل الدراسي  محاسةأن يثري  يستطيع (2

 هو حي وممتع.

ودية مساعدة املعلمني يف تطوير تعليم الشخصيات ، وقيمة شخصية  (3

 / التواصل ألن هناك تفاعل جيد بني الطبقة.

 يسمح للمعلم بإتقان حالة الفصل. (4

استخدامها مرارا وتكرارا حىت يف الفصول  يستطيعكلمات األغنية  (5

 املختلفة ولكن بنفس املواد.

 عيوب طريقة الغناءال .ب

 صعب عند استخدامها على فئات كبرية. (1

 ذين ال حيبون الغناء.ستكون النتيجة أقل فاعلية عند األطفال ال (2
                                                 

9 Sarifah Alwiyah Nurfitria, “Implementasi Model Bernyanyi dalam Pembelajaran Materi 

Subtantif”, http://mebermutu.org/media2.php?module=detailreferensi&id=73, diakses 30 Juni 

2018. 
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 بسبب اجلو الطبقي الصاخب ، يستطيع أن يزعج الطبقات األخرى. (3

  خطوات تنفيذ طريقة الغناء .4

للحصول على أفضل نتائج التعلم من الطريقة الغناء يف أنشطة التعلم، 

املعلم بإعدادها. بعض األشياء  هناك بالتأكيد خطوات/إجراءات جيب أن يفعل

 10خطوات الغناء، وهي كما يلي: اليت جيب مالحظته يف

 املعلم يعرف بوضوح حمتوى املوضوع الذي سيتم تدريسه. .أ

صياغة معلومات/مفاهيم/حقائق صحيحة عن أي مواد جديدة جيب أن  .ب

 يتقنها/حيفظها املتعلمون.

 اخرت األغاين اليت يعرفها الطالب. .ت

ملتعلمني يف  جتميع املعلومات/املفاهيم/احلقائق من املواد اليت نريد أن يتقن ا .ث

 كلمات األغاين املصممة لنغمة األغنية املختارة.

 جيب أن ميارس املعلمون غناءه أوالً. .ج

 أظهرها مًعا بشكل متكرر. .ح

 حاول أن يتبع مع اإلمياءات املناسبة. .خ

                                                 
10 Ibid. 
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طرح األسئلة حول املواد لقياس ما إذا كان الطالب يستطيع بالفعل حفظه  .د

 وإتقان من الغناء األغنية.

 المفردات تعليمتعريف  .5

إن املفردات هلا دورها اهلام يف أية لغة ما. وأمهية استيعاب املفردات ميكن 

( كفاءة فهم معاىن اللغة تتوقف ۷(، يعين: )۷۷۱۱األطالع مما قاله فالريي )

(  ۳( املفردات من العناصر املهمة ىف مهارة اللغة. )۲على استيعاب املفردات. )

 11تدفعها املفردات فيه. كفاءة الكتابة ىف اللغة األجنبية

 ألفه الذي الإلندونيسية – اإلجنليزية القاموس يف ذكرت كما املفردات

 اإلجنيليزية اللغة ويف. 12الكلمة قائمة هي شاذىل وحسن ايقولس. م جون

 هي اإلندونيسية للغة العام القاموس اصطالح يف واملفردات vocabulary مسيت

 .13الكلمة قائمة

 الكلمات مجيع( ۷: )يلي كما املفردات يعرف 14واحدية ويناتا أدى

 الكلمات أو الشخص عليه استوعب اليت الكلمات( ۲) اللغة يف املضمونة

                                                 
11 Subiyanti, Laporan Penelitian (Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, 1989), 

hal. 2 
12John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 

2003), hal. 631 
13Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1989), hal. 24 
14Sabartu Akhdiah, Dkk, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Dikti) hal. 41 
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( 4) العلوم يف املستخدمة الكلمات( ۳) البيئة نفس يف مجاعة يستخدمها اليت

