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 الباب الثاني

 النظريات

 

 التعليمية الوسائل عن العام المبحث .أ

 التعليمية الوسائل المفهوم. ١

ستخدـ ىف الًتبية كالتعليم أدكات يكلتحصيل أىداؼ الًتبية فعاليا كتوقيعيا 

تسمى "الوسائل التعليمية". كىف اللغة كانت الوسائل من كلمة كسيلة معناىا 

"رسالة ك كسيلة". كالوسيلة ىي أدكات ىف إرساؿ الوصايا من الراسل إىل 

 1ادلرسل.

 كمن التعارؼ ىف الوسائل ىي:

1( Association for Education and Communication Technolog (AECT)  رأل

 أف الوسائل ىي كل أشياء مستخدمة عملية إرساؿ ادلعلومات.

2 )National Edication Association (NEA)  يعرؼ أف الوسائل ىي كل أشياء

مكرية مشاىدة مسموعية  مقركءة أك زلادثة مع أدكات مستخدمة جيدة ىف 

 2عملية التعليم كالتعلم كتوثر فعالية الربنارلية اإلرشادية.

                                                             
1Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Teras, 2002), h. 102 
2 Muhtadi , Pengajaran Bahasa Arab...,  h. 21-22 
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ل التعليمية ىي الوسائل احلامية الوصايا كعند ىينيك كأصدقائو, الوسائ( 3

 كادلعلومات اليت ىدفها التعليم كمقاصده.

يمية ربيط مجيع يبابيع احملتاجة عرؼ مرتُت ك بريك أف الوسائل التعل( ۶

الوسائل. أف تكوف الوسائل للموصالت مع ادلتعلمُت. كديكن أف تكوف ىذه 

 3جامدة كلينة مستخدمة ىف الوسائل اجلامدة.كسائل 

كمن التعريفات السابقة تلحص أف الوسائل التعليمية ىي أدكات توصل 

كقد التعلم كالتعليم. الوصايا كربرؾ الفكرة كالشعور كمهة ادلتعلمُت ادلعانة عملية 

دخلت ىذه الوسائل ادلختلفة يف رلاالت الًتبية كالتعليم ربت أمساء كثَتة فعرفت 

"الوسائل السمعية  أك أكؿ األمر بأسم الوسائل "ادلعينة" أك "معينات التدريس"

كاسعاف هبا ادلدرسوف ىف تدريسهم بدرجات ماتفاكتة من احلماس كل  كالبصرة"

ديانو بأمهيتها. كمنهم من أنكرىا كليتة كأستمر يف تدريسو حسب مفوىومو ذلا كا

 بالطريقة الىت نشأ عليها  كتعلم هبا كاساسها االلقاء كالتلقُت.

كانت الوسائل أدكات فسقية ترتب كتستخدـ إلتصاؿ الوصايا التعليمية. 

كترتب ىذه الوسائل جذبة كتوكيال للوصايا ادلقدمة. ككانت الوسائل معانة كزلتاجة 

أثناء التعليم. كمن ادلهميات ىف أمهية الوسائل ىي تقريب التعليم ألشخاص كاقعة. 

                                                             
3Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2002), h. 162 
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كأما ىف احلدكد فهناؾ موافقات كمرادفات منها أف الوسائل ىي كل أشياء 

مستخدمة إلتصاؿ الوصايا من الراسل إىل ادلرسل القابل ربرؾ فكرة التالميذ 

الوسائل التعليمية مستخدمة  كشعورىم كاىتمامهم كمهتهم عملية التعليم. كلكن

 4ألمورأتية منها:

 إيضاح ادلادة التعليمية (أ 

 اإلىتماـ ىف جزء مهم  (ب 

 إعطاء التنوع ىف التعليم (ج 

 توضيح الًتكيب التعليمى (د 

 محاسة التالميذ ىف التعلم (ق 

الوسائل التعليمية سبلك الدكر ادلهم ىف تعليم اللغة األجنبية كاللغة العربية. 

التقصر الوسائل التعلمية للمبتدئُت بل للمتقدمُت. كثَت من الباحثُت الذين جيدكف 

كمن  ٬العربية(ية )خاصة اللغة أمهية استخداـ الوسائل التعليمية ىف تعلم اللغة األجنب

كما قاؿ سويانطا   ٬األسف أنو كثَت من ادلعلمُت الذين مل يستخدمواىا ىف تعليمهم

الوسائل  أنو كثَت من التعذرات ىف غَت عملية ٬الذم نقلو عبد الوىاب راشدل

أف استعداد الوسائل حيتاج إىل مؤنو  عملية تعليم اللغة العربية, منها عند ادلعلمُت 

                                                             
4Umi Machmudah dan Abdul Wahab Risyidi, Active Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2002), h. 22 
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ة ككقت كفاءة. كال يريد ادلعلموف ىف أخد ىذه العاقبات حىت يكوف تعليم اللغة كثَت 

يورث ادللل عند التالميذ بل إذا كاف للمعلمُت ابتكار ديكن ذلم أف ينتفعوا الوسائل 

 5التعليمية اللغوية بالمؤنو كمضيع األكقات.

  وفوائدها التعليمية الوسائل أهداف. ٢

األىداؼ ادلهمة من كسائل التعليمية أف يأخد التالميذ الوصايا كادلعلومات 

كفقا لتعليم اللغة العربية كغَتىا اىتماـ على  6بال عملية طويلة ماللة. سهلة كسريعة

دلستمر ىي أمر مللة مع أهنا كاجبة ىف ربصيل القدرة كادلهارة أف التعلم كالتجرب ا

 اللغوية فكاف حضور الوسائل زلتاجة لدفع ادلاللة.

كألكؿ مرة كانت الوسائل تفيد إعانة النشاطات التعليمية كىي الوسائل اليت 

كلتوضيح كسهولة  ٬التعليمتعطىى اخلربة البصرية لدل التالميذ ىف إنشاء احلماسة ىف 

تفيد  كانت الوسائل  ٬ظرية الكلية كاخليالية القددية الوقعية كسهلة ىف الفهم.كلذلكالن

 7ارتفاع أخد التالميذ ىف ادلادة ادلعلمة.

تصَت الوسائل التعليمية التعليم اجلذاب. تعُت الوسائل طريقة التعليم لألستاذ 

كبُت  ٬كتالميذ ىملية ىف ارتفاع ادلوصالت بُت ادلعلمُت كادلعلم. طريقة التعليم عم

                                                             
5Umi Machmudah dan Abdul Wahab Risyidi, Active Learning..., h. 26-29 
6 Rosyidi, Media Pembelajaran..., h. 22 
9 Muhtadi, Pengajaran Bahasa..., h. 23 
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التالميذ كبيئتهم. يطلب من استخداـ الوسائل أف ترتفع جودة التعليم ادلؤاثرة ىف 

 8جودة حصوؿ التعليم.

