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 ب الثانىالبا

 تالنظريا

 الفعالية .أ

 مفهوم الفعالية .1

كفقا علي قاموس كبَت اإلندكنيسي ، كمفهـو الفعالية ىي شيء اليت دتلك التأثَت 

أك العواقب، قوية ، كحتمل النتائج ك النجاح ، يف ىذه احلالة "الفعالية" تستطيع 

 1ادلعلن.أف تنظر من صلاح أىداؼ التعليمية اخلاصة أيضا 

فعالية ىو ادلناسبة بُت شخص الذم ينفذ  (asayMuMكعند مولياسا )

تحصل على ادلوارد ادلنظمة ت كيفية الالواجبات مع اذلدؼ ادلقصودة. فعالية ىي 

 2.ك ينتفع هبا صلاحا يف زلاكلة كجود األىداؼ التعليمية

مستوم ببلغ االغراض كخطة اليت عادة  مشكلة الفعالية تتعلق مبقارنة بُت 

كاستنادا .  النتائج الفعلية مع النتائج ادلخطط ذلا, أك ادلقارنة بُت إعدادىا مسبقا

فعالية أف يدؿ ايل مجيع دكرة ادلسامهة, كجيب على معيار ال إىل نظرية النظم ،

 3أك النتائج فقط ، كلكن كلها. اإلنتاجحىت اهنا ليست كالعملية, كاإلنتاج.  

 

                                                           
1
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 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung Rosdakarya, 2003, h. 82 

3
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 قياس الفعالية .2

يستطيع أف يقاؿ مؤثرا  تبُت اىل مستول كصوؿ األىداؼ. اجلهد "فعاليةكلمة "

يستطيع أف  قياس الفعاليةإذا كاف ذلك اجلهد يتوصل األىداؼ ادلرجوة . ك 

 4.يقيس من عدد الطبلب الذين يتوصل أىداؼ التعلم بنجاح يف الوقت احملدد

 نواحي الفعالية .3

 5فعالية الربنامج يستطيع أف ينظر من النواحي التالية :

 ناحية الواجبات ك الظائف .أ

مؤثرا  إذا كاف ينفذ الواجبات  يعتربإف الشخص أك مؤسسة يستطيع أف 

مؤثرا أذا كاف ادلدريس  يعتربكالظائف جيدا. ك برنامج التدريس يستطيع أف 

 .ادة الدرس جيدا ك الطبلب ايضا يتعلموا مادة الدرس جيدايعلم م

 ناحية اخلطة أك الربامج .ب

واد ادلاخلطة أك برنامج  ادلقصودة يف ىنا ىي خطة التدريس  بشكل 

 .ادلثّبتادلوجودة يف ادلناىج 

 ناحية الشركط كالقواعد .ج

                                                           
4
 Mudhofir, Teknologi Instruksional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), h. 164 

5
Aswarni Sujud, Matra Fungsional Administrasi Pendidikan, (Yogyakarta: Purbasari, 

1989) hlm. 154 
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د كظيفة أـ نظر من ناحية الشركط كالقواعتستطيع أيضا أف تفعالية الربنامج 

مستمرة عملية التعلم. ك ىذه  علي حلفاظذه الشركط كالقواعد تتم ال, ى

الناحية تشمل على القواعد اليت تتعلق بالطبلب. إذا كانت ىذه األحكاـ 

 فعاال. أسبحت , ىذا مبعٍت أف الشركط قدأستخدمت قد

 ك ظركؼ ادلثالية  غراضناحية اال .د

. ك البحث ادلثالية مقبولة ظركؼالألغراض أك ا كانت  الربنامج مؤثرا إذا يعترب

 من ىذه الناحية تنظر من إصلاز الطبلب أك صلاحهم يف إدراؾ األغراض.

 

 التعليمية الوسائل .ب

 التعليمية وسائلالمفهوم  1

, ك ىف "medium" اصلو من اللغة البلتينية ك مجع من "media" كانت كلمة

ئل". الوسائل ىي االت ايصاؿ ادلعلومات اللغة العربية مبعٌت "الوسيلة اك كسا

ف الوسائل أ (Breidle) ك بريدىل (Rossi) ك عندل راسىكصيتها.تعليمية ك ال

ياع, ك تلفاز, ك  ذالتعليمية ىي كل آلة ك مادة تستعمل الىداؼ الًتبية مثل م

ف االدكات مثل مذياع, ك أ (Rossi) قاؿ راسىكتب, ك جريدة ك رللة, ك غَتىا.

كاف مستعمبل للدراسة فيسمى الوسائل التعليمية. كلكنو ال تكوف   تلفاز اذا
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ف حيصوؿ ات بل األشياء ادلمكنة للتبلميذ أسلصوصة لبلدكات ك ادلادالوسائل 

. 6العلـو
 

اللغة العربية مبعٌت "كسيطة أك موصلة ادلعلومات من مرسل  كلمة "الوسائل" ىف

عٌت كلكن اخلاص, تعريف الوسائل ىف عملية التعليم مب 7ادلعلومات اىل مرسل اليو"

اإللكًتكنية إللتقاط ادلعلومات, راىف, اك ر الفوتوغكسيلة من كسائل الرسم, الصو 

 8ك عبلجها, ك إعادة تأليفها إما تكن ادلعلومات بصرية اك لفظية.

 ىناؾ بعض مفاىيم كسائل التعليمية عند علماء الًتبية, ما يلى:

ادلستخدمة ىف عملية  دكاتاألف الوسائل ىي أ( Munarji) يرم مونارجى (أ

التعليم الىت تساعد سَت التعليم لكوهنا ذات كظيفة ىف مساعدة ادلعلم على 

  9توضيح ادلادة الدراسية.

ات تستخدمها قناة لنقل ك ف الوسائل ىي ادأ (Suparno) يرم سوبارنو (ب

10ادلعلومات اك االعبلـ من مصدرىا اىل مستلمها.
 

                                                           
6
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana 

Prebada, 2008), h. 204 
7
Imam Ma'ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need's Press, 

2009)h.123 
8
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 223 
9
Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 93 

10
 Ahmad Mutadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), h. 21 
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لطرؽ, ك , ك اف الوسائل التعليمية ىي األدكاتأ (Hamalik) يرم ىاماليك (ج

األساليب ادلستخدمة لفعالية احلوار ك التعامل بُت ادلدّرس ك التبلميذ ىف 

 11عملية التعليم ىف ادلدرسة.

ف الوسائل ىي كما حيمل من أ (Romiszowski) ركميسزكسكى يرم د(

12دلصادر حييل, اىل ادلتلقى للرسالة. الرسائل, من بعض ا
 

 Assosoation for Education and Comminication Technology ك عندق( 

(AECT)  ـ لعملية توصيل ف الوسائل ىي مجيع من األشكاؿ الىت تستخدأ

 13ادلعلومات.

ف الوسائل ىي أنواع األدكات ما توجد حوؿ بيئة أ( Gagne) يرم غيغٌت ك(

 14التبلميذ الىت دتكن من تشويقهم ىف تعلم.

ف الوسائل ىي أ (Asnawir  & Basyiruddin) يندمث يرم اسناكير ك بشَتال ز(

كلما يستخدـ بو ادلدرس ليوصل ادلعلومات ك يتمكن من إيقاظ أفكار 

                                                           
11

 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: Offset Alumni, 1994),    h. 12 
12

 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006) h. 202 

 
13

 Karti Soeharto, Teknologi Pembelajaran, (Surabaya: Intelektual Club, 2008), h. 98 
14

 Arif Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2009), h.6  
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بلميذ, ك عواطفهم ك إرادهتم حىت يقدركف على ادلدافعة اىل سَت عملية الت

 15التدريس ىف أنفسهم. التعليم ك

 

ىي  يةأف الوسيلة التعليم تنتاجك من تلك التعرفات ديكن أخذ اإلس

علومات أك ادلادة الدراسية إليصاؿ ادلادلستخدمة  , ك الطرؽ, ك األساليباألدكات

كار الطبلب ك عواطفهم ك أف اىا ادلعلم إىل الطبلب الىت دتكن من جذبلقالىت ا

 إرداهتم حىت جترم عملية التعليم ىف ادلدرسة ىدفا اىل نيل غرض التعليم ادلقرر.

 

 وسائل التعليمية أهمية 2

تكمن أمهية الوسائل التعليمية يف كوهنا سلاطبة حلواس اإلنساف، كاحلواس ىي 

لم، كيرل بعض ادلربُت أنو جيب أف يوضع كل شيئ أماـ ادلنافذ الطبيعية للتع

احلواس كلما كاف ذلك شلكنا إذ إف ادلعرفة دائما تبدأ من احلواس. كلذلك دعا 

ادلنشغلوف يف رلاؿ التعليم إىل استخداـ الوسائل التوضيحية، ألهنا ترىق احلواس 

 فة.كتوقظها كتعينها على أف تؤدم كظيفتها يف أف تكوف أبوابنا للمعر 

                                                           
15

Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputan Press, 2002), 

h.11  
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كتتمثل أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم كالتعلم يف تأثَتىا الفعاؿ على 

العناصر الرئيسة الثبلثة من عناصر العملية التعليمية التعلمية كىي: ادلعلم، 

 16:كادلتعلم، كادلادة التعليمية، كما يتلخص يف اآليت

 أمهيتها للمعلم .أ

يساعد استخداـ الوسائل التعليمية ادلعلم يف عملية التعليم على األمور 

 التالية:

 تساعده على رفع درجة كفايتو ادلهنية، كاستعداده. (1

ناقل كادللقن إىل دكر ادلخطط، كادلنفذ، كادلقـو تغَت دكره من ال (2

 للتعليم.

 تساعده على حسن عرض ادلادة، كتقوديها، كالتحكم هبا. (3

 دتكنو من استغبلؿ كل الوقت ادلتاح بشكل أفضل. (4

 نوّفر كقتو كجهده ادلبذكلُت يف حتضَت ادلواقف التعليمية كإعدادىا. (5

 تساعده يف إثارة دافعية طبلبو. (6

                                                           
16

 اإلساليية أيبيم سٍَٕ جايعة: سٕرابايا, )بغيرْا ُاطقيٍنه انعربية انهغة تعهيى ٔسائم, جْٕر إدريس َصرانذيٍ 

 http://www.lisanarabi.net في( انحكٕيية
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تساعده على التغلب على حدكد الزمن كادلكاف يف حجرة الدراسة،  (7

كذلك من خبلؿ عرض بعض الوسائل عن ظواىر كقعت يف زمن 

 فات أك يف مكاف بعيد.

 أمهيتها للمتعلم .ب

 17كتكمن أمهية الوسائل التعليمية للمتعلم من خبلؿ اآليت:

 يف التعلم. تنمي يف ادلتعلم حب االستطبلع، كترغبو (1

 تقوم العبلقة بينو كبُت ادلعلم، كبينو كبُت زمبلئو. (2

 توسع رلاؿ اخلربات اليت دير هبا. (3

 تزيد ثركتو اللفظية سواء كانت عن احملسوس أـ عن اجملرد. (4

 تسهم يف تكوين اجتاىات مرغوب فيها. (5

 تشجعو على ادلشاركة كالتفاعل مع ادلواقف الصفية ادلختلفة. (6

 تثَت اىتمامو كتشوقو إىل التعلم. (7

 توفر من كقتو كجهده يف التعلم. (8

 أمهيتها للمادة التعليمية .ج

 أما أمهية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتكمن يف النقاط التالية:

                                                           
17

 َفسّ يرجع 
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تساعد على توصيل ادلعلومات، كادلواقف، كاالجتاىات، كادلهارات  (1

 ادلتعلمُت، كتساعدىم على إدراكها ادلضمنة يف ادلادة التعليمية إىل

 إدراكا متقاربا، كإف اختلف مستواىم.

تساعد على إبقاء ادلعلومات حية كذات صورة كاضحة يف ذىن  (2

 ادلتعلم.

تبسيط ادلعلومات كاألفكار كتوضيحها، كتساعد الطبلب على  (3

 القياـ بأداء ادلهارات كما ىو مطلوب منهم.

