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المبونج  بندارالثانوية  اإلسالمية بالمدرسة الحكمة العربية اللغة تعليم وسائل استخدام 

 م9102/9191للعام الدراسي 
 شيخ علي رحمن

 ادلعلومات لنقل استخدامها ميكن اليت االتصال أدوات أشكال وسائل تعليم هي مجيع
 تنفينن  ميكننن حينن  الفعنناي تعليميننة بيئننة خللنن  وذلنن  خمططننة بطريقننة ةبننالطل إىل ادلصننادر مننن

علن   البحن  هن ا الباحن  صنا  م،يتعل استنادا إىل أمهية وسائل. وفعالية بكفاءة التعلم عملية
 تنفينننن و  ،العربيننننة اللغننننة تعلننننيم وسننننائل اسننننتخدا  ختطننننيت اسننننتعداد: وهنننني موضننننوعات، ثالثننننة

 العربينة اللغنة تعلنيم وسنائل علن  اسنتخدا  وخطنوة متتابعنة ،العربينة اللغة تعليم وسائل استخدا 
  .المبونج بندار الثانوية اإلسالمية احلكمة بادلدرسة 

ربينة وه ا البح  من حب  الوصفي النوعي، وموضنو  هن ا البحن  هنو معلنم اللغنة الع
المبونج . واذلدف ه ا البح   بندارادلدرسة احلكمة اإلسالمية الثانوية وطلبة الصف العاشر ب
اسننتعداد وتنفينن  وتقننو   إىل بنظننر ،العربيننة اللغننة تعلننيم وسننائل اسننتخدا هننو معرفننة عننن عوامننل 

. وطريقة مجع البيانات ادلستخدمة هب ا البح  هي ادلقابلة، العربية اللغة تعليم وسائل استخدا 
 ادلالحظة، والتوثي . وحتليل البيانات ادلستخدمة هب ا البح  بواسطة التحليل الوصفي النوعي.

ادلدرسنننة احلكمنننة  يف العربينننة اللغنننة تعلنننيم وسنننائل اسنننتخدا  البحننن  أ ظهنننرت نتي نننة 
. التعلننيم الوسننائل اسننتخدا  علنن  الشننر امجنناي  نند  قنن   ،المبننونج بنننداراإلسننالمية الثانويننة 

 أل  جيندا تعلنيم يتنابع وسنائل مل العربينة، اللغنة تعلم وسائل استخدا  ابعةتمتخطوة  يف ،ولكن
 نتنننائج ناحينننة منننن فقنننت الوسنننائل  يقنننو  ادلعلنننم العربينننة، اللغنننة ميتعلننن وسنننائل اسنننتخدا   تقنننو  يف

 اسننتخدا  باألهننداف صننلة أ ننل ادلنفنن ة ادلتابعننة فنن   لنن ل . وأحينننا مل يقننم هبننا ةبننالطل تنندري 
 .العربية اللغة ميتعل وسائل
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 “Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 

untuk kebaikan dirinya sendiri” 
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 حبهلا وتعطيلو يل دائملا تصلل  اليت احلبيبة موليستا وايت والديتىًنمان شاه  والدي .1
 اللداف  لتلوفًن بامللل  يشلعرون ال ألهنل  احلياة، معىن معرفة يف أستمر حىت وحتفيزىا

 .األلعاب يلعبون وال صحيًحا التعل  يكون حىت يل،
 دائًمللللللا وحيمسللللللون يللللللدعمون الللللللذي  ،2114 عللللللا  يف األسلللللللحة يف أصللللللد ائ   .2

 .أبًدا التخل  وعد  للحماسة
 .التشجي  دائما يعطونين الذي  حويل م  الطيبٌن الناس .3
 اجلامعة احملبوبة .4

 

 



 

 ه

 السيرة الذاتية

بدد  هددو ااو م.  5116 فربايدد مدد   51 بوك ددك ك نددو    يف سدد ع ي ددن   دد ولدد  
 .مول ستا وايت و األم هريمان شاه م  األبإخوان م  األول 

بوك دددددك   4   سدددددد ايبت اكح دددددد ا  وم دددددديف امل وقدددددك هدددددب ا   الباحددددد  لقددددد      
الباحددد   واهددد مث    ال يدددد م 0226  اسدددت  ل السددد د  ك تهددداو  5111سددد د  ك ندددو   

 0221  است  ل الس د  ك تهاو   فولو ف جو    ا  وم د امل  سد املتواسطد  است  إىل 
  اسددددت  ل السدددد د  ك تهدددداو  امل  سددددد اليا ويددددد فتوح دددددالباحدددد    اسددددت  إىل  واهدددد مث   .م

ا بددوىف ل السدد د  ايسددالم د ا  وم ددد امعددد  ا يدد  إ تددانجب التحدد  و بعدد  كلدد م. 0254
 .حدددذ هدددله السددد د ال غدددد الع ب دددد تع ددد   ب دددد ل قسددد م. و أخدددل الباحددد  ك  دددد ال    0254

 بو   إىل انآن.  ا  ملس   يف بو 
 



 

 و

 كلمة شكر وتقدير 

احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  

اينيب األاي خًن األيدل ن يدنهلليل ويبنبندل ،مدهللن خدهلل اخمنندل اد  ىلامدلت إلس يد   ا يد  ن 

 وبا  آيو واصحل،و ا ل،نح ايظ  .   

باد   اح د  ي زاد  ياشدمو  ايايميدلي  ايلامند  طدممل اد   هكل  وضد  ىدلو،لهللن  

يف إلمتدل  و  ملبد ي،ن  ا،بندهلل ،لجللالد  ا يد ان   احلك اند يف طدلب  ايب،ند     اسايبكدليد ند  

 ا  يل اانددد  ويددلاي  نادد  ارخدددما  عددلبهللةامل باددد  ي ددا ايبليدد  ايلامنددد ايميددلي   ىددله

يف يدبنا اخددهلل  ،دبليغ االاتددنل ن ونزادددا ايلمفل  إلس كا ا  ونهينن وبامينن واخدل ،ندهللم 

ايددددددهللكت   احلددددددل  األيددددددتل   يددددددللدةواخدددددد  ،ددددددلي  إلس ن  ايلامندددددد ايميددددددلي   هإلجنددددددلز ىددددددل

 ب ي،.ا  مل،نهللاحلك ان  لال  ا ي ان  اجل  ئنس نامللنعتًن نمم ،مهلل.ا 

 ن امللنعددتًننيددرل م دادد د  كمددل اخددهلل   ددلي  ايشددكم وايت ددهللام إلس ايعددنهلل ايددهللكت  

حبعد  إل طدلده يل وج ننهلجدو يدت ايدتمتن  إلمتدل  ىدله   ههللايلم  ،ل  نهد األو لملشمف ك

 ا  اا يع  ايث اب وايمبلا .    لفاه ن ايميلي  ايلامن 

ن اكمدددل  طدددله ايدددهللكت  ايعدددنهلل  واخدددهلل  كدددلي  لزادددا ايشدددكم وااليدددبا  وايت دددهللام إلس 

يددت ايددتمتن   إل طددلده يل وج ننهلجددو حبعدد  ه ،ددل  نهددهلل لململشددمف ايثددل  ايددكامللنعددتًن  

    .    يع  ايث اب وايمبلا  ا  اا  لن فاهايميلي  ايلامن ىله  إلمتل 



 

 و

يل اددهلل ايلدد   يف اعددًن   خددهلل  لزاددا ايشددكم إلس كددا ادد  اددهلل  ويف اينهلادد  اعددم  ا  ا

 .اطكمىل مجنللً وامتىن ا  اا بز ونا ا  جيلا  ي  يف ا ازا  يعنلهتلن ايلامن 

  

 1109 ي فمبًن10ب ي، ،نهللا  مل
 ايبلي 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
 ع تتت . ادلمنوعتتت   تتت  ادل متتت  ال ديتتتد إىل يتتت  ي شلتتت  واستتت   م تتتٌ لتتت  التتتم   