 والعبارات الكلمات قائمة( 5) مفردات الكلمات مجيع ليست اللغة، علم يف

 .حتديدها ومعها هجائية تنظم اليت اللغة يف واملصطالحات

كانت الكلماة أو مفردات أهم العناصر يف اللغة. و ال توجد اللغة من 

دوهنا. وذلك، ألن الكلمة تتمثل على وجود اللغة نفسها. لكون الكلمات أو 

مفردات من إحدى العناصر اليت البد من استعاهبا للحصول على املهارة 

 15الكالم، فيكون تعلمها لنيل الثورة اللغوية مهما جّدا.اللغوية و منها مهارة 

إن املفردات هي كلمات ذات معان تكّون مجلة حىّت تكّون مجلة حىت 

تكون للكلمات معان. أما فيما يتعّلق يف أمهية تدريس املفردات للطلبة فيمكن 

 16: .إمجاهلا يف النقاط التالية

ميلة و أألسلوب البليغ و تنمية الذوق األديب، يف استحسان الفكرة اجل .أ

 اللفظ املخرت و اخلط اجلميل واخليال اخلصب و استهجان القبيح منها.

النطق السليم حلروف اللغة: منفردة و جمتمعة، يف الكالم و القراءة، مع  .ب

 السرعة املناسبة من غري تعثر وال تردد وال خطأ.

                                                 
15Ahmad Fuad Efendi dan M. Fachurrudin Djalal, Pendekatan Metode dan Teknik 

Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: IKIP Malang, 2008), hal. 100 
اململكة األردنية  -معلم اللغة العربية للناطقني بغريها عمان تدريس املفردات اللغوية لطلبة األجانب شادي جملي سكر:  16

     www.alfusha.net/t7752.htmlاهلامشية
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 .تعود الفصحى يف احلديث و الكتابة .ت

 .لكالمي والكتايبحتسني اسلوب التعبري ا .ث

 المبادئ في اختيار المفردات  .6

يف تعليم املفردات البد للمعلم إعداد املفردات املناسبة للطالب. 

ولذلك، جيب على املعلمني التمسك مببادئ ومعايري واضحة.  و أما املبادئ  

يف اختيار املفردات اليت سيتم تدريسها لألجانب )غري املتحدثني باللغة 

 17كما يلي :  العربية(، فهي

 ، يعين اختيار املفردات املألوفة االستعمال.(frequency)تواتر  .أ

، يعين اختيار املفردات اليت تستخدم على نطاق واسع يف (range)بتوزُّع  .ب

 البلدان العربية يعين اليت ال تستخدم إال يف بعض الدول العربية فقط.

ان حمددة  يعين اختيار  كلمات معينة ذات مع (avability)متاحية   .ت

 كذلك. وهي املعاين اليت يتم استخدامها يف جماالت حمددة

اختيار الكلمات اليت هي مألوفة ومعروفة وترك  يعينfamiliriaty) )ألفة   .ث

الكلمات اليت قل مسعها يف االستخدام. و ذلك مثل كلمة مشس أكثر 

 شهرة من كلمة ذُك ٌع' لو أهنما يف نفس املعىن.
                                                 

17 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:Sukses Offset, 2011), 

hal 129 
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 اختيار الكلمات اليت ميكن استخدامها يف يعين (coverage)الشمول  .ج

جماالت كثرية ال تقتصر على جماالت معينة. مثل كلمة بيت أفضل من  

 اختيار كلمة منزل، ألن استخدامها أكثر شيوعا.

أمهية، يعىن اختيار الكلمات ما يطلب استخدامها أكثر عند الطالب  .ح

 من الكلمات اليت ال حتتاج يف بعض األحيان.

ُعروبة، فهذا يعين متلك الكلمات العربية، يعين اختيار كلمة عربية لو   .خ

كانت هلا مثيل يف لغات أخرى. وذلك مثل اختيار كلمة "هاتف" من  

"تلفون"، أو كلمة مذياع  من  كلمة  راديو، وغريها  كلمة 

 18(.۷۷۹۷)طعيمة:

 استخدام طريقة الغناء في التعليم المفردات .7

أن يزيل امللل يف  ستطيعات ييف تعلم املوفد اءطريقة الغنإن استخدام 

 استيعابأن يزيد  ستطيعيو ، أن يوفر للمتعلمني متعة ستطيع، ويميالتعل

يف تعلم  طريقة الغناءيهدف استخدام  .املفورات أو يزيد من خزانة املفردات

                                                 
18 Abdul Hamid, Uril Baharudin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Materi, dan Media, (Malang:UIN-MALANG PRESS,2008),hal. 61 
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املفردات إىل حتفيز الطالب على القيام بأنشطة تعلم أفضل ميكن أن تساعد 