الوسائل التعليمية يف اجلوانب كإىل جانب ذلك تكمن أمهية 

السيكولوجية التعليمية، كذلك ألف الوسائل التعليمية تستطيع أف توفر  

على حد ما يعتقده علماء علم النفس –كل الشركط األساسية اليت 

دث عملية التعلم بصورة أفضل عند توافرىا، كىي: -الًتبوم   حتح

ثَتا يف العملية يتشوؽ ادلتعلم للمادة اليت يتعلمها، كيشارؾ ك (1

 التعليمية التعلمية. كالوسائل التعليمية تصمَّم إلثارة مشاركة ادلتعلم.

ديكن تطبيق ما يتم تعلمو يف حجرة الدراسة يف مواقف  (2

احلياة الواقعية. كالوسائل التعليمية تنقل ادلتعلمُت إىل ما ىو قريب 

 لصف.من احلياة الواقعية، أك تنقل العامل اخلارجي إىل داخل ا
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ادلواد تقدـ يف أصغر كحدة شلكنة حىت يتمكن ادلتعلم من  (3

متابعتها كاستيعاهبا. كالوسائل التعليمية مثل التلفيزيوف، كاألفبلـ، 

 كادلعامل اللغوية، تصمم يف ضوء ىذا ادلبدأ.

ادلواقف التعليمية منظمة حىت يتمكن كل طالب من التعلم  (4

دَّـ لو التدريبات السهلة، بينما كفقا دلستواه. ادلتعلم "البطيئ" تق

تقدـ للمتعلم األكثر تقدما التدريبات ادلتقدمة. كالوسائل التعليمية 

جهاز التسجيل، كالبطاقات،   اليت ال تعرض على الشاشة مثل

كنصوص القراءة ادلتدرجة، تصمم للتعلم الذايت كتستخدـ بشكل 

 ديكن كل متلعم من اختيار ما يناسبو يف التعلم.

عرؼ ادلتعلم دائما ىل ىو يصيب أـ خيطئ، كيتلقى ي (5

التشجيع حُت يصوب. كيف التدريبات ادلختربية تعطى اإلجابة 

 الصحيحة بعد أف يأيت كل الطبلب بإجاباهتم.

 

 وسائل التعليميةالساس فى اختيار أ 3

 18:يعٌت (Sujana) سوجانا األساس ىف اختيار الوسائل عند

                                                           
18

 Pupuh Fathurrohman & Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), h. 68-69 
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اكال اختيار كسائل ف ادلعلمُت جيب حتديد نوع الوسائل ادلنسبة. ىذا يعٌت أ( أ

 التعليمية الىت تناسب مع الغرض ك مضموف الدركس.

 ىف استخداـ كسائل التعليمية كفقا لقدرة طبلهبا.ب( تقرير مادة ادلناسبة. ينبغى 

تقدًن كسائل التعليمية بشكل مباسب. ىذا يعٌت انو ينبغى اف تكوف  ج(

مصممة لتقنيات ك اساليب استخداـ كسائل التعليمية ىف تعليم كفقا 

 لبلىداؼ ك ادلواد االساليب ك الوقت ك الوسط.

كاف ك ادلتوقف. ك ىذا ىو مىت ك هر كسائل التعليمية ىف حق الزماف ك ادلتظ د(

ال ظرؼ استخداـ كسائل التعليمية. ال يستعمل كسائل التعليمية دكف كجود 

 مصلحة ك اضحة.

ذلك اساس جيدر االشارة من قبل ادلعلمُت ىف استخداـ كسائل 

التعليمية.ك اىل جانب ذلك االساس, ىناؾ العديد من العوامل الىت تؤثر ايضا 

 19التعليمية, يعٌت:على اختيار الوسائل 

اك احتياجات :السلوب ادلختار ليس من دكاعى سركرم  ادلوضوعة أ(

 ادلعلمُت, كلكن النظاـ حيتاج اىل التعلم.ألنو حيتاج مدخبلت من الطبلب. 

                                                           
19

 Ibid, h.69 
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ب( تدريس الربنامج. ك سيتم تسليم برنامج التدريس للطبلب جيب اف تتوافق 

 قة هبيكل ك زلتول ك عمق.مع اجملهج ادلطبق, سواء ادلتعل

اذلدؼ الربنامج. ك ينبغى النظر اىل كسائل التعليمية ال يستخدمها ىف  ج(

االمتثاؿ دلستول التنموية للطبلب, سواء من حيث اللغة ك الرموز 

 ك سرعة العرض اك كقت االستخداما.ادلستخدمة, ك طريقة 

كاف ك ادلساحة الىت احلالة ك الظركؼ. ىذا ىو الوضع  ك حالة ادلدرسة اك م د(

سيتم استخدامها, حجم جيد, ك التهوية معدات ك االعدادات ك الظركؼ 

 للطبلب الذين سيحضركف عدد ال بأس بو من الدافع ك الدركس ك اإلثارة.

جودة اذلندسة. رمبا ىناؾ تسجيل الصوت اك الصور ك غَتىا من األدكات  ك(

 الىت حتتاج الصقل قبل اإلستخداـ. 

 ائل التعليميةفوائد وس 4

 Media) "الًتبيةىف كتابو بادلوضوع "كسائل  (Sardiman) افقاؿ سارددي

Pendidikan) 20ف فوائد من استخداـ كسائل التعليمية, فيما يلى:أ 

على صورة االقواؿ ادلكتوبة اك توضيح القاء ادلعلومات حىت ال يكوف شفهيا ) أ(

 ادلنظوفة فحسب(.

                                                           
20

 Arif S. Sardiman, Media Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 100  
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ك ترقية عملية التعليم ك ب( توضيح ادلعلومات حىت يتمكن من تسهيل 

 حتصيلها.

 ترقية انتباه الطبلب ك توجيهو حىت يستطيع ايقاد دكافع التعلم. ج(

 مقاكمة حدكد الغرفة ك الزمن, لطاقة احلاسية. مثل: د(

شيئ األكربحجما باستعماؿ الوسائل ديكن تقدًن الوضوع اك ال (1

 التعليمية .

 نظره.ديكن القاء ادلوضوع األصغر شكبل حيث ال ديكن للحاسية  (2

 ديكن القاء الشياء الباطئة جدا اك السريعة جدا. (3

 ديكن القاء الوقائق اك احلودات الىت حدثت ىف ادلاضى (4

 ديكن القاء ادلوضوع الصعب اك مشكل (5

 احلادثة اك التجربة الضارة هبذه الوسائل التعليمية.ديكن القاء  (6

 عطاء اخلربات ادلتساكية اىل الطبلب. ق(

 مقاكمة موقف الطبلب السليب. ك(

 عطاء اإلثارة ادلتساكية. ز(

 تسوية خلربات ح(

 ايقاظ الرأية ادلتساكية ط(
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 القاء السامعُت ك النظرين اىليكوف القاء التعليم اكثر معتربا. ك كل الطبلب  م(

ادلواد الدراسية باكسائل التعليمية سيحسلوف ادلعلومات ادلتساكية لو كاف 

ادلدرس يعطى تأكبل ادلادة الدراسية بطرؽ متفرقة. ك باستعماؿ الوسائل 

االعبلمية فيمكن تقليل اختبلفات التأكيل حىت يقدر ادلدرس على إلقاء 

لتدربات ك التطبيق بعد ادلعلومات ادلتسوية اىل الطبلب كأساس للدراسة, ك ا

 ذلك.

يكوف التعليم اكثر جذابا, ك ديكن قياس الوسائل التعليمية كالداعية اىل انتباه ؾ(

 الطبلب ك جعلهم يرتكزكف ىف اىتماـ دركسهم.

يكوف التعليم اكثر تفاعليا بتطبيق نظريات التعلم ك األسس النفسية احملصولة  ؿ(

 ية ك التاكيد.عن مشاركة الطبلب ك التغذية االنعكاس

دكر ادلعلم يتغَت اىل حاؿ اجياىب, ك تقليل تكلفة ادلعلم ىف بياف ادلواد مرة بعد  ـ(

أخرل بل ديكن االجتناب منو حىت يقدر على الًتكيز ىف عماؿ آخر مهم ىف 

  عملية التعلم ك التعليم.

 انواع الوسائل  5

 21زلمد امحد سامل يعٌت: إف انواع الوسائل عند

                                                           
21

 Imam Ma'ruf, Strategi Pembelajaran Aktif, (Jakarta: Need's Press, 2009), h.21 
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سلترب لغة مع انواعو ادلختلفة. ديكن اف تعطى ىذه الوسائل التعليمية مساعدة  (أ

ضلو األساتيذ ىف االستماع مث تسجيلو إىل التبلميذ لتعلمو. ىذه الوسائل 

 ى النطقى الصحيح.تستخدـ ادلدخل الفردل ىف تدريب عل

اإلذاعة ك القرص )سي دل(, اك الربامج الوسائل التعليمية الصوتية, كمثل  (ب

 اإلذاعية التعليمية.

 الوسائل ادلرئية, الىت تتكوف من: ج(

الوسائل التعليمية ادلطبوعة, مثل احملطوطات ادلوضوحة ك البياف ك  (1

فة من الصور ك اجملبلت ك النشرات ك الصحف, ك انواع سلتل

البطاقات. ك ديكن استخداـ ىذه الوسائل بشكل مباشر أك عن 

طريق استخداـ ادكات معينة مثل السبورات, ك اللوحاة ادلغناطيسية, 

 ك اخلرائط الوجو ك ما شابو ذلك.

الوسائل العرضية, مثل جهاز عرض الشفافيات, ك أجهزة العرض  (2

 الشرائح, ك شرائط الفيلم.

ك النماذج, ك ادلعارض, ك ادلتاحف. ديكن  امثلة من األشياء, (3

استخداـ ىذه الوسائل ىف تعلم اللغة, ك التعرؼ بالثقافية عن رلتمع  
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كصاحب اللغة ادلدركسة, ك اسلوب احلياة, كادلوجة ادلزيد لتوفَت 

 دافع للتبلميذ ىف تعلم اللغة العربية.

رطة, الفيديو ك الوسائل التعليمية السمعية, مثل األفبلـ ذات الصوت, ك أش د(

حتضَت الصوت ك الصور التلفيزيوف. ىذه الوسائل لديها ميزة حيث ديكن 

 معا, ك خاصة لنقل ادلواد الىت جترل دراستها.

الوسائل التعليمية ادلربرلة. ىذه الوسائل مدرجات تًتاكح بُت كحدات  ق(

 بسيطة, ك الوحدات ادلربرلات مع أدكات  بسيطة حىت ىف شكل كمبيوتر.

اىل ثبلثة  قاؿ سوبارنو ىف أمحد متادل أنصار أف تنقسم الوسائلا ك أم

 22رلموعات, يعٌت:

 الوسائل التعليمية ادلرئية. (1

الوسائل التعليمية دكف  ك تنقسم الوسائل التعليمية ادلرئية اىل قسمُت يعٌت

العرضية ك الوسائل التعليمية ادلرئية العرضية. ك ىناؾ عدة الوسائل التعليمية 

الىت ديكن تصنيفها على  اهنا الوسائل التعليمية ادلرئية دكف العرضية, منها: 

السبورة, لوحة الفانيبل, لوحة احلبل ك لوحات اجليب, ك لوحات 

خرائط احلائط, ك رسم فبلش, بطاقات ادلغناطيسى, ك رلموعة صور, ك 
                                                           

22
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), h.28 
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صور آلة القراءة. ك اما ما ديكن تصنيفها اىل الوسائل التعليمية العرضية 

فهي: اجلهاز لعرض الشفافيات ك الشرائح ك شرائط السينما, ك االفبلـ 

 الصامتة, حلقات الفيلم.

  السمعية الوسائل التعليمية (2

القاء ة السمع, حيث يكوف الوسائل التعليمية السمعية مرتبطة حباس

ادلعلومات ىف الرموز الصوتية, سواء كانت لفظية )مع الكلمات اك اللغة 

الشفوية( اك غَت لفظية. ك ىناؾ عدة الوسائل التعليمية السمعية, مثل: 

  التسجيل ك اإلذاعة, ك األقراص السوداء, ك سلترب اللغة.