 تقويتتت  أو جديتتتد ستتت و  كمستتت ا   التتتم  "  (1891) اخلتتتوي قتتت   ادلثتتت    ستتت   
 حتدو  هتو التم    أن ي ٍ هذاو ". كمن  أو م   ظهرا    ة خل نم ج  س  ق س و 

 كنم جتت  قدميتت  ستت وك    ت زيتتز أو جديتتد  ستت وك    ت زيتتز أو جديتتد  ستت وك   
 التتم   "  (1895) وبتت ةلو( 1859) ستت  نروأمتت  عنتتد .  صتتري  بشتت   ل مجربتت 

 عم  ت  هو الم    أن القو  مي   الم ريف هذا م ". تدةجيي س وك ت  ف عم   
 هتتو التتم   "  (1856) ج تتوت  متت ك متت كمتت  نق . تقدم تت  التتي الستت وكي الم  تتف

 نست ً   استمقر تغ تَ هتو التم    أن ي تٍ هتذا". المجربت  نم جت  يف ل مغ َ  ائ  تغ َ
 .ا اخم  ة  نم ج ك احلي ال  ئ  س وك أنواع مج   يف حيد 

 نستتت    استتتمقر تغ تتتَ عم  تتت  هتتتو التتتم    أن الم ريفتتت   هتتتذ  واخلالصتتت  متتت 
. ال  ئتتتت  متتتت  تفتتتت عال  أو دتتتتت ةي  شتتتت  ب واالخم تتتت ةا  مجربتتتت ال متتتت  التتتتذني ينتتتتم 

َا  عم    هو ال غ  ت    فإن وه ذا   مجربت ال مت  التذني ينتم  شتص  ال غت  تغ 
 1.لغوي  تف عال  أو  "لغوي " دت ةي  ش  ب واالخم  ةا 

                                                             
1 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 29-30 
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. وطن تت  لغتت  ت  تت  أو أم لغتت  ت  تت  نفستت  هتتو لتت   جن  تت األ  غتت ال م   والتت
 لغت ) ث ن ت  لغت  ت  ت  أن  أ.س بروتتو كمت   يف م كي فرانس   وي   م نق ت كم 

 2.هب  خ ص  ش   ادل أو ذك ءال هو( أجن   
 وهتتي احل تت    يف ل غ يتت  مهمتت  وظ فتت  ذلتت و  اتصتت   أ ا  هتتي ال غتت  أن ن  تت 

 شتتت  ب مشتتت عره  كتتت  عتتت  ت تتتر أن مي تتت النتتت س   ل غتتت ب. الرستتت ئ  لنقتتت  وستتت   
 ةمتو  مت  يم ون صويت نظ م هي ال غ  اخلوي عند  وأم . وكم ب  عالم و  خط   
 لم تتتت    األشتتتتص   متتتت  رلموعتتتت  أو شتتتتص  يستتتتمصدمه ( manasuka) ت ستتتتف  
 يرغ تتتتتون ال  متتتتت ءكثتتتتتَ متتتتت   ال غتتتتت   أمه تتتتت ب نظتتتتترا 3.ادلشتتتتت عر ت تتتتت    أو األف تتتتت ة

 مت ال غتتت  حتتتى. نفستتته  ال غتتت  وأصتتت  هويتتت  متتت  بتتتدءًا ال غويتتت   ع تتت  السم شتتت  
ًا   .األم  هوي  ب عم  ةه  اجلم   االع
 اإلست  ن   ال غ   ب دمفو  ب إحدى ال غ  الدول   ىف  قد ال رب  ال غ   اآلنو 

َ ال نصتتت    لتتديه  بتت لط    وهتتتذا. ال تت دلي ادلستتتموى ع تت  وال فتت ء  االةجتتتت   يف   تت
 ال صتتر هتتذا يف وقتتت أي يف  ائًمتت  تمطتتوة التتي ال رب تت  ال غتت  إحلتت   ع تت  تتتداع   

: منهت  أس     ب د  مدفوع  ال رب   ال غ  إحل    واف  فإن احل    بط    . ال  دلي
 لغتت و  الشتتريف  احلتتدي  ك غتت   ال  تت    ك غتت  ال تتر   القتتر ن ك غتت  ال رب تت  ال غتت 

 مي ت   الس بق ال رب   ل غ  اإلحل ح   ب ض إىل النظر خال  م . ال  دلي االقمص  
 4. ول   ك غ  ال رب   ال غ  ج   دت ًم  يسموع  الدوي ال  مل أن فه 

                                                             
2 A.S.Broto, Pengajaran Bahasa Indonesia  (Jakarta: Bulan Bintang ,1980), h.32 
3 Acep Hermawan   8ادلرج  الس بق   . 
4 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 3-4 
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ًب تتتت   يتتتتم  التتتتي إللزام تتتت تصتتتت   احتتتتدى ادلتتتتوا   ال رب تتتت  ال غتتتت   ويف اجملتتتت   ال
 مثتتت  اإلستتتالم   ادلتتتداةس يف وخ صتتت  الرمس تتت   وغتتتَ الرمس تتت  ادلتتتداةس يف تدةيستتته 

 وكتذل . ادلدةست  ال  ل ت و  ادلدةست  ادلموستط  و  ادلدةست  الث نويت  و  ادلدةس  اإلبمدائ  
 وم سستت   أي ادل هتتد  اإلستتالم   الداخ  تت  ادلتتداةس مثتت  الرمس تت  غتتَ ادل سستت  

 وشل ةستتت  لفهتتت  هتتتو دلستتت مُمتتت  األ ال رب تتت  ال غتتت  م   لتتت الرئ ستتتي الستتت  و . التتتدوة 
َه  واحلدي   القر ن  زلموي   أمتر أمتر هت م و  مت  واحلتدي  القتر ن. ألن فهت  وغ
 و ةاستتتم  فهمتتت  ل متتترء مي تتت  ال ال رب تتت  ال غتتت  ستتتمصدامالتتتي ت ال متتت وأمتتت   واجتتت 
 ال غ  ال رب  .  ت    دونب صح   بش  

 يفهمهتت  أن جيتت  مصتط ح   ثالثتت  هنتت ك ال رب ت   ال غتت  ت  تت  عم  ت  يفو 
 ال غتت  تتتدةي  يف. والمقن تت   واألستت ل   ادلنتت ه  وهتتي المحديتتد وجتت  ع تت  ادل  تت 
 يف مبت  ال رب ت   ال غت  ت  ت  يف حتق قه  جي  األق  ع   مه ةا  أةب  هن ك. ال رب  
 .ال م ب  ومه ةا  القراء  ومه ةا  ال الم  ومه ةا  االسمم ع مه ةا  ذل 

ًات ج    األةبتتت  ادلهتتت ةا  هتتتذ  تمط تتت   إعالم تتت  ووستتت ئ  وأستتت ل   استتت
ًات ج    بُ م . وخالق  وم م ر  ممنوع   ال رب ت  ال غت  ت  ت  يف ادلسمصدم  االس

 .ب لم    واهمم مه    الط  انم    جتذ  أن مي   الي الم    وس ئط اسمصدام
 ذلت  يف مبت  أنتواع ثالثت  إىل نوعهت  مت  ادلرئ   الم    وس ئ  تصن ف مي  

 الصتوت   الوست ئ . ال صتري  الستم    والوست ئ  ال صتري  والوست ئ  الصتوت   الوس ئ 
 الصتو  مه  عنصري   ع   حتموي ت   م   وس ئ  هيال صري   والسم    ال صري و 