 9كبالكلية كانت فائدة الوسائل ىي:

 ادلقدمة لئال يكوف فعاليا فحسب )كتابيا كلسانيا فقط(.توضيح الوصايا ( 1

 التوسع ىف ربديد ادلكاف كاألكقات كاحلسية مثل:( 2

 ادلوضوع الكبَت ينتهى بالوقائع كالصورة كاألفالـ كالنوع  . أ

 ادلوضوع الصغَت بتصوير الصغَت كاألفالـ كاصورة  . ب

 احلركة البادئة اكالسريعة بًتتيب الوقت . ج

 لوقائع القددية بتسجيل األفالـ كالصوتية كالصورة ا . د

 ادلوضوع الكلى. 5

 النظرية الوسيعة تبصر باألفالـ كالصورة كغَتىا  . ك

يدفع احلشية من التالميذ بوسيلة استخداـ الوسائل التعليمية الصحيحة ( 3

 ادلتنوعة.

وية معينة ليجد كالتفرؽ التالميذ كبيئتهم كخربهتم مع أف ادلنهج كادلادة الًتب( ۶

 ادلعلموف الصعوبة ىف اقتدأ خلفيتهم.

                                                             
2Ibid..., h. 24 
2 Mufarokah, Strategi Belajar..., h. 109 
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 التعليمية الوسائل أهمية. ٣

تقـو الوسائل التعليمية بدكر رئيسي ىف مجيع عمليات التعليم ك التعليم اليت 

تتم ادلؤسات التعليمية ادلعركفة بالتعليم النظامي اك الرمسي كادلدارس كادلعاىد 

ليت ربدث خارج ىذه ادلؤسسات٬ كيباشر الفرد كاجلامعات أك ىف عمليات التعلم ا

فيها التعلم على مسئولية كبر غبة منو يف االستزادة من ادلعرفة كتسمى بالتعليم 

الغَت ريسمي. كبادلثل فاف الوسائل بأنواعها ادلختلفة كأساليب االستعانة دباتعترب 

دث ىف الزمة لنجاح مجيع عمليات االتصاؿ اليت تتم عن طريق ادلواجهة كماحي

احملاضرات كالندكات كادلقابالت٬ أك اليت تتخد طريقها من خالؿ كسائل االتصاؿ 

 كاالذاعة كالتليفزيوف كالسينها كالصحافة.   اجلماىرية

التنمية البشرية كاالجتماعية ال ديكن غاىل إذا قلنا أف معاجلة مشكالت كال ن

٬ التقليدية منها أف ربدث أال من خالؿ االستعانة بوسائل االتصاؿ ادلناسبة

 كاحلديثة كالتكنولوجية:

 أهمية الوسائل التعليمية في مجاالت التعليم و التعلم ٣.١

 من أمهية الوسائل التعليمية يف رلاالت التعليم ك التعلم كىي:

من الشركط اليت تساعد على التعلم كجود احلاجة للتعلمية٬ كاف يشعر  . أ

يستلـز ذلك استثارة اىتمامو الطفل بأمهية إشباع ىذه احلاجة. كقد 
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بالوضوعات اليت يتعلمها. كديكن للوسائل التعليمية أف تؤدم اىل 

استشارة اىتماـ التلميذ كإشباع حاجتو للتعليم فال شك اف الوسائل 

التعليمية ادلختلفة كالرحالت كالنماذج كاألفالـ التعليمية كادلصورات تقدـ 

فق أىدافو كيشَت اىتمامو خربات متنوعة يأحذ منها كل طالب ما حي

فالتلميذ الذم خيرج ىف رحلة اىل شطئ البحر قد جيد يف اللعب 

كالسباحة مايشبح حاجة ىف نفسو بينما يهتم اخر جبمع األصداؼ 

كالقواقع كاثارة كثَت من االسئلة حوذلا كنراستها كبادلثل فاف مشاىدة 

تح لو افاقا الفليم تستثَت اىتماـ التلميذ ضلو موضوعات الدراسة كتف

 جديدة من ادلعرفة.

ديكن عن طريق استخداـ الوسائل التعليمية ادلختلفة تنويع اخلربات الىت   . ب

هتيثوىا ادلدرسة للتلميذ فتتيح لو الفرصة للمشاىدة كاالستماع كادلمارسة 

كالتأمل كالتفكَت فتصبح ادلدرسة بذلك حقال لنمو التلميذ ىف مجيع 

ء رلاالت اخلربة الىت ديرهبا. كبذلك تشًتؾ مجيع االذبهات كتعمل على اثرا

حواس التلميذ ىف عمليات التعليم شلا يؤدل اىل ترسيخ كتعميق ىذا 

التعليم. كتساعد الوسائل التعليمية على تكوين عالقات مًتاببطة مفيدة 

راسخة بُت كل ما يتعملو التلميذ كذلك عندما تشًتؾ احلواس ىف تشكيل 
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ها خبرباتو السابقة فيصبح ذلذه العالفات معٌت خاص اخلربة اجلديدة كربط

 .كيًتتب على ربقيق ىذه اخلطوة أف يصبح التعليم باقي االثر 

كلعل من فوائد إستحداـ الوسائل التعليمية أف نتحاشى الوقوع يف  .ج

اللفظية كىي أف يستعمل ادلدرس أك ادلتخاطب الفاظا ليس ذلا عند 

لة اليت ذلا عند قائلها. كال حياكؿ توضيح التلميذ أك ادلستمع نفس الدال

ىذه ادلفاىيم كااللفاظ اجملردة بوسائل زلسوسة تساعد على تكوين صور 

مرثية ذلايف االذىاف. كلكن اذا تنوعت ىذه الوسائل فاف اللفظ يكتسب 

أبعادا من ادلعٌت تقًتب بو من احلقيقة٬ االمر الذل يساعد على زيادة 

اىن ىذه األلفاظ يف ذىن ادلدرسة مثال كمعناىا التطابق كالتقارب بُت مع

ىف ذىن التلميذ حىت يتم التفاىم بينهما. كقد أغرقنا ىف اللفظية ىف 

تعليمنا حىت أصبح ىذؼ التعلم عند كثَت من التالميذ كادلدرسُت كىو 

 رلرد احلفظ فبعدنا بذلك عن كثَت من أىداؼ الًتبية.

 ة مشكالتأهمية الوسائل التعليمية في مواجه ٣.٢

دير العامل يف تغَتات كثَتة تناكلت مجيع نواحي احلياة كأثرت على مرفق 

التعليم ىف أىدافو كمناىجة ككسائل حبيث اصبح من الضركرم على رجاؿ 

الًتبية اف يواجوىوا ربديات العصر باالساليب كالوسائل احلديثة حىت يتغلبوا 
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ؤكلية ىف تطوير على ما يواجههم من مشكالت كيدفعوا لكي يقـو دبس

  اجملتمع. كسوؼ أعرض األىم ىذه التغَتات.

االنفجار السكاين يزداد سكاف العامل بسرعة كبَتة كزبتلف نسبة زياد  ( أ

السكاف من بلد اىل اخر كيتفاكت أثرىا مستول ادلعيشة كمتوسط الدخل 

القومي للفرد حسب مستول التعليم يف كل بلد كموارد الثركة القومية فيو 

ؽ االستفادة منها كاالساليب العلمية الىت تتبع ىف استثمار موارد كطر 

 الثركة الصناعية كالزراعية ككذلك اساليب استثمار الطاقة البشرية فيو.