 19.حتسني الذكاء والتفكري النقدي واإلبداعييف تسهيل 

 الغناء طريقةاستخدام المشكالت في  .ب

، مها: املشكالت هناك اثناناللغة العربية يف إندونيسيا  التعليم، بشكل عام

 غري اللغوية. تكالاللغوية واملش

 20المشكالت اللغوية  .1

 (Fonologi) نظام علم األصوات .أ

تعلم ، أي من وة القرآنبتال ةالعربياللغة يسمى نظام الصوت 

، يركز هذا العلم على مهارات القراءة القرآنية فقط، لكنو  .خمارج احلروف

ألنه يف الواقع ال  وليس لغرض تعزيز وتطوير الكفاءة يف اللغة العربية.

املثل  ميكن استخدام مجيع القواعد يف التجويد القرآن يف استخدام اللغة.

 تعليم اللغة العربية. يف ستخدمإظغم و إخفاء الذي ال ي

 

 

                                                 
19 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIn-Maliki 

Press, 2011), hal. 73-74 
 20 A. Akrom Malibary, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi 

Agama Islam IAIN, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1976), hal. 79-84. 
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 النحو .ب

علم . ةعلم تكوين اجلملعلم النحو هو بناء اجلملة هذا هو 

، وتدعم حتقيق أربعة مهارات جدا يف فهم قواعد اللغة العربية مهمة النحو

والقراءة والكتابة. تعلم قواعد اللغة العربية ال  كالمتشمل االستماع وال

، لذلك حيتاج املعلم إىل إيالء املزيد أي مقارنة مع اللغة اإلندونيسية يوجد

 من االهتمام للجمل باللغة العربية.

 املفردات .ت

، ألنه بدون د العوامل اليت تدعم إتقان اللغةاملفردات هي أح

 إتقان املفردات بشكل صحيح لن يتحقق الغرض من التدريس.

 مالءاإل .ث

اللغة  ، وهذا ما مييزمن اليمني إىل اليسار اإلمالء يف اللغة العربية

العربية عن اللغات األخرى باإلضافة إىل املشكالت اللغوية اليت جيب 

 حلها.

 غير اللغوية تالمشكال  .2

العوامل غري اللغوية هي عوامل خارج اللسانيات اليت تؤثر على تعلم 

 الشخص ومهاراته اللغوية. واليت تشمل:
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 املعلم .أ

امات دور املعلم كبري جدا يف جناح التعلم. لن تتطور االهتم

كها الطالب على النحو األمثل واملوهبة والقدرات واإلمكانات اليت ميتل

 مساعدة املعلمني. دون

 الطالب .ب

أحد املكونات الرئيسية يف التعليم. بدون أنشطة  والطالب ه

، مبا شاكل اليت يواجهها الطالب عديدةتعلم الطالب لن تتحقق أبداً. امل

، والذكاء املنخفض روسالشعور بالعوامل عند حضور الديف ذلك 

 والكسل.

 دافعال .ت

الذي يأيت من داخل الشخص للعمل أو  التشجيعالدافع هو 

هذا ينشأ  21التصرف. يتم توجيه حمرك األقراص هذا إىل هدف معني.

بسبب احلاجة للبقاء واليت تشمل البيولوجية والسيكولوجية والالهوتية. 

 يف اجملتمع.هذا الدافع يتطور على أساس التفاعالت الفردية 

 
                                                 

21 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas 
Psikologi UGM, 1983), hal. 151. 
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 ةوالثقاف االختالف .ث

هو  بني اإلندونيسيني والعريب ةإن االختالف االجتماعي والثقاف

صعوبة خاصة جيب أن يواجهها اإلندونيسيون. سوف تؤدي 

، حبيث افية إىل أنواع خمتلفة من اللغاتاالختالفات االجتماعية الثق

 تتضمن عناصر اللغة املختلفة أيًضا بنية اجلملة.

 املوسائل ع .ج

جلهد املبذولة يف الوسائل هي وسيلة لدعم جناح عملية ا

، فلن تتمكن مجيع اخلدمات العامة، ألنه إذا مل يكن ذلك متاًحا

 األنشطة املنفذة من حتقيق النتائج املتوقعة وفًقا للخطة.