 متدةس يقوم احل ل   هذ  يف. ب نهم  ورلمم ُ منفص  بش  (   صري ل) والصوة 
 تنتتتم  أن مي تت  التتي( األجهتتز ) األ وا  متت  رلموعتتت  متت  ب لمتتدةي  ال رب تت  ال غتت 
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 رلموعتت  األ وا  هتتذ  تمضتتم .   الم  تت ةستت ل  لنقتت  كوستت ط والصتتوة األصتتوا 
  اإلستق   جهت  /الست ئ   ال ريستم    وش شت    احملمولت   ال م  وتر أجهز  م 

 أكثتر الم    ي ون أن ادلأمو  م  الم   م    الوس ئ  هذ  م . الصو  وم را 
 .ال رب   ال غ    ت   تقدم ع   إجي يب تأثَ ل  ي ون وأن إث ة 

 ألن الم تون  ةابنتد احل مت  الث نويت  مدةست  ل   حت  ال حت  موق  اخم ة
 الم   م تت  الوستت ئ  اخم تت ة يف جديتتد  ابم تت ةا   ائًمتت  تقتتدم الث نويتت  ادلدةستت  هتتذ 

 و ال صتري  الم   م ت  الوست ئ  تط  تق إن القتو  مي ت . ال رب ت  ال غت  موا  يف خ ص 
ًَا  اعًمتت  ي تتد الم تتون  بنتتدةادلدةستت  احل متت  اإلستتالم    الث نويتت   يف الستتم     ك تت

 يف األول ت  ادلالحظت   نمت ئ  مت . ادلم ح  المحم   وال ن   ادلرافق م  مش هدت  عند
 أحتتتد متتت  ادل لتتتف مق ب تتت  ختتال  متتت  ع  هتتت  احلصتتتو  مت التتتي 2119 نتتوفمر 13

 م  وم   ع   حص ت. الدي  سلم ة وهي الث نوي  ادلدةس  يف ال رب   ال غ  م  مي
 يف استتمصدمت قتتد ال صتتري  والستتم    وال صتتري  الستتم      الم  تت وستت ئ  بتتأن تف تتد
 ب ل غتتت  ج تتتد  متتتوا  يف   تتتل ط  التتتم    ونمتتت ئ  احلمتتت س ختتتال  متتت  ال رب تتت   ادلتتتوا 

  اعمت  ادلرئ ت  والستم    وال صتري  الستم    الم    وس ئط تط  ق إن ويق   ال رب   
 ادلالحظتت   نمتت ئ  متت . ادلم حتت  المحم تت  وال ن تت  ادلرافتتق متت  إل هتت  النظتتر عنتتد ل غ يتت 

 الستتتم      الم  تتت وستتت ئ  ت متتتر  2119 نتتتوفمر 14 يف إجراؤهتتت  مت التتتي األول تتت 
 ادلتتوا  يف تط  قهتت  مت متت  إذا ب  تتد حتتد إىل صتت   ذا  ال صتتري  والستتم    وال صتتري 
ادلدةستتت  احل متتت  اإلستتتالم     لتتتدى يوجتتتد ال شتتتري   بتتت دلواة  يم  تتتق وف متتت  ال رب تتت  
 .ال رب   ادلوا  يف خ ص  اجلو   وع ل   موثوق  تدةي  ه ئ  أيًض الث نوي  
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 مدةستت  يف ب ل حتت  ب الهممتت م  حتت  ال يرغتت  أعتتال   اخل ف تت  ع تت  بنتت ءً 
 دلدةستتت  احل متتت  ب ال رب تتت  ال غتتت  ت  تتت   وستتت ئ  استتتمصدام : "حتتتو  احل متتت  ع ل تتت 

 ".الم ون  ةابنداإلسالم    الث نوي  
 البحث تركيز .ب 

 ستت م  التتذي ال حتت  يركتتز أعتتال   ادلتتذكوة  ادلشتت ال  حتديتتد إىل استتمن ً ا
 دلدةستتتتت  احل متتتتت  ب ال رب تتتتت  ال غتتتتت    ت  تتتتت وستتتتت ئ  استتتتتمصدام: ع تتتتت  ف تتتتت  المحق تتتتتق

ًك تز أن حتُ يف   الم ون  ةابنداإلسالم    الث نوي   : هتو ال حت  ذلتذا الفرعتي ال
 ال غتت    ت  تت وستت ئ  استتمصدام يف وادلم ب تت  والمنف تتذ( المصطتت ط) اإلعتتدا  خطتتوا 

 .الم ون  ةابند دلدةس  احل م  اإلسالم    الث نوي  ب ال رب  
 مشكلة البحث .ج 

 ستت م  التتي ادلشتت ال  فتتإن أعتتال   ادلتتذكوة  ادلشتت ال  حتديتتد ع تت  بنتت ءً 
 :ي ي كم  هي الدةاس  هذ  يف فحصه 

 دلدةست  ب ال رب ت  ال غت    ت  ت وست ئ  استمصدام استم دا  ختطت ط يم  ك ف .1
 ؟ الم ون  ةابنداحل م  اإلسالم   الث نوي  

 دلدةستت  احل متت  ب ال رب تت  ال غتت    ت  تت وستت ئ  استتمصدام تنف تتذ يتتم  ك تتف .2
 ؟ الم ون  ةابنداإلسالم   الث نوي  

 ال رب تتتت  ال غتتتت    ت  تتتت وستتتت ئ  استتتتمصدامع تتتت   خطتتتتو  ممم ب تتتت  يتتتتم  ك تتتتف .3
 ؟ الم ون  ةابند دلدةس  احل م  اإلسالم   الث نوي  ب
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 البحث ومنافع أهداف .د 
 ال ح  أهدا  .1

 :ي ي كم  هي ال ح  هذا أم  أهدا 
 دلدةستت  ب ال رب تت  ال غتت  ت  تت   وستت ئ  استتمصدام ختطتت ط استتم دا  م رفت  (1

 .الم ون  بنداةاحل م  اإلسالم   الث نوي  
 دلدةستت  احل متت  ب ال رب تت  ال غتت  ت  تت   وستت ئ  استتمصدام تنف تتذ م رفتت   (2

 الم ون   بنداةاإلسالم   الث نوي  
 ال رب تتتت  ال غتتتت  ت  تتتت   وستتتت ئ  ع تتتت  استتتتمصدام م رفتتتت   خطتتتتو  ممم ب تتتت  (3

 .الم ون  بنداة دلدةس  احل م  اإلسالم   الث نوي  ب
 ال ح  من ف  .2

 نظري  ( أ
 .الصح ح  اإلعالم وس ئ  اخم  ة يف االعم  ة يف ادل    ي ون أن (1
 ب سمصدام يم  ق أس سي كمرج  مف ًدا ال ح  هذا ي د ل م  مُ   (2

 .ال رب   ادلوا  يف الوس ئط
   دي الط ل خ ص   الوس ئ  اسمصدام م  والم  ف ل م    كمصدة (3

 ع م   (  
أن ي تتون مرج تت  وادلتتدخ  ل م  متتُ ال غتت  ال رب تت  ىف ترق تت  الم  تت   و 

 ال ف ء  الم   م   ل م    ال غ  ال رب   مبدةس  ال  م 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 وسائل التعليم .أ 
 وسائل التعليمتعريف  .1

 بنها    الهتعلم خطهوات بنها  إىل حيتهاج ،كمهدرس بواجباتهه قيامه عند  ادلعلم
 اآليه، الناه  سهورة يف وتعهاىل سهبااهه اهلل علهى قهو  وفق ها دينيه،، مصادر على
 :وهي ،44

                            1 

 

التعليميهههه،، لههههع علهههى ادلعلمههههٌن ا هتبهههها  إىل   الوسههها تطبيهههه  كههه ل  يف و 
 ، ألن هههه ا العامههه  ههههو اذلهههد  مههه بههه،للطلالدينيههه،  أي السهههلو  تطهههويل الهههلوح
يف حتقيهه  . دون ا هتمههاهب هه   انواهههع، سههيمد ادلعلهم  ههعوب، عمليه، التعلههيم