: فقد أدل التقدـ العلمي يف السنوات األخَتة اىل سرعة تراث ادلعرفة ( ب

الدراسة تزايد العلـو يف مجيع فركعها رأسيا كأفقيا. فازدادت  موضوعات 

يف ادلادة الواحدة كما نفرعت ادلوضوعات كتشعبت رلاالهتا كاستحدثت 

فركع سلتلفة ىف العلـو كالفنوف كاالداب. كأصبح لزاما على انساف القرف 

العشرين أف يزكد بكثَت من ادلعارؼ كاخلربات كاالذباىات حىت يستطيع 

ات العصر أف يتفهم اجملتمع ادلعاصر الذم يعيش فيو كيتكيف مع متطلب

كاحداثو اليت أصبحت زبضع للتقدـ العلمى كالتكنولوجي كاف يالحق 

سرعة التغَت فال يصبح غريبا يف عادلة فتحدث بينو كبُت عادلو ادلتغَت كىوة 

. أنظر مثال Shock Futureثقافية كما يشَت اىل ذلك الفن توفلر ىف كتابو 
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يا االقتصادية كالطبيعية اىل مادة اجلغرافيا فقد تعددت اليـو لتشمل اجلعراف

.كال  سياسية كبادلثل غَتىا من العلـو

أهمية الوسائل التعليمية فى المساهمة في معالجة مشكالت التعليم  ٣.٣

 والتنمية االجتماعية.

من أمهية الوسائل التعليمية ىف ادلسامهة يف معاجلة مشكالت التعليم كالتنمية 

 االجتماعية كىي:

 اـ الفصوؿ كقاعت احملاضرةمواجهة مشكالت ازدح ( أ

ازدمحت الفصوؿ بالدراسُت شلادفع اىل االخد بنظاـ الفًتتُت أك الثالث  

فًتات يف اليـو الدراسي الواحد حىت ديكن مواجهة تزايد االقباؿ على 

ذه التعليم٬ كعمت الشكوم من اطلفاض مستول التعليم. كمع اف ى

ا العربية الىت رباكؿ اف تعوض حدة ىف رلتعاتن ادلشكلة عادلية اال اهنا أكثر

كأصبحت ادلعادلة الصعبة يف التعليم ىي  ائها ما فاهتم من فرص التعليم.

زلاكلة رفع مستول التعليم كربسُت أداء التلميذ مع ازدحاـ الفصوؿ 

كتعدد ادلناىج الىت ينبغى اف يدرسها التالميذ حبيث يتم ذلك ىف اليـو 

 يذ ىف ادلدرسة.الدراسي القصَت الذم ينقضيو التلم
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 تقص أعضاء ىيئة التدريس  ( ب

اف انتشار التعليم يف البالد العربية يف مجيع ادلستويات سواء التعليم العاـ أك 

الفٌت أك اجلامعي حيتاج اىل كثَت من الطاقات البشرية كخصوصا ذكم 

الكفاءات اخلاصة ىف مجيع اجملالت الذم يتعذر توفَتىم باالعداد الالزمة 

تياجات العاىد كاجلامعات كادلعاىد البحوث اليت يتزايد عددىا  لسد اح

كل يـو ىف العامل العريب. كىف نفس الوقت الذل تعمل ادلؤسسات 

التعليمية العربية على استقطاب اخلربات العربية من خارج العامل العريب 

فاف احلاجة تدعو اىل زيادة االستفادة من ىاذه الطاقات على أكسع 

ق التليفزيوف التعليمي أك مسجالت الصوتية كالتليفزيونية. نطاؽ عن طري

كبادلثاؿ استخداـ األقمار الصاعية لربط كثَت من اجلامعات كادلعاىد 

ادلتجاكرة معا ككذالك انشاء بنوؾ ادلعلومات الًتبوية الىت ديكن عن 

 10طريقها تبادؿ ادلعارفة كرلاالت اخلربة.

 

 

 

                                                             
10

 44 .٬ صحسُت محدل الطوجيى٬ ادلرجع السابق  
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 التعليمية الوسائل أنواع. ۶

 ٬أقساـكفقاؿ على خصائص الوسائل فالنشاطة التعليمية تنقسم إىل ثالثة 

 11كىي:

ادلعلمة البوسيلة  اليت توصل مادة ٬كىي من الوسائل النظرية ٬الوسائل اخلطية. 1

ير كالصورة اليدكية الكتابية الصورة كالتصو  احلسية ادلشاىدة. كىي تتكوف من

كاجلزء كاخلط كالقرطاس كالصورة ادلعلقة كاخلريطة  (Diagram) دقيق كدياكراـ غَت

 ككرة العامل كغَتىا.

كىي جنس الوسائل التعليمية توصل ادلادة بوسيلة احلسية  ٬السمعيةالوسائل . 2

ل كاألسطوات كادلعمل السمعية. كمن الوسائل الصوتية ىي ادلذياع كالتسجي

 اللغول.

كىي الوسائل التعليمية ادلقدمة بوسيلة األدكات  ٬الوسائل التصويرية الساكنة. 3

التصويرية ادلشاىدة. كتوافق ىذه الوسائل الوسائل اخلطية ىف تقدًن ربرؾ 

ادلشاىدة. كالفرؽ بينهما أف ىف الوسائل اخلطية يواصل التالميذ بادلادة 

 الوسائل التصويرية فتصور ادلادة ىف أدكات التصويرية ألف كأما ىف ٬الوسائلية

 تكوف مشاىدة.

                                                             
11 Mufarokah, Strategi Belajar..., h. 103 



47 
 

 ٬كمن جهة استخداـ الوسائل مناسبا باحلسية البشرية لتحصيل ادلعلومات

كىي الوسائل البصرية كالوسائل السمعية  ٬فكانتالوسائل تنقسم إىل ثالثة أقساـ

 12كالوسائل السمعية البصرية.

 الوسائل البصرية( 1

الوسائل البصرية إما أف تكوف أدكات العمليات كىي األشياء العادلية 

كاألشخاص كالوقائع كصورة األشياء العادلية كاألشخاص كالوقائع. األشياء 

 العادلية مثل ما توجد ىف ادلدرسة سهلة اكتشار مباشرة من الوسائل البصرية

 مثل أدكات ادلدرسية كالرياضيات كما حوؿ ادلدرسة. ٬الفعالية استخدماذلا

تضم رلموعة من األدكات كالطرؽ الىت تستغل حاسة البصر كتعتمد  

 ٬كالصور ادلتحركة الصامنة ٬الفوتوغرفية الصوركىي:  ٬عليها. كتشمل ىذه اجملموعة

 ٬كالرسـو البيانة ٬توضيحيةكالرسـو ال ٬كالشرائح بأنواعها ادلختلفة ٬كصور االفالـ

كاخلرائط كالكرات  ٬كالنماذج ٬كالعينات ٬كاالشياء ادلبسطة ٬كالرسـو ادلتحركة

 .االرضية

 

 

                                                             
12 Hamid,dkk, Pembelajaran Bahasa..., h. 195-199 
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 الوسائل السمعية( 2

الوسائل السمعية ادلستخدمة ىف تعليم اللغة مثل ادلذياع كتسجيل كالعمل 

ذياع الذم ألف ادل ٬اللغول. كلتعليم اللغة العربية كاف ادلذياع غَت مناسب

يستخدـ اللغة العربية كىو ادلذياع من بالد اجلمهورية العربية اليت مادة غَت 

اليت استخدامها لتدريس اللغة٬ كسائل شعية  الئف للتالميذ اإلندكنسيُت.