 الوسائل التعليمية السمعية البصرية (3

" )الوسيلة AVA" لبا اختصار ىذه الوسائل التعليمية باسم أفاما يتم غا

السمعية. ك الىت تدخل –ادلسموعة ك ادلرئية( الىت ىي أداة ادلساعدة ادلرئية 

من ىذه الوسائل ىي ما يلى: الشرائح الصوتية, ك السينما الصوتى ك 

 (Video Cassette Recorder) التلفزيوف, ك فيديو كاسيت مسجل

 البصرية سائل السمعيةمفهوم و  6

ى تطور ب علالوسائل التعليمية العصرية الىت تناسالبصرية ىي -السمعيةكسائل 

الزماف, يعٌت ادلناسبة على تقّدـ العلـو ك التكنولوجية, ك حتتول على الوسيلة 
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الوسائل السمعية  23السمعية, الوسيلة البصرية, ك الوسيلة السمعية البصرية.

يعٌت ما يقدر على االستماع ك ما  (audible) البصرية ىي ما يتوصف بالسمعى

ك ادلعٌت اهنا ىى  24يعٌت ما يقدر على الرؤية. (visible) يتوصف بالبصرل

ة ة الوسائل الىت ختاطب احلاستُت معا "السمعى ك البصرل" كالصور ادلتحرك

  25الناطقة ك غَتىا.

 

 البصرية وسائل السمعيةالانواع  7

ادلواد السمعية البصرية فهي الوسائل التعليمية الىت تستخدـ بالصورة اك الصوت 

أك هبما معا, فنوع الوسيلة التعليمية السمعية البصرية كشكلها ينقسم على 

 قسمُت, ك ىي يعٌت:

الصورة ك  الوسائل السمعية البصرية اخلالصة ك ىي كسيلة حتتول على أ(

تستخدـ الصوت ىف كحدة كاحدة, ك اشكاؿ الوسائل السمعية البصرية الىت 

 26ىف عملية التعليم ىي األفبلـ الناطقة ك التيليفيزكف ك الفيديو.

ب( الوسائل السمعية البصرية غَت اخلالصة ك ىي كسيلة حتتول على الصورة ك 

فادلراد هبا ىي االلة البصرية الىت تعطى الصوت  27سلتلفة. الصوت ىف كحدة

                                                           
23

 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 98 
24

Amir Hamzah Sulaiman, Media Audio Visual Untuk Pengajaran, Penerangan dan 

Penyuluhan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), h. 11 
25

114محمدعهَكامم,تطٌيرمنيجتعهيمانهغةانعرتية...ص.  
26

Amir Hamzah Sulaiman, Media, h. 190 
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ادلنتفع ىف كقت كاحد ىف عملية التعلم ك التعليم مثل الفيلم من الشريط 

ك صوهتا  (slide projctor) االطارل الصوتى الىت صورهتا من العرض الشرائح

 من الشريط ادلسجل.

ية تشمل على مجيع الوسائل ف الوسائل التعليمية السمعية البصر عرفنا أ

تعتمد ىف استقباذلا على حاسىت السمع ك البصرل, ك تشتمل التلفاز الىت 

التعليمى ك األفبلـ التعليمية الناطقة ك ادلتحركة ك الشرائح عندما تستخدـ 

مبصاحبة التسجيبلت الصوتية للشرح ك التفسَت. فاآلف ستبُت الباحثة عنها 

 يلى:تفصيليا ك البياف عنها, ما 

 التلفزكف التعليمى أ(

تعريف التلفزيوف التعليمى فهو استخداـ برنامج الفيديو ادلخّطط للوصوؿ اىل 

. ك تشَت ادلبلحظات اف اىداؼ التعليمية ادلعينة غَت مشاىدة اىل من يعرضو

ز يستوكف االطبلب الذين يدرسوف ادلواد الدراسية باستخداـ برنامج التلف

 28.ىف الفصل مباشراالذين يدرسوف باألساتيذ 

 

التلفزيوف بالسبة للعملية التعليمية ك الًتبوية نبلحظ اف  ك حوؿ أمهية

التلفزيوف منذ بداية ك حىت عهد اقمار الصناعية ك البث ادلباشر جهاز مؤثر 

                                                                                                                                                               
27

 Ibid 
28

 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: PT Raga grafindo Persada, 2000), h. 50-51 
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يستخدـ أقول احلواس عند اإلنساف ك ديكنو من اإلماـ  ك قوم حبكم انو

ع ىف ا ك انو استط بكل أبعاد الرسالة شكبل ك بعدا ك لونا ك صوتا, اخل. 

اف ينمو مبعدؿ مل يسبقو اليو كسيلة من كسائل االتصاؿ التعليمية  كجيز كقت

برامج حيث انفقت ادلبالغ الطائلة دلعمل برامج على مستول عاىل ك حتسُت 

ك على ىذا فينبغى على  29رل ك تدريب ادلعلمُت على كيفية استخدامو.أخ

األساتيذ دلعرفة كيفية استخداـ ىذه الوسيلة ألف استخدامها قد يكوف 

موقف األساتيذ موقفا سلبيا على ادلواد الدراسية ك يكتفى مواد الدراسية من 

  ىذه الوسيلة.

 

 ب(الفيديو

الت ك ادللومات الىت تستطيع على ف الفيديو ىو من تكنولوجيا االتصاإ

الوصوؿ اىل اجملتمع االكسع بل ىي من اشهر تكنولوجيا.الفيديو تقدـ 

الفيديو ىو  الرسالة حقيقة اك مهية ك حتتول على االعبلف الثقاىف ك التعليمى.

ف يستعرض الىت ما بُت اطار كاحد اخر يقدر أ( frame) الصور ىف االطار

حىت ترل الصور على سبيل ادلكانيكى  (projector lens) بالعدسة السقاطى

ذكات حياة ىف الشاشات. يتصور الفيديو كائنة متحركة بصورة عملية ىف 
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كقت كاحد ك يقدر اف يتصور على صور احلياة ك االصوات حىت يعطى 

ك جاذبية خاصة. ىذه الوسيلة تستخدـ للتسيلة ك االىداؼ التعليمية. 

ادلعلومات ك يشرح العمليات ك يبُت القواعد ذكات الفيديو يقدر اف يلقى 

  30صعوبة ك تعليم ادلهارات ك تقصَت الوقت ك نطويلة ك ايثار ادلوقف.

ك خيتلف الفيديو بوسيلة االفبلـ باف الفيديو يسجل باستخداـ الكاسيت 

داـ الفيلم الفيديو ك يستعرض من التلفاز, ك مها الفيلم يستجل باستخ

  31تيفى ك صورتو تستعرض اىل الشاشات.البوسي

 ج( األفبلـ

اك األفبلـ كالوسائل التعليمية السمعية البصرية ىو األفبلـ الناطقة. السيبليد 

األفبلـ الثابتة الىت تزاد باألصوات غَت االت السمعية البصرية الكاملة ألف 

من الوسائل االصوات ك األشكاؿ متفرقة. فلذلك السيبليد ك األفبلـ الثابتة 

ادلقصود باالفبلـ ىنا  32االصوات.زلضا اك الوسيلة بزيادة  السمعية البصرية 

 يعٌت األفبلـ كالوسائل التعليمية السمعية البصرية للتدريس التبيُت ك التشريح. 

 

                                                           
30

Azhar Arsyad, Media, h. 48 
31

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, Ilmu dan aplikasi Pendidikan, (Jakarta: PT 

Imperial Bhakti Utama, 2007), h. 217 
32

 M. Basyirudin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputan Pers, 2002), h. 95 
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ك كثَت ما يقدر اف يشرح االشياء باالفبلـ منها العملية ىف اجسادنا اك ىف 

نع ك ادلصانع, الواقعيات ىف العامل. كيفية احلياة ىف بلداف اخرل, ما ىف ادلصا

 33ادلعادف, تدريس ادلهارات, سَتة الكبار ك غَت ذلك.

 

عن اخلربات غَت اف االفبلـ النطقة تقدر اف تعطى التصويرات الىت تقرب 

 34احلقيقة اجلاذبية, ك كثَت من ادلزايا الىت كما يلى:

 دل تزبَت احلديد.تقدر اف تصّور العمليات مثل العملية عن أ(

 تقدر اف تربز على االنتباع عن الزماف ك ادلكاف. ب(

 ثبلثية االبعاد عند تصويرىا. ج(

األصوات احملصولة تقدر اف تربز احلقيقات للصورة عند التعبَت  د(

 اخلالص.

اذا كانت االفبلـ تبُت عن الدركس فتقدر اف تلقى صوت اخلبَت ك  ق(

 تعرض إلقائو.

 االصلية للحقيقة عند االفبلـ ادللّونة. تقدر اف تزيد ك(

 تقدر اف تصّور النظريات العلمية بتكنيات احليوة. ز(

                                                           
33

 Ibid 
34

 Amir Hamzah Sulaiman, Media, h.191 
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رغم اف لؤلفبلـ الناطقة مزايا كثَتة لكن االفبلـ الناطقة كالوسائل التعليمية 

 السمعية البصرية ذلا العيوب, ك اما عيوهبا فهي كما يلى:

ند تعريض الفيلم, ك توقيف ال يقدر اف يعطى بالبيانات ادلنطوقة ع أ(

 التعريض يقدر اف يسًت تركيز ادلشاىدين.

 ال يستلم ادلشاىد ادلعلومات حسنا اذا تعرض األفبلـ باألسرع. ب(

 تعسر اف تّكرر ما يلقى من االفبلـ االّ مبراجعة تعريض اجلميع. ج(

 الغاىل الثمٌت ىف خلقها ك ادكاهتا.  د(

 

 )الشرائح( السيبليد د(

ىو رلموعة رسـو اك صورة ثابتة مطبوعة على مادة شفافة تاخذ  السيبليد

الضوء ك موضوعة بشكل انفرادل إطار ببلستيكى اك من الورؽ ادلقول اك 

ىو األكثر الزجاج ك تكونوف الشرحية ىف الغالب ىف ادلعصمُت األكؿ 

سم. ك 0,5x 4  اما لثاىن مبقياس سم,  2x2استعماال ىذه األياـ مبقياس 

 35السيبليد. بعارض السيبليداىز ادلستعمل ىف غرض يسمى اجل

                                                           
35

(,2212حضيرعثاسجرٍ,انتقنياتانترتٌيةتطٌرىاتصنيفاتياانٌاعيااتجياتيا,)تغدد,مكتةانترتٌيةانساسية,

 123ص.



28 
 

 36ك مزايا من استخداـ السيبليد كما يلى:

 سهلة التحضَت نسبيا ك معقولة التكالف. أ(

 هلة االستخداـ ىف التدريسس ب(

 سهلة االبتداؿ ج(

مركنة التعلم بواسطتها, اذا يستطيع ادلعلم تقدًن اك تأخَت اك حذؼ  د(

 ام شرحية.

 الفيديو التعليمي .ج

 مفهوم الفيديو التعليمي .1

تسجيل الصورة  ادلتحركة أك  كفقا على قاموس اللغة اإلندكنيسية ،  الفيديو ىو 

أك بعبارة أخرل ، تعريف  37عرض من خبلؿ عرب التلفزيوفبرامج التلفزيوف ل

 " فيديو" يف احلقيقة, كلمة  .الصوت االصور ادلتحركة الىت يرافقه الفيديو ىو

رؤية )لديها  ك ىذا مبعٍت -visividiv"video" اللغة البلتينية يعٌت أصلها من

كسيلة الفيديو ىو أحد نوع من  كسائل السمعية كالبصرية . كسائل  (.قوة الرؤية 

اليت تعتمد على حاسة السمع ك حاسة البصر . ىي الوسائلالسمعية ك البصرية 

يف تعلم  ن أف يستخدمهاكسائل السمعية كالبصرية كاحدة من الوسائل اليت ديك

                                                           
36
 مرجعنفسوان

37
 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, 1989), h. 609 
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 ألف ,ىذه الوسيلة تستطيع أف تزيد اىتماـ الطبلب يف عملية التعلم.االستماع

 يف نفس الوقت. ىدكا مادة التعلم ايسمعوا كيش الطبلب يستطعوف أف

 

يف  تالصور اليت كضع الفيديو ىو( Azhar Arsyad)  ك عند أزىر أرشاد

 ؿ عدسة اإلسقاط ميكانيكيا كيفإطار من خبل اإلطار  ، حيث صّور إطار

السابقة, نستطع أف نلخص  ك من التعاريف. توجد يف الشاشة الصور ادلتحركة

بأف الفيديو ىو نوع من الوسائل السمعية كالبصرية الذم يستطيع أف يصّور 

ك قدرات الفيديو   األجساـ ادلتحركة باألصوات الطبيعّية ادلناسبة يف نفس الوقت.