   2.جناح عملي، التعليم والتعلم

 معىن هو ادلقدم، أو الوسيط. مقدم، أو كوسيط تعين هفسها وسا   وأما
 ههي الوسها   أن القهو  ديكه  م،يالتعل سياق يف. الالتيني، وهو متوسط، كلم،
 وسهههها   يف ذلهههه ، مهههه  أكثههههل. الههههتعلم معلومههههات أو اللسهههها   لتوجيههههه وسههههيل،

. (software) والربرليههههات (hardware) اخلههههدروات مهههه  مهههه ي  هنهههها  اإلعههههالهب،
  3.بالربهام  اخلدروات األجه ة هو بالوسا ط ادلقصود آخل، مبعىن

                                                             
1  Al-Qur’an , Surat An-Nahl, ayat44 
2 M. Ramli, “Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al-Qur’an  dan Hadist”, Ittihad 

Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Vol, 13 No.23 April 2015. H. 133 
3 Ulin Nuha, Ragam Metodelogi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Pers, 2016), h. 250-251 
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 تهههتم. سلتلهه  فههههم لديههه ((NEA الوطنيههه، رابطههه، التعلههيم مجعيهه،إىل  اسههتنادا
 أن لههع. والبصههلي، السههمعي، وادلعههدات ا تصهها ت وأشههكا  الوسهها   طباعهه،
. وقلا هتهها ومساعهها رؤيتهها وديكهه  التالعهع، علهى قههادرة اإلعهالهب وسها   تكهون
 ،(AECT) ا تصههها ت وتكنولوجيههها التعلهههيم نمعيههه، وفقههها هفسهههه، الوقههه  ويف

 أو اللسههها   لتوزيهه  ادلسههتمدم، والقنههوات األشههكا  كهه  هههي اإلعههالهب وسهها  
 4.ادلعلومات

 أداة ههههي اإلعهههالهب وسههها   أن هسهههتنت  أن ديكههه  أعهههال ، الهههلأي علهههى بنههها   
 تفسههًن أيض هها ديكهه . جيههد بشههك  الههتعلم يعمهه  حههى الههتعلم لههدعم تسههتمدهب
 اسهههتمداهب يسهههمى. ادلعلومهههات ومسهههتقب  ادلههاه  بهههٌن رابهههط أهنههها علهههى الوسهها ط
 آخهههل، مبعهههىن. الهههتعلم والطهههالب ادلعلمهههٌن بهههٌن و ههه  كالقههه، اإلعهههالهب وسههها  
 .سيتعلموهنا اليت ادلواد لتقدمي إعالمي ا دعم ا النشط التعلم يتطلع

 باليوهاهيهههههه، تسههههههمى الههههههيت ”instruction“ كلمهههههه،مهههههه  ال تلمجهههههه، هههههههو الههههههتعلم
instructus أو “intruere”  هو التعليم ادلعىن فإن وبالتايل األفكار، نق ب تعين 

 .التعلم خال  م  مفيد بشك  معانتها مت اليت األفكار أو األفكار هق 

 التعلم مصادر وك ل  ،بوالطل ادلعلمٌن بٌن التفاع  عملي، هو التعلم إذن
. واحللكيههه، والعاطفيههه، ادلعلفيههه، انواههههع لتغيهههًن زلاولههه، يف ادلسهههتمدم،، والوسهها  
 إىل ادلعلمهههون حيتهههاج ،،بهههللطل معهههىن ذات الهههتعلم أهشهههط، تكهههون لكهههي لههه ل ،
 مجيه  الهتعلم وسها ط متث . ،بللطل لالهتماهب ومثًنة متنوع، تعليم وسا   تطويل
 ادلصههادر مهه  ادلعلومههات لنقهه  اسههتمدامها ديكهه  الههيت ا تصهها  أدوات أشههكا 

 ديكههه  حيههه  مواتيههه، تعليميههه، بيئههه، لتهيئههه، وذلههه  سلططههه، بطليقههه، الطهههالب إىل
 .وفعالي، بكفا ة التعلم عملي، تنفي  للمستلم

                                                             
4
 http://google scholar /2002/03/media pembelajaran .html Diakses Pada Jam 11:09 

Tanggal 15 november 2018 
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 ميالتعلههه وسههها  ( أ) أن هسهههتنت  أن ديكههه  ، السهههابق، ادلمتلفههه، اآلرا  مههه و 
( ج) تعليمي،، رسال، هي هقلها سيتم اليت ادلواد( ب) اللسا  ، م  حاوي، هي

 فهههإن ، ذلههه  علهههى عهههالوة. الهههتعلم أسهههباب ههههو حتقيقهههه يتعهههٌن الههه ي اذلهههد 
 ،بهههالطل يهههتعلم أن احتمههها  مههه  سهههي يد اإلعهههالهب لوسههها   اإلبهههداعي ا سهههتمداهب

 أدا  يف أدا هههم وحيسهه  ، أفضهه  بشههك  تعلمههو  مهها ا عتبههار يف ويضهه  ادل يههد،
 .التعليمي، ألهدافهم وفق ا ادلهارات

 وظيفة وسائل التعليم .2

 ه ان. اإلعالهب ووسا   التعلم أساليع ومها م،يالتعل أهشط، يف جد ا مهان
 الههتعلم وسهها ط الطليقهه، اختيههار سههيادد. الههبع  ببعضهههما ملتبطههان الشههيئان

 اإلعههالهب وسهها   تسههاهم ، الههتعلم عمليهه، يف. الههتعلم يف اسههتمدامها سههيتم الههيت
 ادلعلمهٌن يسهاعد   اإلعهالهب وسها   وجود إن. التعلم وجودة جودة حتسٌن يف

 أهشهههط، إىل قيمههه، أيض ههها يضهههي  بههه  فاسهههع، التعليميههه، مهههوادهم تقهههدمي علهههى
 ديكه  ميالتعله عمليه، يف التعلهيم الوسها   اسهتمداهب أن هامالي  لاد . التعلم
 حهى الهتعلم، أهشهط، وحتفيه  الهداف  ويثهًن جديدة، واهتمامات رغبات يثًن أن

 وظهههها   أربهههه  علههههى ولنتهههه  ليفههههي اقههه ح. ،بههههالطل علههههى هفسههههي، تههههت ًنات للهههع
 :وهي 5،البصلي، الوسا ط وخا ، ،التعليم للوسا  

 وهههههو األساسههههي، عنصههههلكال البصههههلي، الوسهههها طب ا هتمههههاهب وظيفهههه، إن (أ 
 بههادلعىن ادلتعلقهه، الههدروس علههى لل كيهه  وتههوجيههم ،بههالطل اهتبهها  جهه ب
 .للموضوع ادلصاحع النص أو ادلعلوض

 
                                                             

5 Levie, W. H. and Lentz, R.. 1982. Effects of text illustrations: a review of 

research. Educational Communication and Technology Journal, 30:195- 

232. 
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 ،بههبالطل ا سههتمتاع خههال  مهه  البصههلي، للوسهها   العاطفيهه، الوظيفهه، إن (ب 
 .التصويلي النص( قلا ة أو) تعلم عند

  الباه هتها   خهال  م  البصلي، للوسا ط ادلعلفي، الوظيف، رؤي، ديك  (ج 
 الفهههم أههدا  حتقيه  تسهه  ادلل يهه، الصهور أو اللمهوز أن تكشه  الهيت

 .الصور يف ادلوجودة اللسا   أو والت كل

 هتههههها   مههههه  التعليميههههه، للوسههههها   التعويضهههههي، الوظيفههههه، مالحظههههه، ديكههههه  (د 
 دلسههاعدةو  النصههوص لفهههم سههياق ا بصههلي،ال الوسهها   تههوفل الههيت  الباهه
 النصهههههوص يف ادلعلومهههههات لتنظهههههيم وكههههه ل القلا ة يف الضهههههعفا  ،بهههههالطل