 .الراديوكىم: كاإلذاعة كجهاز تسجيل كسلتربات اللغة ك 

 الوسائل السمعية البصرية( 3

ألف  ٬ألكملية ىي الوسائل السمعية البصريةالوسائل التعليمية اللغوية ا

 VCD٬ىذه الوسائل تعُت احلسية السمعية كالبصرية. كمن ىذه الوسائل تلفاز 

 ككومبيوتر كادلعمل اللغول العصرل. 

كقاؿ زلمد أمحد سامل كما نقلو إماـ معركؼ أف أنواع الوسائل ادلستخدمة 

 13ىف تعليم اللغة العربية كاأليت:

ادلعمل اللغول كأنواعو. ىذه الوسائل تغُت ادلتعلمُت ىف مساعة الصوت  (أ 

ادلسجل للمتعلمُت لدل التالميذ. ىذه الوسائل تستخدـ تقريب األىلية 

 .ىف ذبرب الكالـ الصحيح

                                                             
13 Nuha, Metodologi Super Efektif..., h. 131-132 
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 ًتبول.الوسائل السمعية مثل ادلذياع كاألسطوات كبرامج ادلذياع ال (ب 

 الوسائل البصرية ادلكونو من: (ج 

الوسائل الكتابية مثل النصوص البياىن كالشرح كصورة اجمللة . 1

كالنسخات كاجلريدة كأنواع من البطاقات. ديكن ذلذه الوسائل أف 

تستخدـ مباشرة أك بوسيلة األدكات ادلخصوصات مثل سبورة كلوح 

 مكنىت كغَتىا.

كالشرحية ادلنزلقة  OHP(Over Head Projector)  الوسائل التصويريةمثل. 2

 ادلشركعة. كأفالـ القطعة ادلستطيلة.

ىذه الوسائل تستخدـ ىف تعليم  ٬األمثاؿ كالنوع كالشهادات كادلتحف. 3

اللغة كتعارؼ الثقافة اإلجتماعية لذلك اللغة التعلمة ككيفية احلياة 

 كيهدؼ ىف ربمس التالميذ عند تعلم اللغة العربية.

الوسائل التعليمية ادلرتبة. ذلذه الوسائل طبقات من الربامج القددية  (د 

 كالعصرية بأدكات قددية حىت كومبيوتر.
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  البصرية السمعية الوسائل. ٥

 وسائل السمعية البصريةال تعريف . أ

كتضم رلموعة ادلواد الىت تعتمد أساس على حاسىت البصر كالسمع٬ 

تنضمن األفالـ كالتلفزيوف. كما تشمل ىذه  كتثمل الصور ادلتحركة الناطفة كىي

الوسائل ايضا االفالـ الثابتة كالشرائح كالصور عندما تستخدـ دبصاحبة 

 14تسجيالت صوتية مناسبة على اسطوانات أك شرائط تسجيل.

 تطوير ور من كسائل البصرية. معكالبصرية ىي تط السمعيةكسائل 

 يف العلـواالتصاالت التكنولوجيا ك تطبيق لل كرمز آالت الصناعات اليت تنتج

البصرية ىي  -معيةيف كسائل السمعية كالبصرية. كسائل الس التعليم نتائج

 عناصر ده عنسر مسعية ك عنسر صوار. كىذا الوسائل اليت لديهاالوسائل الىت عن

كسائل السمعية  كسائل٬ كىي من نوعُتيشمل للصورة االصوت ك  عناصر من

 15كالبصرية.

كتضم اجملموعة الىت تعتمد على حاسىت البصر كالسمع كتشمل الصور 

تية ادلصاحبة للشرائع الصو  كالتلفزيوف كاألفالـ كالتسجيالت  لناطقةادلتحركة ا

                                                             
14

 ٬37 ادلرجع السابق٬ صدكتور جابر عيد احلميد جابردكتور أمحذ خَتم كاطم٬  
15 Moch. Muarifin, Media Pembelajaran, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Panitia Sertifikasi Guru Rayon 43، 9002), h. 92 
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كسائل التعليم اللغة اليت فيو كامال كىو كسائل  16أك الصور. كاالسطونات

 بُت ادلساعدة ادلتبادلة عمليةكوف طريقة السمعية كالبصرية٬ ألف ىذه الوسائل ت

 جهة نظر.ك احلواس  السمع احلواس

العربية من سلتلف البلداف مثل  التلفزيونية الفضائية البث باستخداـ

كباكستاف. العراؽ كالكويت ك  اإلمارات العربية ادلتحدة٬ ادلملكة العربية السعودية

 الذم ديكن أف تقـو بالكات باستخداـ األقراص البث يتم تسجيل بعد ذلك

 17الدعائم.ك تكرارا مرارا ك 

 الوسائل السمعية البصريةمعبار اختيار  . ب

باستخداـ الوسائل ادلعلمُت التعليم بالضركرية يكوف استخدامو. ىناؾ 

جيب تكوف عند الذىاب اىل استخداـ الوسائط التعليمية  بعض األشاء الىت اف

 اف زبتار دكت التعليم تنظر الوسائط التالية كماقاؿ سوفرنو, ىو:

 ينبغي أف يعلم خصائص كل كسائل  .1

 كقاؿ أنو ينبغي إختيار الوسائط ادلناسبة هبذؼ ربقيق .2

 جيب اختيار الوسائل الىت تتوافق مع اساليب نستخدمها .3

                                                             
16

 52ـ. ص  ٬1983 الرياض: جامعة الرياض٬ سكولوجي الوسائل التعليميةدكتور إبراىيم عصمت مطاكع٬   
19 Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN-Malang Press, 9002), h. 

272 
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 اختيار الوسائل الىت تتناسب مع ادلواد الىت ترسل جيب .۶

كالعدد من الطالب اك العمر  ٬جيب اختيار الوسائل ادلناسب للظركؼ .5

 اك ادلستول التعليمى

ينبغي اختيار الوسائل الىت تتناسب مع حالة األكضاع البيئة بوضع  .6

 الوسائل ادلستخدمة

 الوحيد لدينا.العنصر جيور عدـ اختيار كسائل نقال عن البند اك  .7

كمع ذلك ينبغى ايضا ىف اعتبار عند اختيار كربديد كئط التعليم حالة 

اك ال حظت كيف مباريات الوسائط الذل تريد استخداـ كسائل  ٬التعليم

قدرات منو اك ينقل الرسالة ادلطلوبة. حُت النظر اىل الفريق ربسيي النهج 

ىناؾ بعض اخلطوات ىف اختيار. التطبيقي تصميم التدريس جامعة براكجايا. 

 كسائل ادلناسبة ألكضاع كاظركغ.