الفيديو  كالصوت يعطي عامل اجلذب الرئيسي. الوسيلة تحركةيف رسم الصورة ادل

تستطيع أف تقدـ ادلعلومات ، كشرح عملية ، كشرح مفاىيم ادلعقدة ، كتعليم 

 38ادلهارات ، كتقصَت أك دتديد الوقت ، ك التأثَت على ادلواقف.

 

نلخص بأف  أف ضلن نستطيع بعض اخلرباء ، عند  ةالسابق تعاريفكبناء على ال

ع أف يصّور  يالفيديو ىو نوع من الوسائل السمعية كالبصرية الذم يستط

 الفيديو كالوسيلة. األجساـ ادلتحركة بأصوات طبيعّية منسبة يف نفس الوقت

يقدـ ادلعلومات ، كشرح عملية ، كشرح مفاىيم ادلعقدة ، كتعليم  يستطيع أف 

 ادلهارات ، كتقصَت أك دتديد الوقت.

                                                           
38

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 49 
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 وسيلة الفيديو في عملية التعلمراض إستخدام أغ .2

رئيو عن األغراض من التعلم   (Ronald Anderson) قّدـ ركنالد أندرسوف

 ادلعرفية, كاألىداؼ الوجدانية, ك األىداؼباستخداـ كسيلة الفيديو يعٍت 

األىداؼ النفسية. ك اإليضاح من أغراض التعلم بإستخداـ كسيلة  الفيديو ىي 

 39  ما يلى:

 األىداؼ ادلعرفية .أ

  كاف الفيديو يستطيع أف ينمو القدرات ادلعرفية اليت تنطوم على قدرة

 شكل احلركة ك اإلحساس. التعرؼ ك القدرة على توفَت التحفيز يف

  كاف الفيديو يستطيع أف يظهر سلسلة من الصور الثابتة بدكف

صوت كوسيلة الصور ك إطار الفيلم كلكن ىذا مل يكن قيمة 

 اإلقتصاديّة.

                                                           
39

 Ronald H. Anderson. 1987. Pemilihan dan Pengembangan Media Untuk Pembelajaran, 

(Jakarta: Rajawali Press, 1987),h. 104 
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 فيديو يستطيع أف يستخدـ لعرض أمثلة على كيفية التصرؼ كسيلة ال

 أك الفعل يف ادلظهر، كخاصة فيما يتعلق بالتفاعل اإلنساين

 األىداؼ الوجدانية .ب

أف تكوف كسيلة  الفيديو تستطيع باستخداـ ادلؤثرات كالتقنيات ، كسيلة 

 جيدة يف التأثَت على ادلواقف ك العواطف.

 

 األىداؼ النفسية .ج

  الفيديو ىو كسيلة شلتازة لعرض األمثلة على ادلهارة اليت تتعلق على

هبذه األداة تستطيع أف تظهر احلركة بكيفية إبطاء أك  احلركة. ك

 .تسريع احلركة اليت تتقدمها

 الفيديو الطبلب يوجدكف ردكد الفعل بصورة مباشرة  من خبلؿ

ليت تتعلق القدرات ا كي يستطيعوا أف حياكلوا بصرية على قدرهتم

 42.باحلركة ادلذكورة

الفيديو يف عملية التعلم ادلذكورة, دكر كسيلة  نظرا اىل أغراض إستخداـ كسيلة

, الفيديو يف عملية التعلم كاضح. ك كسيلة الفيديو تستطيع أف تنفع لكل موضوع

ادليداف النفسي. يف  مناذج التعلم ك لكل ادليداف ادلعركيف, ك ميداف ادلؤثر, ك

                                                           
40

 Ibid 
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يداف ادلعريف, الطبلب يستطيعوف أف يشهدكا رحلة الدراماتيكية من حدث م

التاريخ يف ادلاضي كتسجيل اآلخر, الف عناصر ألوانو, كاصواتو ,كحركتو 

عبلكة على ذلك  . من العادم تستطعوف أف جتعلوا الشخصية أكثر كضوح 

ك بعد  مبشهادة الفيديو يستطيع أف يتعزز فهم الطبلب على مادة التعلم قبل

، الفيديو يستطيع أف يتعزز الطبلب يف شعور  ادلؤثر قراءة الكتب. يف ميداف

العناصر العاطفية كالسلوكية للتعلم الفعاؿ. يف اجملاؿ النفسي الفيديو لديو ادلزايا 

 يف إظهار كيفية عمل األشياء ، ككسيلة فيديو التعلم  اليت تسجل النشاط احلركية

 طبلب دلراقبة ك إعادة ىذه األنشطة التعليمية .الفرص لل تستطيع أف تعطي 

 

لديها ادلعلومات الغنية يف عملية  كالوسيلة التعليمية غَت ادلطبوعة, كسيلة الفيديو

التعلم, الهنا تستطيع أف تعرض التعلم اىل الطبلب مباشرة. كعبلكة على ذلك 

ب مل يشهدكا الفيديو يستطيع أف يزيد األبعاد اجلديدة يف عملية التعلم, الطبل

الصور يف الوسائل ادلطبوعة أك مل يسمعوا االصوات يف الوسائل السمعية, كلكن 

بوسيلة الفيديو الطبلب يستطيعوف أف يشهدكا الصور ادلتحركة ك يسمعوا 

 االصوات يف نفس الوقت.

 

 التفاعلي الفيديو فاعلية زيادة على تساعد الىت العوامل .3
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 حتسُت ىف التفاعلي الفيديو فاعلية زيادة لةحملاك  حوؿ عديدة دراسات اجريت

 البحوث ىذة كتوصلت ادلعرفية فوؽ كادلهارات ادلشكبلت حل تعلم كىف , التعلم

 41:كامهها التفاعلي الفيديو زيادة على تساعد عوامل لعدة

 اف ينبغى الكمبيوتر خبلؿ من ادلقدمة كادلواد الفيديو صورة بُت التكامل اف .أ

 تقدًن على تعمل الىت التعليمية للمهمات كحقيقى مثاىل بشكل يزكدنا

 الواقعية احلياة مواقف خبلؿ من كادلهارات ادلعلومات

 ضلو الطبلب زلاكالت توجيو اىل هتدؼ عمل خطة الربنامج يتضمن اف ينبغى .ب

 تعزيزىا ادلطلوب ادلتعلم

 اخرل ضمنية االسًتتيجيات غياب حالة ىف تفيد التوجيهية االنشطة اف  .ج

 كيقلل االنتباه يشتت توجيهيو اسًتتيجية من اكثر بُت اجلمع كاف بالربنامج

 الفاعلية

 ذاهتا ةادلهم من كجزء الدائم بالرجع ادلتعلمُت الربنامج يزكد اف .د

 يكوف قد ذلك كلكن للمتعلمُت كارشادية توجيهية نصائح اعطاء ينبغى    .ه

 التوجيهات لتقدًن استجاباهتم نتائج احلسباف ىف نضع مل ما الفائدة قليل

          ذلم ادلناسبة

                                                           
41

 80 انتاريخ في انٕصٕل, http://www.edutrapedia>illaf.net في, انتربٕية انعًهية في ٔدٔرِ انتفاعهي انفيذيٕ  

 0282 يايٕ
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 اللفظى االستدعاء على يساعد الربنامج مقدمة ىف االىداؼ ذكر اف .ً

 القاعدة تعلم ىف يساعد ال كلكنو للمعلومات

 كاعطائو ادلقدمة التعليمية ادلواد مع النشط بالتحاكر ادلتعلم تكليف ينبغى .ز

 التعلم عملية ىف للتحكم احلرية من مناسبة درجة

 االكلية ادلتعلمُت قدرات على يتوقف للمتعلم يعطى الذل التحكم مقدار اف .ح

 ادلعرفية ادلهمات تعلم ىف يفيد التفاعلي الفيديو خبلؿ من التدريب تكرار .ط

 الدنيا ادلستويات ذات

 اهنا اال التفاعلي الفيديو دراسات على اجريت قد ادلعلومات ىذة اف من كبالرغم

 االخرل التفاعلية الوسائل انواع على للتطبيق التصلح

 

 ماهية الفيديو التفاعلي .4

ظيفة تقدًن يعترب الفيديو التفاعلي أحد ادلستحدثات يف عادلنا ادلعاصر ,كك 

ادلعلومات السمعية البصرية كفقآ إلستجابات الطالب .كجيرم عرض الصوت 

كالصورة من خبلؿ شاشة عرضت دتثل جزءآ من كحدة متكاملة تتكوف من 

جهاز كمبيوتر ككسيلة إلدخاؿ ادلعلومات كرسـو ختزين ,كيستطيع الفيديو 

ارات الثابتة مع التفاعلي تقدًن ادلعلومات بإستخداـ لقطات الفيديو كاإلط
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نصوص كرسـو كأصوات,كيعرض الفيديو التفاعلي لقطات الفيديو رلزأة كل منها 

 على شاشة مستقلة .

 

كبذلك يعتمدالعرض علي نظاـ الشاشات ادلتعددة لعرض عناصر الدرس 

ادلختلفة كايل جانب ذلك فاف الكمبيوتر يتيح فرص التفاعل الذم يهيئ للطالب 

آ لسرعتة الذاتية ,باالضافة ايل ادلسار كالتتابع كمقدار القدرة علي التحكم كفق

   ادلعلومات الىت حيتاجها

 

كبرامج الفيديو التفاعلى كحدة متكاملة ادلعلومات ,كيعرض الربنامج من أكلو اىل 

أخره بًتتيب منطقىأل أف يكوف للربنامج بداية كهناية , كختتلف ىذة الربامج ىف 

طى الىت تكوف خطية على شرائط الفديو, ك جيمع طبيعتها عن برامج الفديو اخل

 الفديو التفاعلى بُت خصائص كبل من الفيديو ك الكمبيوتر ادلساعد للتعلم .

 

ك بذلك فاف الفيديو التفاعلى ىو برنامج يقسم اىل أجزاء صغَتة, ىذة األجزاء 

وف ديكن أف تتالف من تتابعات حركية كإطارات ثابتة, كأسئلة ك قوائم ,بينما تك

إستجابات ادلتعلم عن طرؽ الكمبيًت ىى احملددة لعدد تتابع مشاىد الفديو, ك 

.أك ىو نظاـ للتعليم الفردل ينتج عن طريق   عليو يتاثر شكل كطبيعة العرض
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 الشريط أك اإلسطوانة ذات الوصوؿ العشوائى  إتصاؿ جهاز الفديو ذل

sMecca Mddnuu عن طريق بنية eeans eMdn دلواد دتكن من دمج ا

التلفيزيونية ادلخزنة على شريط الفديو أك اإلسطوانة مثل برامج احلاسب التعليمية 

 ادلقدمة بواسطة احلاسب.

 

أك ىو دمج بُت تكنولوجيا الفيديو كالكمبيوتر من خبلؿ ادلزج بُت ادلعلومات 

الىت حتويها أسطوانات كشرائط الفيديو كادلعلومات الىت يقدمها الكمبيوتر لتوفَت 

ئة تفاعلية تتمثل ىف دتكن ادلتعلم من التحكم ىف برامج الفيديو كمناسقتة مع بي

برامج الكمبيوتر بإستجاباتو كإختياراتو ك قراراتو ك من مث يؤثر على كيفية عمل 

 42الربنامج كالتحكم كاإلحبار.