 6.واس جاعها

هههي  ميالتعلهه وسهها   وظيفهه، أن ا سههتنتاج ديكهه  ،ادلهه كورة الههلأي علههى بنهها   
 أكثهههل جتهههارب وتهههوفًن وادلعلمهههٌن، ،بهههالطل الهههتعلم عمليههه، تسههههي  يف تسهههاعد
 ،،بهالطل بهتعلم وا هتمهاهب ا هتبها  وجه ب ،(ملموسه، لتكهون رلهلدة) واقعي،
 .والواق  النظلي، بٌن ادلساواة تثًن أن وديك 

 منافع وسائل التعليم .3

 :وهي ،،بالطل ميتعل عملي، يف الوسا ط تعلم بفوا د وريفاي سودجاها علض

 يعههه ز أن ديكههه  حهههى ،بهههالطل اهتبههها  مههه  ادل يهههد لههه ب م سهههو يالتعلههه (1
 .للتعلم الداف 

 ،بههللطل ديكهه  حبيه  وضههوح ا أكثههل معهىن ذات التعليميهه، ادلههواد سهتكون (2
 .ميالتعل أهدا  وحتقي  إتقان م  ومتكينهم أفض  بشك  فهمها

                                                             
6 Levie, W. H. and Lentz, R..  232-1982.195ص .ادللج  الساب 
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 اللفظههي التوا هه  رلههلد ولههي  تنوع هها، أكثههل التههدري  أسههاليع سههتكون (3
 ،بههالطل يشههعل   حبيهه  ادلعلمههون، يتاههد ها الههيت الكلمههات خههال  مهه 

 ادلعلمهههههون كهههههان إذا خا ههههه،   الطاقههههه،، مههههه  ادلعلمهههههون ينفهههههد و  بادللههههه 
 .حص، التعليم ك  يف يتعلمون

 ا سهتماع فقهط لهي  ألههه التعلم أهشط، م  مب يد القياهب ،بالطل ديك   (4
 ادلالحظهه،، مثهه  األخهل  األهشههط، أيض هها ولكه   ادلعلمههٌن أو ها  إىل

 7.إخل ، والتمثي  والتظاهل، والقياهب،

 الوسهههههها   أهنهههههها علههههههى ميالتعلهههههه وسهههههها   تفسههههههًن ديكهههههه  عههههههاهب، بشههههههك 
 ادلعلفهههه، شههههك  يف اللسهههها   توجيههههه ديكهههه . ميالتعلهههه عمليهههه، يف ادلسههههتمدم،
 ،بههههالطل اهتبهههها  حتفههه  أن وديكهههه  م،يالتعلهههه وسههها ط مهههه  وادلواقهههه  وادلههههارات
 اإلعهالهب لوسها   حاجه، هنها  سهتكون. الهتعلم أهدا  حتقي  يف ورغبتهم

. الهههتعلم عمليهه، يف  ههعوب، الطههالب يواجههه عنههدما ادلههواد لنقهه  ادلسههتمدم،
 ادلعلمههٌن أحههد قههاهب إذا ادلههواد هقهه  يف سهههول، أكثههل أيض هها ادلعلمههون سههيكون

 موسهههوع، توضههه . احتياجاتههه  تناسهههع الهههيت اإلعهههالهب وسههها   باسهههتمداهب
 :التايل الناو على التعليمي، الوسا ط فوا د ال بوي البا 

 .اللفظي، م  احلد وبالتايل للتفكًن، ملموس، أس  وض  (1
 م،يالتعلههه لتطهههويل ادلهمههه، األساسهههيات وضههه . ،بهههالطل اهتبههها  تكبهههًن (2

 .استقلار ا أكثل الدرس لع 
 األهشط، تع ز أن ديك  حقيقي، جتارب تقدمي  (3
 .الطالب بٌن هفس  جلب (4
 .حي،  ور خال  م  ر يسي بشك  ادلنظم التفكًن تنمي، (5

                                                             
7 Ansharullah dan Ristiliana,“Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap 

Aktivitas Siswa”, ejournal UIN Suska Riau, h. 39-40 
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 ادلهههههارات تطههههويل يف يسههههاعد أن ديكهههه  الهههه ي الفهههههم منههههو سههههاعد (6
 8.اللغوي،

 تعليم اللغة العربية .ب 

 تعريف تعليم اللغة العربية .1

 لغهه، أفضهه  هههي العلبيهه، اللغهه، ألن القههلآن لغهه، العلبيهه، اللغهه، تعههاىل اهلل جعهه 
 كقوله:  تعاىل اهلل كالهب هو ه ا. اإلطالق على

 "9أَهْهَ ْلَناُ  قُهْلآه ا َعَلبِيًّا َلَعلَُّكْم تَهْعِقُلونَ  ِإهَّا"

 اللغ، هي العلبي، اللغ، ألن" أعال ، اآلي، شلح عند اهلل رمحه كثًن اب  ا ق
 أن ديكه  الهيت ادلعهىن تعبهًنات ومعظهم مشهو  ، واألكثهل واألوضه  طالقه، األكثل
الكههلمي، وأه لههه الشههليف، هههي القههلآن  الكتههاب كشهه  مت لهه ل ،. الههلوح هتههدئ

 10.العلبي، باللغ، الشليف، وهي اللغ،

 لفهههم للغايه، مههم أمههل العلبيه، اللغه، تعلههم فهإن ،اسهتنادا علهى بيههان ادله كورة
 له  ادلسهلمٌن حن  كتمه، العلبي،، اللغ، وإتقان فهم دون ،واحلدي الكلمي القلآن
 . النبوي، واحلدي  القلآن دراس، يباح  م  يتمكنوا

 والطالهههع ادلعلهههم بهههٌن ا جتههها   نا يههه، اتصههها  عمليههه، عههه  عبهههارةههههو  ميالتعلههه
 مهه . وتطويلههها وفهمههها قههدراهتم معلفهه، علههى الطههالب قههدرة تطههويل إىل هتههد 
 تتكهون تعلم عملي، هو العلبي، اللغ، ميبتعل ادلقصود أن فهم ديك  الفهم، ه ا
 اللغهه، علههم احلالهه، هه   يف وهههو ادلعلفهه، هقهه  يف والطالهع ادلعلههم بههٌن تفاعهه  مه 

                                                             
8 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.29 
9 Al-Qur’an , Surat Yusuf, ayat412  

10 https://muslim.or.id/31097-pentingnya-mempelajari-bahasa-arab.html, Diakses Pada 

Jam 11:09 Tanggal 15 november 2018. 
 

https://muslim.or.id/31097-pentingnya-mempelajari-bahasa-arab.html
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 بشههههك  سههههوا  حههههد علههههى ،بههههللطل اللغويهههه، ادلهههههارات حتسههههٌن أجهههه  مهههه  العلبيههه،
 بشههلي،، عنا ههل هنهها  والههيت م،يالتعلهه أهشههط، يف حتههدث والههيت وتقبيلههي إهتههاجي
 أههدا  حتقيه  يف الهبع  بعضها على تؤ ل وإجلا ات معدات، ملاف ، مواد،
 .ميالتعل

 تعلهههم يف النمهههاح وحتقيههه  العلبيههه، اللغههه، ميتعلههه يف ا عتبهههار، يف األخههه   مههه
 فههم علهى قهادري  والطهالب ادلعلمٌن مجي  يكون أن ادلتوق  م  ، العلبي، اللغ،

 تعلهم قواعهد وفههم بسهلع، التاهل  مه  يتمكنوا حى العلبي،، اللغ، تعلم مبادئ
 .العلبي، اللغ،

 أن لههع وبالتهايل ،(فطليه،) األهب اللغه، تعلهم عهه  العلبيه، اللغه، تعلهم له خيت
 منههوذج) بطليقهه، يتعلهه  فيمهها سههوا  سلتلفهه،، للتههدري  األساسههي، ادلبههادئ تكههون