 تكليف كقت رخيصة كجد للشراء ىف اإلستحداـ.( 1

الرجاء مرامجعة صحة  ٬مدل التوافق مع أساليب التدريس ادلستخمة( 2

 التقنية

 ألمتثاؿ خلصائص الطالب اك يسَتا.( 3



53 
 

 ٬مع ادلرافق القائمة ٬كمالءمة ٬السالمة ٬الراحة ٬اإلعتبارات العملية( ۶

 كسهولة الصيانة ٬كادلتانة

 زبتقط القبائل التالية ىف السوؽ ٬اف توفر كسائل( 5

 ٬نظرا للكثَت من الوسائل انو ديكن اف طلتار كفق للمعايَت الذكورة

 كلكن ىف األساس ديكن اف طلتار كسائل استناذا اىل ثالثة معايَت:

كتوافر  ٬ب مع كسئط الوسائلصحة العكلية كىو يتصل باأللفة للطال . أ

 كتوافر مرافق كتسهيال الدعم. ٬كتوافر الوقت ٬كسائل احمللية

تقنية صحة ىذا بَت كياتاف مع الصحيح الوفاء دبتطلبات تلك الوسائط  . ب

ربديد قادرة على حفز كدك دعم عملية التعليم للمتعلم. كىف ىذه احلالة 

الىت تشمل  ٬ية الرسائلنوعنوعاف من نوعية احلاجة اىل النظر. اكال 

 ٬بالنسبة ألىدؼ التعليم كالوضوح كسهولة تدريس بنية لفهم منطقي

تتبع مبادئ التصور مثل:  ٬كال من اجلواد البصرية  ٬على تصنيف

  18كالتوازف. ٬البساطة ٬اجلماؿ

 

 

                                                             
12 Rosyidi, Media Pembelajaran..., h. 39 
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  ريةوسائل في الوسائل السمعية البص تستخدمأنواع  ج.

تطور بضع  ٬ريةك الوسائل البصيظهر انواع من الوسائل السمعية 

كسائل يف الوسائل السمعية  كسائل يف اللغة األجبية اكؿ مراة ىي أنواع تستخدـ

 ٬ُتىذا ح (elektronik) بتطور من التكنولوجيا الكًتكسكوب. البصرية

لًتبية اك اجملتمعية. السمعية البصرية بدء ادلشهور يف ادلؤسسة ااستخداـ  الوسائل 

 اما تنقسم كسائل السمعية البصرية ىي:

 كادلعمل اللغول العصرل ( أ

جزء أساس يف عملية تعليم اللغة  كادلعمل اللغول العصرل ىي

ربتاج  ٬ذلكاألجنبية. كادلعمل ىي الة كاحد يف تعلم اللغة األجنبية. الجل 

منافع استخداـ  امااىل فراغ اخلصصا لكى تدريسها مؤثر ك كفوء جدا. 

 ىي: ٬كادلعمل اللغول العصرل

 يف عملية اتعليم  كفوء جدا, ألف يعمل قد يف اماـ التالميذ . 1

 يف عملية اتعلم ك التعليم مؤثر ك كافئ جدا . 2

 التسجيل السمعية  على متنوعة. 3

 أىداؼ تعلم اللغة األجنبية حصل الّنفذ جبيدة. ۶

 .ليف ادلعم تنفيذ على تقوًن التعليم تواصل. 5
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 (Proyektorكّشاؼ ) LCD ( ب

LCD ( كّشاؼProyektor) فيديو لصور اك  ىو يقّدـ جنسي

ضا. يغَت ذلك يقّدـ حصل افالـ ا ٬على شاسة الكشاؼبيانات كومبيوتر 

ألف يف تعليم لغة  ٬استخدـ ىذا كسائل يف تعليم اللغة حصل جيّر تلميذ

كمن ىذه ية حصل يقّدـ مؤثر جدا. اما موضوع يف تعليم اللغة العرب

 ىي: ٬الوسائل

 يقّدـ تعريف اك مثل الًتكيب اجلملة بكشاؼ( 1

 ة اذا ديارس بتناكب مع التلميذادثيقّدـ موضوع احمل( 2

 كغَتىا. DVD٬  فالـألاك ا VCDفالـ األص يف شكل يقّدـ قيص( 3

 (Internet) انًتنيتج. 

خصوصا يف  ىالًتبية قد اّتسع. علاستخداـ انًتنيط حلاجات على 

من ىذه  على برنامج يف اللغة العربية. يعمل حصل انًتنيت الّدكلة ادلتقّدمة,

يقّدـ من ىذه الربنامج على  ٬ألفالربنامج يساعد ترقية مهارات لغة. 

ضلن  ٬بيانات ادلاض ك كقت اآلف كادلستقبل يصيب الّدكلة العرايب. فلذلك

 .19نستخدمها على قدره ك ال يسبق حدكد

                                                             
12 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., h. 242-256 
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 (Film Suara) األفالـ األصواتد. 

كاف كسائل اساسا متسول بأفالـ البكماء الىت كامل بعالمة الصوت. 

من اصل صوت شريط ادلسجيل. ىذه الوسائل مثل تعلم لغة حصل يدّرب 

 مهارة اإلستماع كالكلم ك الكتابة.

 التليفزيوف ق.

ىذه الوسائل مثل . ىذه الوسائل عالمة الكامل بأفالـ اك راديو ديلك

   تعلم لغة حصل ليدربا مهارات العبارة لساف ك العبارة كتب.

 تعليم المفردات.ب

 مفموم تعليم المفردات. ١
رغم  أف يف عامل تدريس اللغة األجنبية  قد اختلف خرباء يف اآلراء  

ى أف تعلم ادلفردات ىو مطالب أساسي حوؿ طبيعة اللغة٬ كلكن ىناؾ إمجاع عل

لعملية تعلم لغة ثانية. بل أف استخداـ ادلفردات أيضا تعترب كالشرط الالـز  يف 

 20 أنشطة تعليم اللغة الثانية.

غة اليت جيب أف يستوعب هبا متعلمو ادلفردات ىي إحدل العناصر من الل

اللغات األجنبية ألجل اكتساب مهارات االتصاؿ بتلك اللغات. ك لكن تعلم 

                                                             
20 Anin Nurhayati, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (STAIN Tulungagung : 2006), h. 

29 
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اللغة ليس مرادفا لتعلم ادلفردات. كىذا يعٍت أف مهارة اللغة ليست كافية حلفظ 

: " إف متعلمي الغة يقوؿ( 197۰ سفَت٬ )يف فريز ٬مفردات الكلمات فقط. ك 

 21ة بوسيلة القاموس".ال يعرفوا اللغ

أف تعلػػم  (Ahmad Djanan Asifudin)كفقػػا ألمحػػد جنػػاف أسػػيف الػػدين  

ادلفػػردات٬ ىػػػو العمليػػػة يف تقػػػدًن ادلػػػواد التعليميػػػة علػػػى صػػػورة كلمػػػات أك مفػػػردات 

 22 الكلمات كعنصر يف تعليم اللغة العربية.

من جانب األداء الوظيفي٬ ديكن تقسيم ادلفردات اىل قسمُت : ادلفردات 

ذلا معٌت يف القاموس  ادلعجمية ك ادلفردات الوظيفية٬ األكىل ىي ادلفردات اليت

دلفردات اليت تتحمل الوظيفة٬ ٬ السيارة. ك أما الثانية فهي امثل: البيت٬ القلم

 23 .ك شابو ذلكاجلّر٬ أمساء احلسٌت٬ الضمائر٬ : حرؼ مثل

 المبادئ في اختار المفردات. ٢
يف تعلػػػػػيم  ادلفػػػػػردات البػػػػػد للمعلػػػػػم إعػػػػػداد ادلفػػػػػردات ادلناسػػػػػبة للطػػػػػالب. 