 فوائد استخداـ كسيلة الفيديو يف عملية التعلم .5

ىي ما  osMuacrc  (Andi) فوائد كسيلة الفيديو  كفقا على أندل برستوك

 43يلي:

 للطبلبإعطاء الفيديو اخلربات غَت ادلتوقعة  .أ

 الذم مل يستطع أف يشهد بشكل كبَت. شيئ حقيقّي  ظهور .ب

                                                           
 2216ماي12ٌانٌصٌلفيانتاريخcomeiilnaanht/t//tptth.في الفيديو التفاعلي 42

43
Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 

2012), h. 302  
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 حتليل الفيديو التغيَتات يف فًتة زمنية معينة .ج

 لشعور حالة معينة طبلبإعطاء اخلربات لل .د

عركض دراسات احلاالت عن احلياة احلقيقة اليت تستطيع  الفيديو  ظهور .ه

 أف تؤدم اىل ادلناقشة للطبلب.

ك  .الشرح السابق ، فإف كجود كسيلة الفيديو ىو مهم  يف الفصوؿ  بناء على

يشهدكا األحداث اليت مل  الطبلب يستطيعوف أف, باستخداـ كسيلة الفيديو

توجد يف احلالة احلقيقة مباشرة ك خطَتة, أك األحداث يف ادلاضي اليت مل ديكن 

الفيديو مناسبة  كسيلة أف حتمل اىل الفصوؿ. الطبلب يستطيعوف أيضا أف يلعبوا

تعزز رغبة كحتفيز  باحتياجاهتم كمتطلباهتم. كتعلم بوسيلة الفيديو يستطيع أف

 الطبلب يف عملية التعلم. اىتماـ

 استخداـ كسيلة الفيديو يف الفصوؿ .6

ىناؾ نوعاف من الفيديو يف عملية التعلم. أكال ، الفيديو الذم يصنع للتعلم . 

درس يف عملية التعليم. ىذا الفيديو متفاعل ىذا الفيديو يستطيع أف يبدؿ ادل

للطبلب. ىذا ىو ما جيعل ىذا الفيديو يستطيع أف يبدؿ دكر ادلدرس يف عملية 

"بفيديو تعليمي " .ادلعلموف الذين  ايضا ىالتعليم. ىذا النوع من الفيديو يسم

دة يستخدموف ىذا النوع من الفيديو التعلم يستطيعوف أف يتوفركا الطاقة لشرح ما
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ىذه الوسائل التعليمية  استخداـ يف التعلم للطبلب من طريق الفم. دكر ادلدريس

أف يكوف ادليسر يف  فقط ، ك ديكن  ىنا  ادلعلم يستطيع دلساعدة الطبلب ىو

مادة التعلم، كأسئلة التقييم ، كمفتاح  من كسيلة الفيديو مكّونة . الفصوؿ

. عادة فيديو كاحد مكّوف من مناسبة بإبداء ادلعلم  اإلجابة ، كغَت ذلك 

 موضوع كاحد .

 

الذم مل يصنع لعملية التعلم ، كلكن  ىذا الفيديو  ثانيا، تصميم الفيديو

مثل: الفيديو عن الرقص , بالتعلم ما تتعلق ادلادة لشرح يستطيع أف يستخدـ

كاضحا كيف  التقليدم. باستخداـ ىذا الفيديو الطبلب يستطيعوف أف يشهدكا

صعبة  ادةحتوؿ الفراشة. كىذه ادل عن. مثاؿ آخر ىو الفيديو منوذج الرقص

لطبلب يف ادلرحلة االبتدائية ألهنا تسرح عن"عملية"، كخصوصا عندما تعرض 

حتوؿ ك باستخداـ كسيلة الفيديو يستطيع أف يعرض عملية .فقط بطريقة احملاضرة

يتها كاضحا الفراشة كاضحا, ك ىذا يستطيع أف جيّر انتباه الطبلب دلشاىدة عمل

ك تفصيبل  مقارنة باستخداـ كسائل الصور فقط. إستخداـ كسيلة الفيديو 

حيوؿ أيضا على قوة إبداع الطبلب, كتثَت األسئلة احلرجة من  يستطيع أف

الطبلب كجتعل عملية التعلم أكثر كاضحا للطبلب. كلكن الفيديو حيتاج إىل 
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فيديو التفاعلي. كبالتايل فإف التفسَت كالتوجيو من ادلعلم، ألف جنسو ليس من ال

 .استخداـ الفيديو يتطلب مهارات ادلعلمُت، من أجل حتقيق جيد

 

 حيتاج إىل استخداـ الفيديو ،(  Cynthia Sparks) كفقا علي سينثيا سباركس

 44: التالية  ادلدارس أفكار

ب الفيديو ادلناس تفتيش أم الربنامج األكؿ . جيب على ادلدرس أف حيدد .أ

بأىداؼ التعلم ك سوؼ توّرط  للدرس . اختيار الفيديو الذم يناسب

يستطيع أف  الطبلب يف عملية التعلم . الحظ أيضا ىل الفيديو ادلختار

يبعث على حتفيز الطبلب أـ ال ، كإدخاؿ مفاىيم جديدة ، كتعزيز 

 مفهـو الدراسي السابق، أك حتسُت كتوسيع ادلعرفة احلالية .

سبب لرؤية . أعط الطبلب شيئا خاصا لرؤية أك  أك يزإعطاء الًتك .ب

الستماع إىل قطعة الفيديو . كىذا تركيز االنتباه ، كتشجيع النشط، ك 

 . إعطاء الطبلب غرض أك سبب للرؤية

فيديو التعلم حيتوم على ادلعلومات الكبَتة ، فإنو يتيح  الفيديو . . قطعة .ج

 م .للطبلب أكثر سهولة لتلبية أىداؼ التعل

                                                           
44

 Ibid 
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الذم يستطيع  إجراء نشاط ادلشاىدة القبلية ك نشاط ادلشاىدة البعدية .د

ك نشاط ادلشاىدة القبلية . أف يدمج الفيديو علي كل ىيكل التدريس

يستطيع أف خيدـ عدة أغراض ، كىي التحقق من معرفة مسبقة ، 

كإدخاؿ ادلفردات الضركرية ، ك ديهد الطريق للتعلم اجلديد .  ك نشاط 

الطبلب ، كنظرية ،  معرفة شاىدة البعدية البد أف يسمح تعزيزادل

 كتطبيق ، أك توسيع ادلعرفة اجلديدة.

 . كديكن للمعلمُت كقفة الفيديو للمناقشة الوجيزة أك لؤلسئلة عن الفيديو. .ه

استخداـ جهاز التحكم عن بعد. يوفر جهاز التحكم عن بعد ادلركنة يف   .و

 احلركة كالعرض.

 الفيديو  و عيوب وسيلة امزاي .7

 الفيديو كسيلة مزايا .أ

 45كفقا على ركنالد أندرسوف ىو ما يلي: الفيديو كسيلة مزايا

 مستخدمة يف الكبلسيكية أك فرد .1

 مستخدمة يف الوقت الفور .2

 متكررة مستخدمة .3

 اىل الفصوؿ ملاليت مل تستطع أف حت تقدًن ادلادة .4

                                                           
45

 Ronald Anderson, Pemilihan, h. 103-105 
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 ادلخاطر تقدًن األجساـ  .5

   تقدًن األجساـ تفصيبل .6

 ال حاجة اىل الغرفة ادلظلمة .7

 مستطيع البطيئة كالسرعة .8

 تقدًن الصورة ك الصوت .9

46ىو ما يلى: (Daryanto) أما مزايا كسيلة الفيديو عند دارينطو
 

يغرض الصور الفيديو يعطي البعد اجلديد يف عملية التعلم, كالفيديو  .1

 التحركة كالصوات يف نفس الوقت.

 ليشهد يف الفصلالفيديو يستطيع أف يغرض الظاىرة الصعبة  .2

 الفيديو عيوب من كسيلة .ب

 47ىو ما يلى: يوالفيد عيوب من كسيلة كفقا على ركنالد أندرسوف 

 الصعب يف التنقيح .1

 مكلفة .2

 اخلربة ادلتخصصة حاجة اىل .3

 

                                                           
46

 Daryanto, Media Visual untuk Pengajaran Teknik, (Bandung: Tarsito, 1993), h.75 
47

 Ronald Anderson, Pemilihan, h. 105 
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 المفردات .د

 مفهوم المفردات 1

الف . ادلفردات ىي أدكات محل ادلعٌت كما أهنا يف كقت آخر كوسيلة للتفكَت إف

 48و ك فكره بكلمات ما يريد.ادلتكلم يستطيع أف يفكر مث يعرب ما خطر يف بال

ىف تعلم اللغة, ك ذلك ألف جوىر اللغة ىي رلموعة  ادلفردات ىي جزء أساسي

غة اإلندكنيسية ىي دلفردات ىف اصطبلح القاموس العاـ اللك ا 49من ادلفردات.

فردات ىي مجع من كلمات لشكل اللغة. ادلفردات ىي أمر ادل 50قائمة الكلمة.

" أف قدرة الطبلب لفهم أربع Valletمهم لًتقية اربع مهارات اللغة, كما قاؿ "

  51مهارات اللغة توّقف على كفائة ادلفردات الذل دتلك هبم.

من فردات اإلصلليزية ىي رلموعة ك تسمى ادلفردات أك ىف ادلفردات العربية, ك ادل

الكلمة اك الكامات الىت ىي معركفة الكنوز من قبل شخص ىو جزء من اللغة 

الىت يفهمها الناس, معينة. ادلفردات ادلوجودة الىت حتدد كل رلموعة من الكلمات 

ف يتم استخدامها لبناء مجل جديدة. يتعرب ثركة من ادلفردات ك من ادلرجع أ

يكوف حملة عامة عن الذكاء أك مستول التعليم. ادلفردات ىي  الشخص عموما اف

                                                           
48

 161( ص. 1895: جامعة أـ القرل, زلمد كامل الناقة, تعليم اللغة العربية بالغات أخرم: أساسو, مداخلهو طرؽ تدريسو,)مكة ادلكرمة 
49

Radiyah Zaenuddin, dkk. Metodologi & Strategi alternatif, (Yogyakarta: Pustaka rihlah 

Group, 2005), h. 89 
50

Henry Guntur Tarigan, Menulis sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1989), h. 24 
51

Syaiful Mustofa, Strategi, h. 61 
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كاحدة من الناصر الثبلثة األكثر أمهية ىف اللغة كيتقن, ك ادلفردات ادلستخدمة ىف 

اللغة ادلنطوقة اك ادلكتوبة, ك تعد كاحدة من األدكات البلزمة لتطوير قدرة الفرد 

  52على التحدث باللغة العربية.

 

سيحدد قوة اللغة. كاللغة ذلا ادلفردات ىي اصغر كحدة ىو الذل كفقا أسيف 

مفردات غنية ك الىت بالطبع ليست ىي نفسها. العربية كفقا للخرباء البحوث 

 53ثقافة ك حياهتم اليومية.لغنية ادلفردات, ك خاصة على ادلفاىيم ادلتعلقة با

م عناصر اللغة, ألنو مبثابة العبارة ادلشكل, اجلملة, ادلفردات ىي كاحدة من أى

كاخلطاب. ك ادلفردات مهم جدا, لذلك كقد جادال لبعض أف تعلم اللغة 

األجنبية ينبغى أف تبدأ من خبلؿ إدخاؿ ك تدريس ادلفردات نفسها. أما عن 

 54طريق احلفظ اك بوسائل أخرل.

 

 نواع المفرداتأ 2

 55أنواع, ما يلى:العربية تتضمن أف ادلفردات 
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Acep Hermawan, Metodologi, h. 64 
54

Muhbib Abdul Wahab, Epistimologi, h. 149 
55

 712(صYogyakarta: Idea Press, 2011اتحادمدرسيانهغةانعرتيةتاءندًنيسيا,دًرانهغةانعرتية,) 
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 –زلمد  –االسم العاـ ك العلم ك ادلصدر )رجل  : مفردات إمسية, ك تشتمل أ(

 –اعلم(, ك الضمَت )انا  –ن احس –مصرل  –كتابة(, ك الصفة )طويل 

 الىت( –ىذه 

الفعل ادلاضى )طلع( ك فعل ادلضارع  : ب( مفردات فعلية, ك تشتمل

 )يكتب(, ك فعل األمر )أكتب(

( ك ظركؼ  : مفردات الظركؼ ك يتنوع اىل ج( ظركؼ الزماف )أمس, اليـو

 ادلكاف )فوؽ, ك حتت(

ؼ العطف, ك حركؼ الركابط مثل حركؼ اجلر, ك حرك  :االدكات ك تشمل د(

 اإلستثناء ك االستدراؾ.