 إتقهههان يف ادلههههارة رلههها ت تشهههم . التهههدري  تنفيههه  وعمليههه، ادلهههادة ،(التهههدري 
 .الكتاب، القلا ة، ،الكالهب ا ستماع، وهيمهارات  أرب  العلبي، اللغ،

 العربية اللغة ميتعل وأهداف وظائف .2

 فإههههه بهههه، القيهههاهب لهههع مههها يوضههه  الههه ي الهههوظيفي بالتو هههي  يتعلههه  فيمهها
 .حتقيقها ادللاد واألهدا  بالوظا   إخطار أو إظهار إىل أيض ا حيتاج

 العلبي، اللغ، وظيف، تعليم (أ 

 هههي، السههياق ههه ا يف دراسههتها لههع الههيت العلبيهه، اللغهه، ميتعلهه يف الوظهها  
 الوظهها   مهه  الفلديهه، الوظهها   تتكههون. اجتماعيهه، ووظيفهه، فلديهه، وظيفهه،
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 الوظهها   تشههم  بينمهها. اخلياليهه، والوظهها   النفسههي، والوظهها   اإلهسههاهي،
 11.الثقافي، والوظا   ادلقنع، والوظا   التفاعلي، الوظا   ا جتماعي،

 العلبي، اللغ، تعليمأهدا   (ب 

 طويلهههه، األهههههدا  أي األهههههدا ، حتقيهههه  إىل العلبيهههه، اللغهههه، تعلههههم يهههههد 
 12.خلا ،وا العام، األهدا  أو األج  قصًنة واألهدا  ادلد 

 أهدا  العام، (1

 هفسهه الهدرس ههد  ههو" العهاهب اذلهد  أن زلمهد بكهل أبو أوض 
 عه  هقال   أهشور مهتدي أمحد شلح 13".التعليمي، بادلواد يلتبط وال ي
 وههههي العلبيههه،، اللغههه، ميتعلههه أهههدا  عههه  أههههور وسهههيفويل يوسههه  طيههار
 :يلي كما

 الشهههلي  واحلهههدي  الكهههلمي القهههلآن فههههم علهههى قهههادرون ،بهههالطل ( أ
 .وتعاليمها اإلسالمي، الشليع، باعتبار 

 اإلسهههالمي، والثقافيههه، الدينيههه، الكتهههع وفههههم فههههم علهههى القهههدرة ( ب
 .العلبي، باللغ، ادلكتوب،

 .العلبي، باللغ، والتتلي  التادث يف جيد يكون أن ( ت
 .األخل  للمهارات كدعم  ستمدامها  ( ث

 

                                                             
11 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 4 
12 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya 

(Yogyakarta: Teras, 2009), h. 7 
13 Abubakar Muhamad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), h. 5 
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 أهدا  اخلا ، (2

 الههيت األهههدا  هههي" اخلا هه، األهههدا  أن زلمههد بكههل أبههو أوضهه 
 لههههبع  بالنسهههب، أمههها". الوقههه  ذلهههه  يف ادلوضهههوع مههه  حتقيقهههها لهههع

 حتقيقهها لهع اليت احملددة األهدا  يف تضمينها يتم اليت ادلوضوعات
 والكتابه، ،(قوا هد) مجله، وبني، شكلي، كلمات ،(خيوار) احملاد ،: فهي
 14(.أهشور مهتدي أمحد( )كتاب)

 العربية اللغة ميتعل مبادئ .3
 إىل يههد  عهاهب بشك  العلبي، اللغ، ميتعل أن أهسور مهتدي أمحد أوض 

 أو هشههط، كاههه  سههوا  العلبيهه، اللغهه، اسههتمداهب علههى قههادري  ،بههالطل يكههون أن
 مبهادئ. فيهها ينظهل أن حقها الهتعلم مبهادئ فإن وبالتايل، 15.ا ستمداهب سهل،
 :يلي كما هي ذوحلاهنان حسع العلبي، اللغ، تعلم
 األولوي، مبدأ ( أ

 الدق، مببدأ ( ب
 التدرج مجبدأ ( ت
 احلاف  مبدأ ( ث
 16الصا، م  التاق  مبدأ ( ج

 العربية اللغة ميتعل استراتيجيات .4
 17.وان  يههه، الكليههه، مههها وجهتهههان، ذلههها للسههمعي وفقههها التعلهههيم يف ا سهه اتيمي،
 لتاقيههههه  التعلهههههيم تطهههههويل يف األساسهههههي، السياسهههههات تعهههههين الكليههههه، اسههههه اتيمي،

                                                             
14 Ahmad Muhtadi Anshor,  8 .ص ,ادللج  الساب 
 13 ,ص ,هف  ادللج  15
16 Zulhannan,  32 .ص ,ادللج  الساب 
17 Suja‟I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Strategi Dan Metode Pengembangan 

Kompetensi)(Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 24 
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 كوهنهههها مهههه  الهههلغم علههههى. وفعالههه، وفعالهههه، موجههههه، بطليقههه، التعليميهههه، األههههدا 
 أو اخلطههههوات هههههي ا سهههه اتيمي، فههههإن ، التشههههغيلي الههههتعلم يف الصههههغل متناهيهههه،

 لتاقيههه  والهههتعلم التعلههيم عمليههه، يف ر يسهههي ا دور ا وتلعههع األساسهههي، اإلجههلا ات
 .العلبي، اللغ، تعلم احلال، ه   يف ، مسبق ا احملددة التعلم أهدا 

 حبههلي لسههيفلي وفق هها والههتعلم التعلههيم يف أساسههي، اسهه اتيميات أربهه  هنهها 
 :وهي وآخلون، جامارة
 وشمصهههيتهم الطهههالب سهههلو  ومهههؤهالت موا هههفات وحتديهههد حتديهههد ( أ

 .متوق  هو كما
 يف وتوقعهههاهتم النهههاس تطلعهههات علهههى بنههها  للهههتعلم الهههنه  هظهههاهب اختيهههار ( ب

 .احلياة
 الههيت والههتعلم التههدري  وأسههاليع واألسههاليع اإلجههلا ات وحههدد حههدد ( ت

 يف كهدلي  اسهتمدامها للمعلهم ديكه  حهى وفعاليه، مال مه، أكثل تعترب
 .التعليمي، األهشط، تنفي 

 حبيه  النمهاح ومعهايًن معهايًن أو للنمهاح الهدهيا واحلدود ادلعايًن وض  ( ث
 التعلم أهشط، هتا   تقييم يف ادلعلم قب  م  كدلي  استمدامها ديك 
 النظهاهبمجيه   لتاسهٌن ملتهدة لتغ يه، ذل  بعد استمدامها سيتم واليت

 18.التعليمي

 رلموعهههات،  هههالث إىل للسهههمعي وفق ههها اللغههه، تعلهههم اسههه اتيميات تنقسهههم
 :وهي

 وأفكههار الههتعلم خطهط تتضههم  اسهه اتيمي، وههي ادلعلفيهه،، اإلسه اتيمي، ( أ
 .والتقييمات التعلم هتا   وملاقب، التعلم عملي،

                                                             
18 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, ادللج  الساب    5 .ص ,
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 والههيت بههالتعلم بهها لت اهب ملتبطهه، اسهه اتيمي، وهههي ادلعلفيهه،، اإلسهه اتيمي، ( ب
 .ادلواد لتعلم مباشلة التعام  تتضم 

 ادلتعلقهههههه، ا سهههههه اتيميات وهههههههي الوجداهيههههههه، اإلمجاعيههههههه ا سهههههه اتيميه ( ت
 19.ا جتماعي بالتفاع 

 فسههههيتم ، دقيههه  وبتمطهههيط جيهههد بشهههك  الهههتعلم اسههه اتيمي، تنفيههه  مت إذا
ا اللغ، تعلم تنفي   .جيد 