ك أمػا ادلبػادئ  يف  التمسػك دببػادئ كمعػايَت كاضػحة. كلذلك٬ جيب على ادلعلمػُت

دلتحػػدثُت باللغػػػة العربيػػػة(٬ ادلفػػػردات الػػيت سػػػيتم تدريسػػػها لألجانػػب )غػػػَت ا اختيػػار

 :فهي
                                                             

21 Effendy, Metodologi Pengajaran..., h. 26 
22 Nurhayati, Metodologi Pengajaran..., h. 30 
23 Effendy, Metodologi Pengajaran..., h. 29 
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 ٬ يعٍت اختيار ادلفردات ادلألوفة االستعماؿ.(frequencyأ. تواتر )

(٬ يعػػٍت اختيػػار ادلفػػردات الػػيت تسػػتخدـ علػػى نطػػاؽ كاسػػع rangeب. تػػوز ع )

 ؿ العربية فقط.يف البلداف العربية يعٍت اليت ال تستخدـ إال يف بعض الدك 

( يعػػػػػٍت اختيػػػػػار  كلمػػػػػات معينػػػػػة ذات معػػػػػاف زلػػػػػددة  avabilityج. متاحيػػػػػة )

 .كذلك. كىي ادلعاين اليت يتم استخدامها يف رلاالت زلددة

يعػٍت اختيػار الكلمػات الػيت ىػي مألوفػة كمعركفػة كتػرؾ familiriaty) د. ألفػة )

كثػػر ل كلمػػة  ػػس أالكلمػػات الػػيت قػػل مسعهػػا يف االسػػتخداـ. ك ذلػػك مثػػ

 لو أهنما يف نفس ادلعٌت. عكشهرة من كلمة ذ 

يعػػػٍت اختيػػػار الكلمػػػات الػػػيت ديكػػػن اسػػػتخدامها يف ( coverageق. الشػػػموؿ )

رلػػاالت كثػػَتة ال تقتصػػر علػػى رلػػاالت معينػػة. مثػػل كلمػػة بيػػت أفضػػل مػػن  

 اختيار كلمة منزؿ٬ ألف استخدامها أكثر شيوعا.

خدامها أكثػػر عنػػد الطػػالب ك. أمهيػػة٬ يعػػٌت اختيػػار الكلمػػات مػػا يطلػػب اسػػت

 من الكلمات اليت ال ربتاج يف بعض األحياف.

ز. ُعركبػػة٬ فهػػذا يعػػٍت سبلػػك الكلمػػات العربيػػػة٬ يعػػٍت اختيػػار كلمػػة عربيػػة لػػػو  

كانػػت ذلػػا مثيػػل يف لغػػات أخػػرل. كذلػػك مثػػل اختيػػار كلمػػة "ىػػاتف" مػػن  
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كلمػػػة "تلفػػػوف"٬ أك كلمػػػة مػػػذياع  مػػػن  كلمػػػة  راديػػػو٬ كغَتىػػػا )طعيمػػػة: 

1989.)24 

 األمور التي ينبغي النظرفيها في تدرس المفردات. ٣

ر قبػػل احلػػديث عػػن اسػػًتاتيجيات تعلػػيم ادلفػػردات٬ فاحلاجػػة ىنػػا إىل النظػػ

 :يف أساسيات التدريس للمفردات كىي

أساس عدـ االسراؼ. البد للمعلمُت عدـ االسراؼ يف استخداـ ادلفػردات  . أ

 كفقا لقدرة الطالب يعٍت الكلمات اليت ربتاج إليها.

أسػاس السػياؽ. جيػب تقػدًن  ادلفػػردات يف سػياؽ )كضػعها يف اجلملػة(٬ الػػيت  . ب

ئل للتعلػػيم مثػػل الصػػور أك النمػػاذج  تفهػػم أكال مػػن كسػػيلة احلركػػات أك الوسػػا

 ك غَتىا ك ليس من كسيلة الًتمجة.

ج. أساس االختيار كالتدريج. ادلفػردات الػيت تػدرس ينبغػي اختيارىػا علػى أسػاس 

معيار األكلوية كاعتماد على مبدأ التدرج مػن السػهولة إىل الصػعوبة. ك علػى 

ادلفػردات : كتػاب٬ سبيل ادلثاؿ: تعليم موضوع "ادلكتب" فينبغػي أكال تعلػيم 

الكتػػب ٬ البطاقػػات٬  :فهػػرس الكتػػاب  بالنسػػبة إىل تعلػػيم قػػرأة الكتػػب ٬

اسػتعارة٬ فهػػرس. كذلػػك أف تطبيػػق ادلفػردات  إىل أف يكػػوف ثالثػػة: مفػػردات 
                                                             

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

Materi, dan Media, (Malang:UIN-MALANG PRESS, 2002), h. 61 
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اساسػػية٬ مفػػػردات ثانويػػػة ك مفػػػردات مسػػتبعدة )ادلفػػػردات الػػػيت ذات عالقػػػة 

 25 قليلة بادلوضوع(.

د. تػػدريس ادلفػػردات  ال يقػػف كحػػده. يعػػٍت ال تػػدرس باعتبارىػػا درس مسػػػتقل٬ 

 كلكن تدريسها يتعلق بتدريس ادلطالعة٬ االستماع٬ اإلنشاء٬ ك احملادثة.

دلفػػردات. تػػدريس معػػٌت الكلمػػة بسػػيلة ترمجتهػػا إىل اللغػػة ق. الًتمجػػة يف تػػدريس ا

األـ ىػػو أسػػهل شػػيء كلكنػػو حيتػػوم العديػػد مػػن العيػػوب منهػػا ديكػػن تقليػػل 

سػػػػرعة اخلػػػػاطر مػػػػن الطػػػػالب عنػػػػد اسػػػػتخدامها يف التعبػػػػَت٬ كضػػػػعف طاقػػػػة 

ذاكػػرهتم٬ كلػػيس كػػػل الكلمػػات يف اللغػػات األجنبيػػػة ذلػػا  مػػرادؼ يف لغػػػتهم 

ة تػػػأيت كطريقػػػة أخػػػَتة باسػػػتثناء الكلمػػػات اجملػػػردة الػػػيت األـ. كلػػذا فػػػرتف الًتمجػػػ

 يصعب عرضها باحلركة.