 التحويليات ك تشمل أدكات النفى ك أدكات اإلستفهاـ ق(

 ك مسيت بذالك دلخالفتها من كل ما ذكر كينقسم اىل: :اخلوؼ الف ك(

 امساء األفعاؿ (1

 امساء األصوات (2 

 ادلدح ك الذـّ )نعم, كبئس((3

 فعلو ك أفعاؿ بو(العجب )ما أ (4
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مة ىف مفرداتو شيف ادلصطفى يوفر تصنيف اىل اربعة, كل منها ينقسم ك طعي

 56إضافية, كفق ادلهامهم ك كظائفهم على النحو التاىل:

 ترزيع ادلفردات ىف سياؽ إتقاف اللغة أ(

 ىو ادلفردات لفهم (understanding vocabulary) ادلفردات لفهم (1

 .(النصالقراءة )  اكاحملادثة 

حتتاج اىل حادثا  يف. (speaking vocabulary) ادلفردات للحديث (2

 استخداـ ادلفردات ادلناسبة, سواء احملادثات الرمسية ك غَت الرمسية.

يتطلب  الكتابة ايضا اختيار ( writing vocabulary) ادلفردات للكتابة (3

بل القراء. ك ىذا مفردات جديدة ك مناسبة حىت ال يكوف سلطئا من ق

مثبل ليوميات, ك جدكؿ يشمل  الكتابة, ك الكتابة غَت الرمسية 

: كتابة الكتب ك األعكماؿ اليومية ك غَتىا. أيضا كتابة الرمسية, مثل

 .ةالصحف األكراؽ العلمية ك اجملاالت, 

ادلفردات احملتملة. ىذا النوع من ادلفردات يتكوف من سياؽ ادلفردات الىت  (4

ل ادلفردات الىت ديكن حتليلها سَتىا كفقا لسياؽ ادلناقشة ك حتليكن تفدي

على أساس خصائص اشتقاؽ كلمة عن معٌت مزيد من تضييق أك توسيع 

 نطاقها.

                                                           
56
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 ترزيع ادلفردات كفقا دلعانية ب(

 (content vocabulary) الكلمات األساسية (1

ل ة, مثاليت تشكل اساس كرقة لتكوف صاحيحادلفردات ىي ادلفردات 

 األمساء, ك األفعاؿ ك غَتىا.

 (function words) الدالةالكلمات  (2

ىذه الكلمات الىت تربتو توحد ادلفردات ك اجلمل لتشكيل التعرض 

 مثاؿ حرؼ جار ك أدكات اإلستفهاـجيدة فيآخر.

 (cluster words) الكلمات اجملتمعة (3

كلكن جنبا , تقـو بنفسها فقطف فردات ىي ادلفردات الىت ال ديكن أادل

على سبيل  اىل جنب دائما مع كلمات ليانل تشكيل معاف رلتلفة. 

لكلماة يرغب مثل عندما يقًتف الكلمة معرغب. ك ىف اادلثاؿ, ديكن 

الوقت نفسو, عندما تليها معٌت كلمة رغب عن عنأف يتحوؿ اىل 

 الكراىية اك مل يعجبٌت.

  هااخلصائص توزيع ادلفردات كفقاج(

 (service words) كلمات مهمة (1

ف عبارة تستخدـ لئلشارة اىل مهمة, سواء ىف رلاؿ من رلاالت احلياة إ

 غَت رمسية رمسيا بشكل رمسيا لطبعية
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 (special content words) كلمات األساسية (2

عبارة عن رلموعة من الكلمات الىت ديكن نقلها اىل ىذه ادلفردات ىي 

ن ادلراجعة احمللية  اك معٌت زلدد ك يستخدـ ىف مفتلف اجملبلت م

 الكلمات.

 ترزيع ادلفردات كفقا الستجدامها د(

 (active words) النشطة ادلفردات (1

عادة الكثَت من ادلفردات ادلستخدمة ىف رلموعة  ىي ادلفردات النشطة

متنوعة من اخلطابات, زلادثة جديدة, ك الكتابة اك حىت مسع الكثَت ك 

 ت.ادلعركؼ من خبلؿ سلتلف القراءا

  

 (passive words) ادلفردات السلبية (2

شخص كلكن نادرا ما ادلفردات الىت ام ادلفردات انو ليس ىناؾ سول 

ك تعرؼ ىذه ادلفردات من خبلؿ الكتاب ادلطبوع الىت  استخدامها.

 تستخدـ ليكوف ادلرجع ىف كتابة الكتب اك االكرؽ العلمية.

 

  ادلفردات تعليم مفهـو 3
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 ديكن ادلفردات استيعاب كأمهية. ما لغة أية يف اذلاـ رىادك  ذلا ادلفردات 

 على تتوقف اللغة معاىن فهم كفاءة( 1: ) يعٌت فالَترل، قالو شلا األطبلع

( 3. )اللغة مهارة يف ادلهمة العناصر من ادلفردات( 2. )ادلفردات استيعاب

 يف ذكرت ماك ادلفردات. فيها ادلفردات تدفعها األجنبية اللغة يف الكتابة كفاءة

 شاذىل كحسن ايقولس. ـ جوف ألفو الذم الئلندكنيسية – اإلصلليزية القاموس

 يف كادلفردات vocabulary مسيت اإلصلليزية اللغة كيف.  الكلمة قائمة ىي

  .الكلمة قائمة ىي اإلندكنيسية للغة العاـ القاموس اصطبلح

 الكلمات مجيع( 1: ) يلي كما ادلفردات يعرؼ  كاحدية كيناتا أدل

 اليت الكلمات أك الشخص عليو استوعب اليت الكلمات( 2) اللغة يف ادلضمونة

 يف( 4) العلـو يف ادلستخدمة الكلمات( 3) البيئة نفس يف مجاعة يستخدمها

 كالعبارات الكلمات قائمةح( 5) مفردات الكلمات مجيع ليست اللغة، علم

 .ديدىاحت كمعها ىجائية تنظم اليت اللغة يف كادلصطبلحات

 تعليم ادلفردات 4

تعليم ادلفردات ىو توجية الطبلب ألف يكوف لديهم القدرة على نطق حركؼ 

كفهم معناىا كمعرفة طريقة اإلشتقاؽ منها ككصفها يف تركيب لغوم ادلفردات 

 57صحيح كالقدرة على استخداـ الكلمات ادلناسبة يف ادلكاف ادلناسب.
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 8.ص(, 0221, االساليية نهتربية كَٕتٕر: انسالو دار يعٓذ, )يىٔانتعه انتربية أصٕل, أحًذ سٕترسُٕ 
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ك ىناؾ رأم أخر أكضح أف معٌت تعلم ادلفردات ىو التعلم يف تعيُت معانيها 

مناسبة مبعاف القاموس. ك إذا كاف تعلم ادلفردات مقتصرا على ىذا الغرض, 

ة. فلذا, البد فيمكن أف يعترب أف ىذا التدريس مل حيصل اجلانب العملي من اللغ

أف يفهم تدريس ادلفردات حيث أنو زلاكالت إىل محل التبلميذ حىت يكوف ذلم  

كفاءة يف استعماؿ الكلمات كفقا باألحواؿ ك الظركؼ اجلارية ك ال يقتصر 

تركيزه على استيعاب الكلمات من جانب كيفية تلفيظ الكلمات حرفا حرفا, أك 

عاين القاموس. ألف ذلك قد جير إىل سوء معرفة اشتقاقها )أصوذلا(, مث ترمجتها مب

استعماؿ الكلمات ادلضادة )غَت مناسبة( يف جهة ادلعاين. ك ال فائدة من 

 58.مفردات حفظها التبلميذ إذا مل يكن معهم معرفة ك قدرة على استعماذلا

 

 قوائم المفردات 5

 الطالب مفردات قائمة .أ

 اليت بالكلمات قوائم عمل على األجنبية اللغات طبلب بعض درج

 أف فالثابت ، ذلم كبَتة فائدة ذك العمل ىذا كمثل.  بأكؿ أكالن  يتعلموهنا

 ىذا أف كما حفظها، على يساعد للمعلومات الكتايب التسػجيل

 بعضها يدعم متباينة فًتات يف كتب ما مراجعة على الطالب ديسػاع

                                                           
58

 Anin Nurhidayati, Diktat Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung:STAIN 

Tulungagung, 2006), h. 27-28  
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 يوضح سياؽ يف الكلمة تسجيل ىو ىنا بو نوصي كالذم. بعض أثر

 يقلل استخداماهتا بياف دكف اجلديدة الكلمة كتابة رلرد فإف ، معناىا

 معناىا يتحدد سابقة كحدة يف قلنا كما فالكلمة.  تسجيلها فائدة من

 نظامان  الطالب يتبع أف نوصي كما.  هبا تستخدـ اليت الطريقة حسب

/  السوؽ كلمات)  موضوعاهتا حسب إما الكلمات تسجيل يف معينان 

 حسب كإما األلفبائي ترتيبها حسب أك(  اخل… ادلواصبلت/  اجلامعة

 .أخر نظاـ أم حسب كإما(  احلركؼ/  األمساء/  األفعاؿ)  نوعها

 

 : ادلعلم مفردات قائمة .ب

 كمن.  طبلبَو علَّمها اليت بالكلمات قائمة أيضان  للمعلم يكوف فأ يفضػل

 ، فيو كردت درس كأكؿ الكلمة فيو يذكر جدكالن  يصمم أف ادلمكن

 اجلدكؿ ىذا شػأف كمن.  كركدىا مرات كعدد فيو كردت الذم كادلصدر

 بذلك كيقيس لطبلبو علمو الذم القدر تعرؼ يف ادلعلم يساعد أف

 ىذه يف الكلمة إىل يرجع أف على يسػاعده كما. ذلك يف تقدمو مدل

 . لطبلبو يقدمها اليت اللغوية اخلربات يبٍت أف على لتساعده القائمة

 :الكتاب مفردات قائمة .ج

 :شيوعان  الطرؽ ىذه بأكثر بياف يلي فيما
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 اليمُت عن) للصػفحة اجلانيب اذلامش يف اجلديدة الكلمات كتابة (1

  .كسيطة للغة مًتمجة أك كحدىا ةبالعربي إما(  اليسػار أك

 أك أيضان  بالعربية إما الصفحة ذيل يف اجلديدة الكلمات كتابة (2

 على أرقاـ كضع جيب احلالة ىذه كيف ، كسيطة للغة مًتمجة

 ذيل من مكاهنا يف إليها يشار حىت مجلها يف اجلديدة الكلمات

 .الصفحة

 عادة القائمة ىذه يتتأ ك تراكمية قائمة يف اجلديدة الكلمات كتابة (3

 الدركس يف كردت اليت الكلمات فيها كيرد درس كل آخر يف

 القوائم ىذه. اجلديد الدرس يف كردت اليت بتلك منتهػية السػابقة

 مًتمجة تكوف كقد كحدىا بالعربية تكوف قد أيضان 

 دكف مباشرة النص عقب درس كل يف اجلديدة الكلمات كتابة (4

 العمل تركيز على ادلعلم يساعد القائمة ىذه كمثل.  ترمجة أك شرح

 الدرس يف حوذلا
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 ىذه كيف درس كل آخػر يف مشػركحة اجلديدة الكلمات كتابة (5

 الرصيد ضوء يف حدىا ك بالعربية مشركحة الكلمة نذكر القوائم

 59.للدارسُت السابق اللغوم

 المفردات اهداف تعليم 6

 60اىداؼ العامة ىف تعليم ادلفردات اللغة العربية, يعٌت:

 .ادلفردات اىل الطبلب بوسيلة ادلقركء اك فهم ادلسموع معرفة  أ(

الطبلب ليتلفظ ادلفردات باجليد ك الصحيح ألهنا تصل اىل مهارة  تدريبب( 

 الكبلـ ك القراءة.

 معٌت ادلفردات, ك استطاع  لتطبيقها اما الكلمة احلقيقية اك رلازية.فهم ج(

استطاع عرب الفكر بادلفردات ىف الكبلـ اك ىف الكتابة يناسب بالقرينة  د(

 الصحيحة.