 العربية اللغة ميتعل طرق .5
" العلبيهه، اللغهه، تههدري  منهميهه،" ادلعنههون كتابههه يف أفنههدي فههؤاد أمحههد يهه كل
 :التايل الناو على العلبي، اللغ، تعلم يف سلتلف، أساليع
 الناوي، ال مج، طليق، ( أ

   ادلباشلة الطليق، ( ب
 القلا ة طليق، ( ت
 الصوتي، اللغ، طليق، ( ث
 التوا   طليق، ( ج
 20اإلهتقا ي، الطليق، ( ح

 العربية اللغة ميتعلويم تق .6
 أو بتقيهههيم يقهههوهب هشهههاط ا ميالتعلههه ميتقهههو  يعتهههرب  كور،ادلههه اسهههتنادا علهههى شهههلح

 الههههيت ميالتعلهههه أهشههههط، أ نهههها  ههههها القيههههاهب مت أو حههههد   الههههيت األشههههيا  تصههههاي 
 مهمهه، أشههيا   كتشهها  بههه القيههاهب يعيههدون هشههاط أخههل ، بعبههارة أو. حههد  
 أن أمه  علهى حد   اليت ميالتعل أهشط، يف حتدث عيوب تنقصها أو تتماوز
 . ح  وق  يف ميالتعل أهشط، تنفي  يتم عندما أفض  فع  م  يتمكنوا

                                                             
19 Suja’i,   ادللج  الساب  28.ص ,
20

 Ahmad Fuad Effendy, Matodologi Pengajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:Misykat 

Malang, 2005), h. 29 
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 :يلي كما ،اختبارات شك ب العلبي، اللغ، ميتعل تقومي أهواع
 منفص  اختبار (أ 

 فقههط يلكهه  اختبههار هههو منفصهه  اختبهار ،أيهه . هب ههقلتهه كمهها ،أولههًن   وفقها
 القواعهد، اختبهار ادلثها  سهبي  علهى اللغه،، جواههع مه  واحهد جاههع على

 21.واحد وق  يف ذل  إىل وما ،الصل  اختبار ،إهشا  اختبار
 ي،التكامل اختبار (ب 

 هفهه  هههو التكههاملي ا ختبههار فههإن ،هب. أيهه  كمهها هقلتههه ،عنههد جيواهههدوهو 
 وهنهها  أكثههل، لغههوي أسههاس علههى حيتههوي أهههه إ  تقليب هها، ادلنفصهه  ا ختبهار

 .ا ختبار عنصل يف األ غل األج ا  بٌن دم 
 عملي اختبار (ج 

 اختبهههار مههه  مفهههاهيمي تشهههابه لديهههه العملهههي ا ختبهههار فهههإن لفاليههه ، وفق ههها
 اللغههههه، اختبهههههارات يف ملاعاتهههههه لهههههع الههههه ي اناههههههع. التوا هههههلي، الكفههههها ة
 احلقيقيه، وانواههع اللغه، اختبهارات بٌن واضا، روابط وجود هو التوا لي،

 .الفعلي التوا   يف
 العربيةوسائل تعليم اللغة  .ج 

 الصهها  مثهه  اتصهها  وسههيل، أو أداة KBBI لقههاموس وفق هها الوسهها   تعههد
 الوسها   أن حٌن يف ، والالفتات وادللصقات واألفالهب والتلف يون واللاديو واجملالت
 22.التعلم أو التعليم عملي، يف تستمدهب ومواد أدوات هي التعليمي،

                                                             
21 Moh Ainin, dkk Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), 

h.70 
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 أو الوسهط حلفي ها تعهين الهيت الوسها طوههي  الالتينيه، م  تتيت وسا   كلم،
 مقدمهههه، أو( وسهههها  ) وسههههيط هههههي الوسهههها ط العلبيهههه،، باللغهههه، ادلقدمهههه، أو الوسههههيط
 23.اللسال، مستلم إىل ادللس  م  لللسال،

 :يلي ما ذل  يف مبا اخلربا  شلحها اليت التعليفات م  العديد هنا 
 عامهههه،، بعبههههارات اإلعههههالهب وسهههها   فهههههم مت إذا أهههههه إيلههههي و غههههًن ج قهههها 
 قهادري  ،بهالطل جعل  اليت الظلو  أوجد ال ي هو احلدث أو ادلادة أو فاإلهسان

 ادلعلمهههٌن فهههإن ادلعهههىن، وهههه ا. ادلواقههه  أو ادلههههارات أو ادلعلفههه، علهههى احلصهههو  علهههى
 24.إعالهب وسا   ادلدرس، وبيئ، ادلدرسي، والكتع

 الهه ي الالتيههين الوسههط مه  تههتيت الوسهها ط كلمهه، فهإن ، أر ههاد ألزهههل وفق ها
 اسهتمداهب حيه  مه  إليهها النظهل مت إذا. ادلقدمه، أو الوسيط أو الوسط حلفي ا يعين

 تصههني  يههتم  ادلعلفه،  كتسههاب البشهل يسههتمدمها الههيت بهاحلواس ادللتبطهه، الوسها ط
 السهههههم  وسههههها   ،( لي،صهههههالب) النظهههههل وسههههها  : وههههههي أههههههواع،  ال ههههه، إىل الوسههههها  

 .السمعي، والبصلي، ووسا  ( السمعي،)
 يف مهههارات أربهه  علههى بنهها    تقسههيمها ديكهه  الههيت ميالتعلهه وسهها  ال تتضههم 

 :العلبي، اللغ،
 وسائل تعليم اإلستماع .1

 يف ادلوجههودة الصههوت ميهه ات مهه  رلموعهه، اسههتالهب عمليهه، هههو إسههتماع
 بالكلمههه، يتعلههه  معهههىن ذلههها الهههيت انمههه  أو الكلمهههات، مههه  علهههى اللمههه 
 بعههه  يف أههههه مههه  الهههلغم علهههىإسهههتماع . معهههٌن موضهههوع يف السهههابق،،
 سههيكون(. السهم " )ا سهتماع" علههى يقتصهل أههه فقههط يُفههم الهدوا ل،
( التدقي " )ا ستماع" إىل" أكثل" إستماع توجيه مت إذا مال م،، أكثل
 .السياق ع  اخللوج عدهب م 

                                                             
23 Azhar arsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004 ) h.3 
 3 .ص ,هف  ادللج  24
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 احملكيهه، اللغهه، بفهههم اللغهه، دلسههتمدهب تسههم  الههيت القههدرة هههو ا سههتماع
 .شفهيا  
 وآخهههلون  راشهههيد الوههههاب عبهههد عههه  هقلههه  كمههها جيواههههدوهو حبسهههع
   التوا هه  مبههادرة أن مبعههىن السههل ، أساسههي بشههك  يتقبهه  اإل ههغا 
 ادلواقههههه  فهههههإن اآلخهههههلي ، مههههه  ولكههههه  هفسهههههها، تلقههههها  مههههه  أو    تنشهههههت

 وفههم ا سهتماع األو  ادلقهاهب يف ههي ادلسهتم  م  ادلتوقع، واإلجلا ات
 .يسمعون ما

 :اخلاص التعلم يف استمدامها ديك  اليت الوسا ط تشم 
  ادل ياع وسا   ( أ

 الشليط ومسم ( األشلط،) ادلغناطيسي الشليط تسمي  أجه ة ( ب
 (ادلتالك، الصور) أفالهب ( ت
 التلف يون  ( ث
 (VCD) ادلضغوط القلص ( ج
 اإله ه   ( ح
 لعب،ال  ( خ
 اللغات سلترب ( د
 ادلتعددة الوسا ط ( ذ

 وسائل تعليم القراءة .2
 يههتم الههيت ادلكتوبهه، الصههوت رمههوز يف معههىن  لتقههاط مهههارة هههي  القههلا ة
 للغايه، مهم دور ذلا( العيون) البصل حاس،. معٌن لنظاهب وفق ا تنظيمها