ينبغػػػػػي أف يُعلػػػػػػم بػػػػػأف مفػػػػػػردات اللغػػػػػة العربيػػػػػػة لطػػػػػػالب الصػػػػػػعوبة. . مسػػػػػتول ك

 :اىل ثالثة من حيث مستول صعوبتها اندكنيسيا ديكن تقسيمها

غػػػػػػػػة كلمػػػػػػػات سػػػػػػػػهلة٬ كذلػػػػػػػػك بسػػػػػػػػبب التشػػػػػػػابو مػػػػػػػػع الكلمػػػػػػػػات يف الل  ( 1

 : رمحة٬ كرسي٬ كتاب٬ علماء.لى سبيل ادلثاؿاالندكنيسية٬ ع

                                                             
25 Radliyah Zaenudin, Bisri Imam, HAsan Saefullah, Sumantu, Strategi Alternatif 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:2005), h. 22 
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تشػػابو يف اللغػػة االندكنيسػػية٬ الكلمػػات الػػيت ليسػػت صػػعبة لػػو مل يوجػػد ال( 2

 : سوؽ٬ ذىب٬ مدينة.مثل

: اسػػػتبق٬ اسػػػتوىل٬ بة سػػػواء بسػػػبب صػػػيغتها كنطقهػػػا٬ مثػػػلكلمػػػات صػػػع  ( 3

 26 .تدىرك

 األساليب في تدرس المفردات. ۶

ذبربة ادلستخدمة يف تدريس ادلفردات أك ل كاألساليب ك أما ادلراح

دلفردات فو صفها على النحو الطالب يف التعرؼ ك كاحلصوؿ على  معٌت ا

 :ىي

 االستماع إىل كلمات . أ

ىذه ىي ادلرحلة األكىل. توفَت فرص للطالب لالستماع إىل 

طالب الكلمة اليت نطقها ادلعلم٬ إما كلمة مفردة أك يف مجلة. إذا كاف ال

قد أتقنوا عناصر الصوت من تلك الكلمة٬ مث بعد تكرارىا مرتُت أك 

 ثالث مرات٬ كاف الطالب قادرين على االستماع بشكل صحيح.

 

 

                                                             
26  Ibid,. h. 22 
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 نطق الكلمة . ب

ادلرحلة ادلقبلة ىي توفَت فرصة للطالب لنطق الكلمة اليت مت 

استماعها. إف نطق كلمات جديدة تساعد الطالب على تذكرىا يف 

 وؿ.كقت أط

 ج. احلصوؿ على معٌت الكلمة

ىناؾ تقنيات سلتلفة ديكن استخدامها من قبل ادلعلمُت لتجنب 

الًتمجة يف شرح معٌت كلمة كاحدة٬ منها: كضعها يف السياؽ٬ التعريف 

ث سيتم كصفها يف البسيط٬ كاستخداـ الصور٬ كغَتىا من التقنيات حي

 :ادلراحل ىي

 السياؽ ( 1

: أيب لو أخ ثال ديكن كضعها يف السياؽ"اسم" ملشرح معٌت  كلمة 

 .امسو أمحد. فأمحد عمي

 التعريف ( 2

ديكن يكوف إعطاء التعريف لشرح معٌت الكلمة فعاال إذا كاف التعبَت 

الطالب. كذلك مثل شرح ادلستخدـ لذلك التعريف معلوما يفهمو 

كلكن إذا كانت  ؿ": أخ األـ ك اخلالة أخت األـ."اخلامعٌت كلمة 
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أكالعبارات ادلستخدمة يف ذلك التعريف أكثر تعقيدا من   الكلمات

  27كلمة يراد تعريفها٬ فال فائدة ذلا بل يؤدم إىل احلَتاف.

 ادلرادؼ( 3

لدم  شرح معانيها ذلا مرادفات معركفة إذاكانت الكلمات اليت يراد

على سبيل الطالب٬ ديكن استخدامها لشرح معاىن تلك الكلمات. 

عدك٬سهى ديكن اتياف مرادفات  : صلا٬ يؿ٬ لشرح معٌت كلمةادلثا

 ٬ جيرم٬ نسي.كىي: سلم

 معٌت متناقض )الضد(( ۶

كما ىو احلاؿ يف ادلرادفات٬ إذا سبت دراسة ادلتضادات من الكلمات 

اليت يراد شرحها  للطالب٬ ديكن أف تستخدـ لإلشارة إىل معٌت 

 فارغ. للكلمة اجلديدة. على سبيل ادلثاؿ: شللوء ضدّ 

 األشياء احلقيقية أك ادلصطنعة ( 5

إف األشياء ادلوجودة يف الفصل٬ ك يف احلديقة كالبيئة ادلدرسية بشكل 

امها مباشرا عاـ٬ دبا يف ذلك أعضاء جسم اإلنساف٬ ديكن استخد

األشياء األخرل اليت ديكن إدخاذلا يف الفصوؿ للتعرؼ بادلفردات. ك 

                                                             
29 Ibid., h. 22 
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األشياء( اليت تكوف كسائل التعليم  الدراسية ىي النماذج )ادلزيفة من

 الفعالة لشرح معاىن ادلفردات.

 الرسم( 6

حبث ديكن هبا توضيح معٌت كلمة. الرسم ىو أداة تعليمية معينة 

كباالضافة اىل رسم من األشياء٬ ك ديكن ػأف يكوف الرسم على شكل 

: كراء٬ أماـ٬ ٬ على سبيل ادلثاؿ لشرح الكلماتلوحات الرسم البياين

 كىكذا .حوؿ 

أك الرسومات  (flash-card) ديكن أف يكوف الرسم على شكل بطاقات

ك ديكن أف يكوف على شكل الصور كقطعات ( chartالسلسلة )

ك كاف لرسم اليدكم لتعليم 28 الصحف كاجملالت أك  الرسم اليدكم.

 (stick figure) اللغة ال جيب اف يكوف "فنونا" كامال. كاف رسم العصا

 ىو فعاؿ جدا كسهل يف صنعو. 

 ادلعرض( 7

كديكن بعض احلركات أك اإلجراءات عرضها  لشرح معٌت الكلمة٬ ك 

خاصة الفعل٬ على سبيل ادلثاؿ: كتب٬ مسح٬ جلس٬ كقف بل 

                                                             
22 Ibid,. h. 100 
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الكلمات الىت عادة ما ربدث خارج الغرفة الدراسة٬ على سبيل 

 .ادلثاؿ: لبس ٬ كنس ٬ قاد

 الًتمجة( 8

حسية(٬ كىي صعبة لشرح  ات معينة٬ مثل مفردات رلردة )غَتفردك دل

 معانيها باستخداـ تلك التقنيات السالفة٬ فيمكن استخداـ الًتمجة.

 قراءة الكلماتد. 

ك بعد استماع الطالب إىل الكلمة اجلديدة ك نطقها كفهم معناىا مث كتبها 

 ا بصوت عاؿ.ادلعلم على السبورة. بعد ذلك٬ منح الطالب الفرصة لقراءهت

 ق. كتابة الكلمة

كمن ادلفيد جدا يف إتقاف ادلفردات إذا كاف الطالب أمركا بكتابة كلمات 

جديدة سبق تدريسها من جديد حينما كاف معاىن الكلمات ال تزاؿ ماثلة 

م٬ بنقل ما ىو مكتوب على يف أذىاف الطالب. كتبها الطالب يف كتبه

 .السبورة
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 ك. كضع اجلملة

األخَتة من نشاط تعليم ادلفردات ىي استخداـ الكلمات  إف ادلرحلة

كاف ادلعلم يعطي أمثلة من 29 شفهيا ككتابيا.يدة يف اجلملة ادلفيدة اجلد

اجلمل ك طلب من الطالب لوضع مجل شلاثلة. دبثل ىذه التمارين تساعد  

 30 كثَتا على توطيد فهم الطالب عن معٌت الكلمة.