دلفردات اف طبلب جيبوف عليهم اف حيفظوا عددا من ال يراد تدريس اق(

الكلمات, ك لكن ادلراد منو اف طبلب يقدركف على فهم معانيها ك 

                                                           
 

59
 انًفردات تذريس“ انٓاشًية األردَية ةانًًهك – عًاٌ بغيرْا نهُاطقيٍ انعربية انهغة يعهى:سكر يجهي شادي  

 ttt./pahse/.thiai7752.eitp”األجاَب نهطهبة انهغٕية
60
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استخدامها ىف اجلمل ىف ناحية من نواحى االتصاؿ شفهية كانت اـ 

  حتريرية.

 اساس اختيار المفردات  7

بلب, لذا, جيب سبة لطف يعد ادلفردات ادلناينبغى للمعلم ىف تعليم ادلفردات أ

ف يتمسك مبادئ ك معايَت كاضحة. امنا ادلبادئ ىف اختيار ادلفردات على ادلعلم أ

ك اما األساس  61(.ةالىت يدرسها ادلعلم  اللغة االجنبية )غَت الناطقُت بالعربي

 62تيار ادلفردات ىف برنامج لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا فيما يلى:أخ

ـ على غَتىا, تفضل الكلمة شائعة االستخد: (frequency) التواتر أ(

مادامت متفقة معها ىف ادلعٌت. ك تستشار فيها قوائم ادلفردات الىت اجرت 

 تكرار كل منها. للكلمات ادلستعملة ك بينت معدؿحصرا 

تفضل الكلمة الىت تستخدـ ىف اكثر من بلد عرىب على  :(range) زعاالتو  ب(

تلك الىت توجد ىف بلد كاحد. قد تكوف الكلمة ذا تكرار عاؿ اك شيوع 

مرتفع. كلكن ىذا التكرار ادلرتفع ينحصر ىف بلد كاحد. لذا يفضل تن ختتار 

لى استخدامها. ك من ادلصادر الىت ظم الببلد العربية عالكلمة الىت تلتقى مع

تفيد ىف ىذا, ))معجم الرصيد اللغول للطفل العرىب((. ك الذل اعدتو 
                                                           

61
Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008),        

h. 61 
62

 Ibid, h. 61-62 
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ادلنطمة العربية للًتبية ك الثقافة  ك العلـو بتونيس. ك يضم الكلمات الىت 

موزعة حسب كردت على ألسنة األطفاؿ العرب ىف سلتلف الدكؿ العربية 

  ها اك مداىا.شيوعها اك تواترىا ك حسب توزع

تفضل الكلمة الىت تكوف ىف متناكؿ الفرد جيدىا  :(availability) ادلتاحية ج(

  .حُت يطلبها. ك الىت تؤدل لو معٌت زلددا

تفضل الكامة الىت تكوف مألفة عند األفراد على  :(familiarity) األلفة د(

" الشمس  الكامة اجملهورة نادرة اإلستخداـ. مثل تفضل اف تستخدـ الكلمة

 " من الكلمة " الكاءذ عند ما سوء كانت ادلعٌت بينها.

تفضل الكلمة الىت تعطى عدة رلاالت ىف كقت  :(coverage) الشموؿ ق( 

كاحد على تلك الىت ال ختدـ اال رلاالت  زلدكدة. كلمة " بيت" افضل ىف 

ال  رأينا من كلمة " منزؿ ". ك ىن كانت بينهما فركؽ دقيقة. اال اهنا فركؽ

خاصة. اف كلمة " بيت " تعطى عددا  هتم الدراس ىف ادلستويات ادلبتدئة

 اكرب من اجملاالت. 

: تفضل الكلمة تسيع حاجة معينة عند الدراس (urgency) األمهية ك(

 اجها اك حتتاجها قليبل.على تلك الكادلة العامة الىت قد ال حتت
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. ك هبذا ادلنطق تفضل الكلمة العربية على غَتىا  :   العركبة ح(

يفضل تعليم الدرس كلمة " اذلاتف " بدال من التليفوف, ك " ادلذياع "  بدال 

من الراديو. ك احلاسب تآلىل اك احلاسب اك الرتاب بدال من الكومبيتَت. فاذا 

مل توجد كلمة عربية تفضل الكلمة ادلعربة مثل: التلفاز عل التليفزيوف, ك 

لىت ال مقابل ذلا ىف العربية, على اف تكتب اخَتا تأتى الكلمة األجنبية ا

 بالطبع باحلرؼ العرىب مثل " فيديو ".

 استراتجية تعليم المفردات 8

ىناؾ احتبلفات بُت استَتاجية ادلستعملة ىف تعليم ادلفردات ىف مستوياهتا, ألف 

ترجيح قدرة التبلميذ ىف استقباذلا ك عند شهر ادلصطفى اسًتاتيجية ادلستعملة ىف 

 63يم ادلفردات ىي:تعل

 اسًتاتيجية تعليم ادلفردات ىف مستول ادلبتدئُت .أ

لغناء ىف تعليم ادلفردات يستطيع أف يضيع ملل بالغناء. استعماؿ ا (1

 الطبلب ىف ادلفردات.

  باألشياء. كل ما يلـز للعرض. ادلثاؿ يشَت ادلعلم "القلم" حينها يذكر (2

 كلمة قلم.

 يطلب ادلعلم الطبلب ليقركا ادلفردات اجلديدة بالتكرار. (3

                                                           
63

 Syaiful Mustofa, Strategi, h. 72-73 
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 يستمع ادلفردات اىل الطبلب ك ىم يتبعوهنا ك يكتوبوىا. (4

 وسطاسًتاتيجية تعليم ادلفردات ىف مستول ادلت .ب

 تعليم ادلفردات اىل الطبلب البدف. (1

 يكتب الكلمات (2

 يض ك يفصحو الطبيب.ديثل الطبلب ادلر مبسرحية. ادلثاؿ  (3

 ًتادفاتباعطاء ادل (4

 تضادةباعطاء ادل (5

 باعطاء اصل الكلمات (6

 تقدـاسًتاتيجية تعليم ادلفردات ىف مستول ادل .ج

 يشرح ادلعلم معٌت ادلفردات ك مقصودىا. (1

 يبحث عن معٌت ادلفردات ىف ادلعجم. (2

 رّتب ادلفردات ليكوف اجلملة الصحيحة (3

 ت ىف اجلملة.يضع ادلفردا (4

 اختيار ادلعلم ادلفردات اجلديدة (5

 يشكل ادلفردات (6

يًتجم ادلفردات اىل لعة األـ ك ىذه الطريقة األخَتة, اذا كل الطريقة  (7

 ال حيصل صلاح الطبلب.
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 محتويات المفردات  9

خيتلف علماء تدريس   أف عدد ادلفردات اليت حيسن إلقائها إىل التبلميذسلتلفة.

ىذا األمر, ك اقًتح أحدىم أف ادلستول األقلي للمرحلة االبتدائية ىو  اللغة يف

كلمة, ك للمرحلة ادلتوسطة ما بُت   1777-057حفظ ادلفردات ما بُت 

 64كلمة.  2777-1577, ك للمرحلة ادلتقدمة ما بُت 1777-1577

 األسس التربوية في تنمية المفردات 11

يشكل تدريس ادلفردات جزءا رئيسا , كأكؿ ما جيب على مدرس اللغة أال يلجأ 

إىل لغة كسيطة أك مبعٌت آخر إىل الًتمجة , بل عليو أف ينطلق من بعض األسس 

 65:اللغة كىي ما يلي الًتبوية اليت تساعده على تنمية ادلفردات لدل متعلم

إذا كاف الطبلب يف ادلستول األكؿ على ادلعلم أف يقتصد يف ادلفردات  .أ

أف يقلل من كبلمو قدر ادلستطاع , فاحلصيلة اللغوية من اليت يستعملها ك 

ادلفردات عند الطلبة ضئيلة كال فائدة من إغراقهم يف سيل ادلفردات اليت 

ال يفهموف منها شيئا , فعليو أف يستعمل من األلفاظ ما يلـز فقط كما 

 حيتاجو يف مهمتو

                                                           
64

 ttttnhae/n/it, tni/iahi/a/p/ tjht /P/a/to/e/s/ta/k, )Ahpht / ht nnAtNn

Ahpht / ht 
 ,  2006),h.14 

65
 انًًهكة – عًاٌ بغيرْا نهُاطقيٍ انعربية انهغة يعهى األجاَب نهطهبة انهغٕية انًفردات تذريس: سكر يجهي شادي   

 –ttt./pahse/.thiai7752.eitpانٓاشًية األردَية
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من األلفة بُت االعتماد على عنصر التمثيل كاحلوار , فهذا خيلق نوعا  .ب

ادلعلم كادلتعلم كعبلقة اجلمهور بادلمثل كىذا يساعد على إثارة نوع من 

 االىتماـ لدل ادلتعلم

استخداـ الطريقة اليت تناسب ادلستول التعليمي , فمثبل يقـو ادلعلم ببدء  .ج

الدرس حبركة , مث بعد ذلك ينطق الكلمة كيكررىا إف لـز األمر مث 

دىا فرديا أك مجاعيا , كال يطلب منهم كتابتها يطلب من الطلبة بًتدي

 الف الكتابة تكوف يف مرحلة متقدمة

التدرج من السهل إىل الصعب , كعدـ عرض أكثر من كلمة يف آف  .د

 كاحد

 استعماؿ األدكات ادلناسبة لتوضيح ادلفردات اللغوية لدل ادلتعلم  .ه

 

 66دور المعلم في تدريس المفردات 11

 دكر ادلعلم يف تدريس ادلفردات )ادلستول ادلبتدئ( .أ

اذا كاف ادلدرس يقـو بالتدريس يف ادلستول األكؿ , فمن كاجبو  (1

التعرؼ على ادلفردات األساسية للغة , كيف اثناء ذلك اختياره من 

ىذه ادلفردات ادلادية , فعلى ادلعلم اف يتعايش دكر الطالب األجنيب 

                                                           
66

 َفسّ يرجع 



20 
 

لق مبوقف معُت , كيسأؿ نفسو ما الذم يتعلم مفردات تتع

 الكلمات ادلناسبة للطالب كاليت تكوف ذات فائدة يف ىذا ادلوقف

على ادلدرس أف يعرض ادلفردات اجلديدة عن طريق احلركة أك  (2

الصورة أك السبورة أك من خبلؿ الرسم , كيف ىذه احلالة ال يقدـ 

ل صوت الكلمة مفردة أك معزكلة ألف الكلمة ادلعزكلة ليست سو 

أك رلموعة أصوات ال معٌت ذلا , فعليو يف تلك احلالة أف يضع 

 ادلفردة يف مجلة قصَتة

على ادلدرس أف يضفي عنصر احلوار كذلك عن طريق السؤاؿ  (3

 كاجلواب كتعويد الطلبة على توظيف ادلفردات يف مجلة مفيدة

على ادلدرس أف ينطق ما يكتب كىذا فيو ربط بُت حاسيت السمع  (4

 بصر شلا يساعد على اكتساب ادلفردة كتثبيتها يف ذىن الطالبكال

 دكر ادلعلم يف تدريس ادلفردات )ادلستول ادلتوسط(: .ب

يقـو ادلدرس بقراءة نص ما ككتابتو على السبورة كبعد ذلك يقـو  (1

الطبلب بقراءة الدرس كيطلب منهم ادلعلم أف ينطق بعض 

 ت حوؿ ادلوضوعادلفردات نطق سليم كبعدىا جترل مناقشا

يكلف ادلدرس رلموعة من الطبلب بتكوين مجل حوؿ ادلفردات  (2

 ادلكتسبة
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اعطاء الطلبة دترينات حتليلية دلراجعة بعض ادلفردات مثاؿ )تكوين  (3

 مجل أك اكماؿ اجلملة بادلفردات(

يعد االمبلء يف ىذه ادلرحلة جزء كبَت يف تنمية ادلفردات , فهي  (4

ب كاستيعاهبم للكلمات ادلعطاة كيشًتط يف تقـو على فهم الطبل

 االمبلء أف يكوف على النحو التايل :

 أف يقتصر ادلدرس على ادلفردات اجلديدة .أ

 أف تكوف مجل قصَتة كبسيطة .ب

 أف يكوف الطالب قد أعد نفسو جيدا لؤلمبلء .ج

 أما الطريقة اليت يكوف عليها األمبلء ما يلي:

 الطريقة األكىل:

درس النص بصوت مرتفع ككاضح , مث ديلي النص كيعيد يقرأ ادل

قراءتو قبل أف جيمع األكراؽ , كمبا أف الطبلب يف ادلستول األكؿ 

ال يكونوف قادرين على القياـ بالتصحيح بأنفسهم , فاف على 

ادلدرس أف يأخذ األكراؽ كيقـو بتصحيحها كبعدىا يطلب من 

ا يقـو األخركف بنقلو أحد الطبلب كتابة النص على السبورة , بينم
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يف كراساهتم , بعد ذلك يوزع عليهم األكراؽ كتصحيح أخطائهم 

 اف كجدت .