 في حل المشكالت ستراتيجياتإ .ج

وفيما يلي الغناء يف تعلم املفردات،  طريقةيف استخدام  كالتاملش حلمث يف 

 ميكن القيام به: اتاسرتاتيجي
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 22اختيار األغاني التي يحب الطالب .1

 املفرداتتغيري الطالب، مث  اخرت األغاين املألوفة أو احملببة من

من  يت سيتم تدريسها. سيتم قبوله بسهلاألغنية باستخدام املفردات ال

 .اسيكون الطالب أكثر محاس، لطالب. إىل جانب الشعور بالسعادةا

 التدريب المستمر .2

، كالتيف مواجهة املش طالبالتدريب املستمر سوف يبين قوة ال

دًما. ومع الغناء املتكرر يف حتفيزهم للمضي ق طالبحبيث يستمر ال

 ، فإنه سيحفز تطوير لغة الطالب.للطالب

 التعليم وسائل .3

مهم للغاية يف خلق حالة تعلم مواتية. حبيث  يمالتعل دور وسائل

أن يقلل  يستطيعيف التعلم  لاستخدام الوسائ م أكثر قوة.لتعلتكون نتائج ا

 لميكن استخدام الوسائ أيًضا من املشكالت اليت تعوق عملية التعلم.

 الغناء: ةقيالتالية يف تعلم املفردات باستخدام طر 

 

                                                 
22 Astri Wahyuningsih, “Makalah Strategi Pengajaran Bahasa Arab dengan Gerak dan 

Lagu”, https://astri360.wordpress.com/2016/11/15/makalah-strategi-pengajaran-bahasa-arab-

dengan-gerak-dan-lagu/  diakses pada 01 Agustus 2018 

https://astri360.wordpress.com/2016/11/15/makalah-strategi-pengajaran-bahasa-arab-dengan-gerak-dan-lagu/
https://astri360.wordpress.com/2016/11/15/makalah-strategi-pengajaran-bahasa-arab-dengan-gerak-dan-lagu/
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 الصوتية وسائل .أ

وتية، أي باالستماع الص ل الوسائميستخدت تستطيع أن للغة العربية

جيدة جًدا يف تعلم واستخدام األغاين كوسائل تعليمية  ،إىل األغاين

، كما أن على اجلميع االستماع إىل األغاين، وجيب اللغة العربية

، موارد حتتوي على عناصر من اللغة، مثل املفردات األغاين تتعلم

المي رائًعا ، يعد هذا التعّلم اإلعية اللغة، ونطق املفردات الصحيحبن

األغنية  لم الذي يستخدم وسائي، ألن التعلةم اللغة العربييلتعل

 23سيكون أكثر إثارة وممتعة وسهولة يف التعلم.

 وسائل البصرية  .ب

التحفيز بصرية مثل الصور والرسومات أن توفر  تستطيعالوسائط اليت 

التخطيطية والرسوم البيانية والرسوم املتحركة وامللصقات ولوحات 

املرئية تسهيل الفهم وتقوية  ريةالبصاإلعالنات وغريها. ميكن لوسائل 

أن توفر  يستطيعالذاكرة. ميكن أن تعزز الرؤية أيًضا اهتمام الطالب و 

 24 احلقيقي.ملقة بني حمتويات املوضوع مع العاعال

 
                                                 

23 Ulin Nuha, Metodoloogi Super Efektif Pembejaran Bahasa Arab. ( Jogjakarta: Divapress, 

2002),    hal. 63. 
24 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 89 
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 وسائل الصوت  .ت

. والصور اليت حتتوي على عناصر والصورة بصريةوسائل الصوت ال

املرئية. يبدو أن  لفقط على الوسائ بصرية، ال تعتمد وسائل اللذلك

، واليت األفضل وتتمتع بقدرات وجودة أفضلهذه هي  بصريةوسائل ال

25.تستند بالتأكيد إىل تقنيات االستخدام والتسليم
مع وسائل  

، من املتوقع أن يكون فهم الطالب أسهل وأن يتقنوا بصريةالصوت ال

علم ، باإلضافة إىل التدات اليت مت نقلها من قبل املعلمبسرعة املفر 

الذي كان مماًل للطالب يف السابق وبدا أنه يستطيع اآلن تغيري دور 

 .كثر مالءمة والتأثري على الطالبالتعلم األ

                                                 
25 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, ( Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), hal. 284 