نيات )االسًتاتيجية( سول التقنيات السابقة لتعليم ادلفردات فهناؾ التق

 :األخرل٬ كىي

الكلمات ادلتقاطعة٬ يتم استخداـ ىذه االسًتاتيجية لتوطيد استيعاب ( 1

ادلفردات الواردة من النصوص اليت سبت دراستها من قبل ادلتعلمُت. 

دكف التخلي عن حقيقة كديكن استخدامها كاسًتاتيجية التعليم ادلتعة من 

 التعليم اجلارم.

الكلمات ادلسلسلة٬ أف ىذه االسًتاتيجية التعليمية هتدؼ إىل محل ( 2 

 الطلبة كي تكوف

لديهم مفردات متنوعة كتكوف ذلم قدرة على تركيبها أيضا بشكل ( 3  

 صحيح يف تراكيب اجلملة العربية.

                                                             
22 Ibid,. h. 101 
30 Ibid,.  h. 102 
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د تساكم تعبَتالكلمات الفابيعية٬ كاذلدؼ من ىذه االسًتاتيجية تكا( ۶

أكثر تركيزا ىف قدرة الطالب تيجية الكلمات ادلسلسلة٬ كلكنها باسًتا

 على إنتاج الكلمات بسرعة مع فًتة زمنية قصَتة.

الكلمة الغريبة زبرج٬ ك كانت الدقة ىي الزاد الرئيسي اليت ينبغي أف تكوف ( 5

شللوكة يف ىذه االسًتاتيجية. ألف ىذه االسًتاتيجية تطلب من الطالب 

 دقة يف مطالعة اجلملة.أكثر 

الكلمة اجملاكية٬ كىذه االسًتاتيجية مناسبة للطالب للبحث عن الكلمات ( 6

 31ادلركبة يف اللغة العربية بسرعة كبشكل صحيح.

 المفردات مزايا و عيوب. ٥

 أ. مزايا ادلفردات

اليت تستفيد أيضا لطالب اللغة العربية كمعلمي اللغة  إف العوامل

العربية يف اندكنيسيا ىي ادلفردات٬ حىت اآلف٬ كاف العديد من الكلمات 

كنيسية أك كادلصطلحات العربية مت إدماجها يف ادلفردات من اللغات االند

كثرت الكلمات الصادرة من الكلمات العربية   ٬ كلمااإلقليمية. كيف الواقع

٬ فيزيد سهال لبناء ألـ( أصبحت  مفردات االندكنيسية )اللغة االيت

                                                             
31 Zaenudin, Imam, Saefullah, Sumantu, Strategi Alternatif..., h.20-25  
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ادلفردات كفهمها٬ ككذلك الًتسخ يف ذاكرة شخص ما٬ كاف اندماج 

ادلصطلحات اجلديدة كادلفردات اجلديدة تستفيد حقا الناس الذين يتعلموف 

اللغة العربية يف اندكنيسيا بالنسبة يف الواليات ادلتحدة كبريطانيا كدكؿ 

خرل بسبب اندكنيسيا كاف طالهبا جيمعوف  كلمات جديدة أسرع كأكثر. أ

ديكن تكوف ىذه اخلطوة أساسا الختيار ادلفردات اجلديدة ك تنظيم ترتيب 

 عرض مواد اللغة العربية.

 ب. عيوب ادلفردات 

األكؿ٬ حدكث التغيَت يف ادلعٌت٬ يعٍت العديد من الكلمات اليت 

معناىا من معٌت اللغة األصلية٬ اليت تغَت مفردات االندكنيسية  دخلت يف

اليت تأيت من كلمة "قصيدة". ك يف اللغة العربية٬ كات  'kasidah'مثل كلمة 

ىي رلموعة من أبيات الشعر اليت ذلا كزف ك قافية. ك يف معٌت "قصيدة" 

اللغة اإلندكنيسية أك اإلقليمية٬ كاف معٌت فصيدة تغَت إىل األغاين العربية 

  الصحراء باستخداـ الكلمات الشعرية .أك أغاين

الثاين٬ تغَتصوت اللفظ من صوتو األصلي٬ كلكن معناىا ثابت. مثل  

 .من كلمة خرب  'kabar'كلمة من كلمة بركة٬ ك   'berkat'كلمة 
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  'kalimat'الثالث٬ كاف لفظها ثابت٬ كلكن يتغَت معناىا مثل كلمة 

اللغة االندكنيسية  يتم تعريف  الكلمة". ك يف" اليت تأيت من اللغة العربية

 "الكلمات الكلمة ىو كلمات مركبة )مجلة(٬ ك أما يف اللغة العربية  دبعٌت

(kata-kata) ".32  

 مهارة اإلستماعج. 

 تعريف مهارة اإلستماع. ١

اىل اين منذ ك من احدل مهارات يف اللغة العربية ىي مهارة اإلستماع. 

اف كاف صغَتا الطفاؿ أكؿ مرة تدريس مسع اللغة. ك اما يعرؼ اصوات احلرؼ 

لغة يف اكؿ االمر يعليم الناحية السامع. مهارة  تعلم ٬هبكذاك كلمة ك غَتىا. 

اإلستماع ىي مهارة الشخص على ىضم اك فهم الكلمة ك اجلملة الىت قلها 

ن بلغ بتدريب الذم غَت ادلنقطع متحدث اـ كسائل ادلعن. ىذه ادلهارات ديك

( بعناصر األخرل أف يتبع fonem) لسمع اإلختالؼ عناصر اصوات كلمات

   33ا ادلتكلمُت اك ادلسجل.ام ٬ةسلاريج احلرؼ الصحيح

ألف ربصل ادلفردات ك  ٬تعليم ادلفردات ديكن يقدر على مهارة اإلستماع

يف تعليم اللغة العربية  تسماع الكالـ ك العبارة اك اجلملة من السمع. يعود 
                                                             

32 Izzan, Metodologi Pembelajaran..., h. 66-69 
33 Ibid., h. 150 
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خيلق كضع ادلبسوط يف نفس  ٬يعرؼ القواعد اللغة العربية على الطالب

اف  ٬الطالب. اما مهارة اإلستماع بقصد لكى يفهم تلميذ كالـ يف اللغة العربية

  34لغات كل يـو اك تستخداـ لغة يف مكاف الرمسي.

 مهارة اإلستماع تعلم أهداف. ٢

تبعا  ٬ع. ألفيبلغ مهارات ديكن بتدريبات غَت منقط ٬يف مهارة اإلستماع

 ما:في ٬بأىداؼ مهارة اإلستماع. اما أىداؼ تعلم مهارة اإلستماع

 لديو يتعّرؼ على اصوات اللغة العربية ( أ

 اصوات كلماتلديو يفّرؽ ب( 

 يليفهم احملتوايات من ادلسج ج(

 توىّل عالمة لغة الىت تكالـ د(

 35لديو يتعّرؼ اصل الفكرة. ق(

 

                                                             
34 Effendy, Metodologi Pengajaran..., h. 103 
35 Nuha, Metodologi Super Efektif..., h. 26-29 