 

 الطرقة الثانية:

ىذه الطريقة تؤدم اىل حتقيق نتائج عظيمة , كىي تتلخص يف 

عمل دترين يؤدم اىل اعادة صياغة النص الذم قاـ ادلدرس 

فردات ادلكتسبة باعداده , كىذا التمرين يسمح للطالب مبراجعة ادل

, فيبدأ ادلدرس حوار مع الطلبة حوؿ موضوع ما كعن طريق لعبة 

السؤاؿ كاجلواب يتمكن يف النهاية أف يستخرج األفكار من الطلبة 

 مجلة مجلة , مث ديليو عليهم النص كامبل

 دكر ادلعلم يف تدريس ادلفردات )ادلستول ادلتقدـ (: .ج

ة العليا يكوف قد أكتسب عندما يصل الطالب اىل ىذه الدرج (1

رلموعة من ادلفردات اليت تساعده على التحدث عن موضوع ما 

فيمكن للمدرس أف يعلم الطالب كيفية تكوين اجلمل كالكلمات 

عن طريق التحليل كال يقتصر ذلك على تعليم الشكل احلايل 

 للمفردات بل جيب األشارة اىل معٌت تلك ادلفردة
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ص معُت ككتاب الطالب مغلق , كيطلب أف يقـو ادلدرس بقراءة ن (2

 ادلعلم من الطالب أف يعيد صياغة النص بطريقتو

يقـو ادلعلم بتعليم الطالب على قواعد اشتقاؽ الكلمات كذلك   (3

 من خبلؿ عرض األمثلة على الطلبة .

كيف ىذه ادلرحلة ال بد للطالب األجنيب أف يتعرؼ على الفوارؽ 

كاللغة الدارجة كحتذير الطلبة الذين بُت لغة الكتابة كلغة احلديث 

دييلوف اىل استعماؿ الكلمات الدارجة اىل خطورة استعماؿ ىذه 

ادلفردات اليت ال يعرفوف معانيها الدقيقة شلا قد يعرضهم اىل مواقف 

 زلرجة أك سوء للفهم .

حيث يتم تدريس ادلفردات من خبلؿ عدة سياقات منها لغوية 

لمة أك ادلفردة تدرس من خبلؿ اجلملة كغَت لغوية , كعليو فإف الك

كاليت بدكرىا تدرس من خبلؿ سياؽ أمشل مكوف من عدة مجل 

كىذا يعود إىل موقف غَت لغوم من نوع ما , كيؤدم تدريس 

ادلفردات مبعزؿ عن السياؽ إىل تشجيع مقابلة مفردات اللغة الثانية 

مجل مع مفردات اللغة األـ , كىذا يؤدم يف احلقيقة إىل انتاج 

ضلوية سيئة , كتنحصر عملية ابتكار ادلفردات يف فكرة أف ادلعلم 

جيب أف يتعامل مع الطلبة من خبلؿ ظاىرة اإلستعماؿ اللغوم 
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كذلك يأيت من خبلؿ كضع ادلفردات ادلتعلمة يف مجل مفبدة من 

أجل توضيح ادلعٌت ادلراد تعلمو فمثبل اليكفي أف ندرس الكلمة 

 ة نافذة يف سياؽ زلدد.)نافذة ( بل جيب كضع كلم

كينبغي أف تكوف عملية نقل ادلعاين بلغتُت ) األـ كاذلدؼ ( , مث 

يف آخر ادلستول ادلتوسط كبداية ادلستول ادلتقدـ ، حيث يصبح 

يف اإلمكاف فهم معظم السياقات البسيطة بيسر , كتكوف عملية 

نقل ادلعاين بلغة اذلدؼ ألف ىذه الطريقة تساعد الطبلب على 

كظيفية لكل كلمة كترتيبها يف سياقاهتا ادلتنوعة , كتساعد  رؤية

على إقامة ركابط بُت الكلمة ك سياقها اللغوم كغَت اللغوم الىت 

تستعمل فيها , كيؤدم نقل ادلعٌت بلغتُت إىل فعالية كبَتة كيوضح 

للطبلب جببلء اجملاالت اليت ختتلف فيها كل كلمة عن غَتىا ككل 

يقابلها يف اللغة األـ , فكلما اكتسب  قالب مجلة عن أقرب ما

الطالب مفردات جديدة استطاع أف يولد مجل كتعرؼ على كيفية 

 اسعماذلا يف ادلوقف الذم يناسبها.

 اختبار  المفردات 12

 67من ادلمكن اختبار ادلفردات بعدة طرؽ منها:

                                                           
67

 822-821. ص( 8112: انرياض.)انعربية انهغة تذريس أسانيب. انخٕني عهي يحًذ 
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األربع لتناسب الفراغ اإلختبار من ادلتعدد. إخًت كاحدة من الكلمات  .أ

 أكل الواحد )الشرب, الطعاـ, الكتاب. ادلاء(:يف اجلملة اآلتية. مثل

 ادلًتدفات. اعطاء كلمة أخرم ترادؼ الكلمات اآلتية يف ادلعٍت. .ب

 اشرح معٍت كل كلمة شلا يلي الشرح. .ج

 . اعط كلمة تضاد الكلمة اآلتية يف ادلعٍتاألضاداد .د

االشتقاؽ. اشتق اسم الفاعل اك اسم ادلفعوؿ اك صفة ادلشبهو أك  .ه

ادلصدرم أك اسم ادلكاف أك اسم الرماف أك اسم االلة أك صيغة أك ادلبالغة 

 من الكلمات اآلتية.

ٍت يف اختز من القائمة الثانية كلمة تقارب نظَتة ذلا يف النع .التزاكج .ً

 القائمة األكيل.

 ملء الفراغ. امبلء الفراغ يف اجلملة اآلتية بالكلمة ادلناسبة. .ز

معاين الكلمات يف ادلعاف الفراغ. امبلء الفراغ يف اجلملة اآلتية بكلمة  .ح

مناسبة مذكور أكؿ حرؼ آخر حرؼ منها أك عدد حركفها أك أكؿ 

  حركؼ كآخر حركؼ منها.

 المفرداتالموضوعات في تعلم  13
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ادلوضوعات اليت تساعد الطلبة يف تعلم ادلفردات : من ادلوضوعات اليت تثرم 

احلصيلة اللغوية عند متعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا , كاليت تشكل النواة 

 68االكىل يف احلصيلة التعليمية ىي ادلوضوعات اليت تتميز مبا يلي :

 يعيش فيواحلديث عن ادلكاف الذم  .أ

 بعض مظاىر الطبيعة مثل أمواج البحر كادلطر .ب

 بعض النصوص العربية احلوارية كالسردية مثل القصص .ج

مشاىد دتثيلية قصَتة باللغة العربية حيث يراعى فيها تنوع ادلمثلُت )رجل  .د

  (, امرأة , طفل

 احلديث عن ادلدرسة كمكوناهتا  .ه

 كصف الرحبلت. .و

 المفردات بيانطرق  14

غة من ىنا نقوؿ اف القدر الذل ينبغى اف يعّلم ىف برامج تعليم  اللغة العربية كل

الثانية, أمر نسي يتوقف على اىداؼ الربنامج, ك ادلهارات اللغوية ادلطلوب 

 69إكتساهبا للدراسُت, ك ادلواقف الىت يراد تدريبهم على االتصاؿ بالعربية فيها.

مة اجلديدة لطبلب. ىناؾ ينبغى ادلعّلم توضيح ادلعٌت الكل مث ىف تدريس ادلفردات

 70لذل نفًتح كركدىا فيو:عدة اساليب نذكره بالًتتيب ا

                                                           
68

 َفسّ يرجع 
69

 196,ص.1989عرتيةنغيرانناطقينتيا,)مصر"جامعة,رشيدٍاحمدطعيمة,تعهيمان
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ما اك  كأف نعرض قل  .ابراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء :مناذج أ(

 كتابا عندما ترد كلمة قلم اك كتاب.

بياف ادلدرس معاف الكلمات عن طريق العملى اك دتثيل  : ادلعٌتدتثيل  ب(

كأف يقـو ادلعّلم يفتح الباب عندما ترّد مجلة "   .ادلعاىن الكلمات ادلطلوبة

 فتح الباب".

يسأؿ ن ادلدرس معاىن الكلمات عن طريق عملى باي: لعب الدكر ج(

. كأف يلعب ادلعلم دكر مريض حيس بأمل ىف بطنو ك ليلعب الدكرالطبلب 

 يفحصو طبيب.

ادلعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق ذكر  باين: ادلتضادات د(

" ىف مقابل "حاّر" اف  ادلفردات ادلتضادة هبا. :كأف يذكر ذلم كلمة "بارد

 كاف ذلم سابق عهد هبا.

لكلمات اجلديدة عن طريق ذكر ادلعلم معاىن ا باين:  ادلًتادفات ق(

كأف يذكر ذلم كلمة "السيف" لتوضيح معٌت كلمة   مرادفات ادلفردات.

 "صمصاـ" إف كاف ذلم سابق عهد بكلمة سيف. 

ادلعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق كضع  باين: تداعى ادلعاىن ك(

تداعى ادلعاىن ال بياهنا بعرض الكلمة األخرل ادلوجوىة اىل معاىن 

                                                                                                                                                               
72

 198انمرجعنفسو,ص
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قصودة. كأف يذكر عندل كركد كلمة "عائلة" الكلمات اآلتية : زكج, ك م

 زكجة, ك أسرة, ك اكلد ك غَتىا.

ادلعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق  باين :ذكر اصوؿ الكلمات ز(

يستطيع ادلعلم  -مثبل–عند بياف  كلمة "مكاتبة" بياف اصوؿ ادلفردات. ك 

ات صلة صل من كلمات ذذا اال بياف اصلها )كتب(. ك ما يشتق من ى

 بالكلمة اجلديدة )كاتب, ك مكتوب, ك كتاب, ك غَتىا(.

ادلعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق  باين: بياف مراد الكلمات ح(

بياف ادلرادهبا. ك قد يتمكن للمعلم من ذكر معاىن كلمات جديدة بطريقة 

 البياف عنها جبمل سلتلفة موجوىة اىل معاىن مقصودة.

ادلعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق  باين: تكرير القراءة  ط(

طلب التبلميذ لقراءة ادلفردات اجلديدة كرات عديدة مع تراكيب اجلمل 

ادلوجودة ىف النص, حىت جيدكا ادلعاىن ادلصمونة ادلناسبة مبقاـ ذلك النص 

 )ادلعٌت البعيد منو(.

لكلمات اجلديدة عن طريق دعوة ادلعلم معاىن ا باين: تفتيش ادلعاجم م(

التبلميذ فردية كانو اـ مجاعة اىل تفتيش معاىن ادلفردات اجلديدة ىف 

 ادلعاجم. ك ىذه طريقة مناسبة بتبلميذ ادلرحلة ادلتواسطة ك ادلقدمة.
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 ادلعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق باين: ؾ( ترمجة الكلمات مباشرة

ذ )لغة األـ( . ك بنبغى اف تكوف ىذه مباشرة اىل لغة التبلميترمجتها 

 الطريقة اكاخر طريقة استعماذلا.