 عمهههه  عمليهههه، رلههههلد ليسهههه  القههههلا ة أو القههههلع لكهههه . العمليهههه، ههههه   يف
 يف مبههها ، العقليههه، أهشهههط، أيض ههها يشهههم  ولكنهههه. الكلمههه، وأداة للاهههواس
 .إخل ، ادلشكالت ح  التقييم، التالي ، التفكًن، أمناط: ذل 
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 القههلا ة مهههارات لههتعلم اسههتمدامها ديكهه  الههيت الههتعلم وسهها ط تتضههم 
 :يلي ما
  بطاق، أو فالش بطاق،. 1
 القلا ة سلترب. 2
 (OHP) الشفافي، ر ي  م  أكثل. 3
 مبهم، العارض. 4
 الشلحي،. 5
 ادلئوي، النسب،. 6
 لعب،. 7

 وسائل تعليم الكتابة .3
 تلتيههع لههع لهه ا ، معقههدة لغويهه، مهههارة( الكتابهه، مهههارة) كتابهه، تعتههرب
 هه   ادللهله، تلكه . الصهوت على تؤكد اليت التعلم ف ة بعد ادلهارة ه  

 أن يُفهههم مهها غالب هها. والتاههدث ا سههتماع جواهههع علههى أكههرب بشههك 
 هغطي الواق  يف لكننا ،(التام ) واإلمال  النسخ على يقتصل كتابه
 يليهههههد  مههههها لكشههههه  ادلعلفيههههه، العمليهههههات مههههه  متنوعههههه، رلموعههههه، أيض ههههها

 وادلعلفهه، األفكههار تلتيههع يف متههلي  هههي ادلهههارة ههه   وبالتههايل. الشههمص
 .احللو  رموز شك  يف هقلها مث وم 
 ديكهههههه  الههههههيت الههههههتعلم وسهههههها ط فههههههإن ، روزيههههههدي الوهههههههاب لعبههههههد وفق هههههها

 :يلي كما هي القلا ة مهارات لتعلم استمدامها
 األشلط، سمالت. 1
 ادلتقاطع، الكلمات. 2
 والصور الصور. 3
 اإله ه . 4



22 
 

 بطاق،. 5
 25لعب،. 6

 الوسائل استخدام في عنها البحث يجب التي األشياء.  .د 

 وخصا صهم ،بالطل احتياجات حتلي   .1
 وادلهارات ادلعلف، معلف، أو    ادلعلم على لع ،الوسا   ادلعلم يستمدهب أن قب 

 خهههال  مههه  ادلقدمههه، الهههدروس يف ادلشهههارك، قبههه  الطهههالب ديتلكهههها الهههيت األوليههه،
 تطهههويل بدقههه، حتديهههد علهههى القهههدرة لديهههه ادلعلهههم أن العلهههم مههه  اإلعهههالهب، وسههها  
 .ادلصمم، الوسا ط

 ميالتعل أهدا  حتديد .2
 م،يالتعل أهدا  حتقي  يف ادلناسب، التعلم وسا ط اختيار يف الثاهي، اخلطوة هي
 والعاطفيه، ادلعلفيه، انواهع م  م ي  أو اجملا ت أحد إىل تشًن أن لع واليت

 مههه  يتمههه أ   جههه   ا التهههدري  يف الوسههها ط اسهههتمداهب اعتبهههار لهههع. والنفسهههي،
 ادلشههكالت حلهه  ادلب ولهه، انهههود يف يسههتمدهب تعليمههي وكمههورد التههدري  هظههاهب
 .ميالتعل عملي، تواجه اليت

 ادلعلم إعداد .3
 تطبيهههه  يف مطلههههوب هههههو مهههها كهههه  مهههه  حتديههههدها مت الههههيت الوسهههها   إعههههداد ( أ

 .الوسا ط
 يف تعمه  أن ديكه  حبيه  ، الوسها ط استمداهب مهارات إلتقان التاضًن  ( ب

 .التعلم أهدا  حتقي  على تطبيقه
 .الوسا ط استمداهب وعيوب م ايا حساب ادلعلم على لع ( ت
 ادلوجودة ادلواد يف واضا، غًن تعترب اليت للمواد إضافي ا حتليال   ادلعلم يقدهب  ( ث

 .التعلم وسا ط يف
                                                             

25
 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Presindo), hlm. 
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 الفص  إعداد .4
 قبهو  للطهالب العقلهي ا سهتعداد حيه  مه  سهوا  ، ادلهوايت الفص  إعداد ( أ

 ا سهتعداد وكه ل  ، اختيارهها مت الهيت اإلعهالهب وسها   باستمداهب الدروس
 .التعلم اإلعالهب وسا   تطبي  يف الدراسي، الفصو  نو

 علههى إدخاذلهها الطههالب علههى يصهعع الههيت لألفكههار زلههددة توجيهههات أعهط ( ب
 .اإلعالهب وسا   عرب هقلها سيتم اليت ادلواد

 .احملف ات سلتل  م  توجيهها  ( ت
 .السل  سؤا  أو التعلي  خال  م  اهتباههم تلكي  ( ث

 ميالتعل أهشط، يف اإلعالهب وسا   تقدمي يف خطوات .5
 ادلههواد حملتويههات الههدعم تقههدمي علهى قههادرة ادلقدمهه، الوسهها ط تكههون أن لهع ( أ

 وادلبهههههادئ احلقههههها   طبيعههههه، يف ههههههي الهههههيت التعليميههههه، ادلهههههواد مثههههه  التعليميههههه،،
 ،بهللطل أسهه  الوسها ط تكون أن عادة   تتطلع اليت والتعميمات وادلفاهيم
 .لفهمها

 تفكههههًن دلسههههتو  ووفق هههها ادلسههههتمدم، الوسهههها ط علههههى احلصههههو  السههههه  مههه  ( ب
 عمليهه، سهههول، علههى كبههًن بشههك  يههؤ ل ههه ا. ا سههتمداهب سهههول،/الطههالب
 .التعلم

 حبيه  ككه ، الطالب تسهي  على قادرة اإلعالهب وسا   تكون أن لع ( ت
 .ادلساواة قدهب على هقلها يتم اليت وادلعلومات اللسال، تلقي يتم

 عنا ههههل خههههال  مهههه  هقلههههها يههههتم الههههيت ادلعلومههههات أو اللسههههال، تهههه ع    قههههد ( ث
 الغهال  واسهتعداد ادلستمدم، الوسا ط بٌن تطابق ا هنا  أن مبعىن أخل ،
 .للص  انوي
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 علهههى الطهههالب حتفيههه  علهههى قهههادرة ادلسهههتمدم، الوسههها ط تكهههون أن لهههع  ( ج
 اللسها   أو ادلعلومهات علهى احلصهو  للطهالب وديكه  الهتعلم، على ال كي 
 .فعا  بشك  هقلها يتم اليت

 اإلعالهب وسا   وتقييم التعلم ألهشط، خطوات .6
 ميالتعل تقييم (1

 األدىن احلهد حتقيه  يف التعلهيم جنهاح مهد  لقيهاس التقيهيم هه ا يسهتمدهب
 .تعيينه مت ال ي التعوي  م 

 اإلعالهب وسا   تقييم (2
 عمليه، يف الوسها ط اسهتمداهب فعاليه، مهد  لقياس التقييم ه ا يستمدهب (3

 .األهدا  حتقي  أج  م  التعلم
 نتيجة البحث السابق .ه 

 األدبيهههات حههو  سههاب  حبهه  إجههلا  الباحههه  حيههاو  ،ههه   اللسههال، لههدعم
 فيمهها. دراسههته سهيتم الهه ي بادلوضههوع  هل، ذلهها سههابق، أعمها  شههك  يف ، ادلوجهودة
 تههههدرس الههههيت الدراسههههات مهههه  العديههههد بالفعهههه  هنهههها  ادلؤلهههه ، مبالحظههههات يتعلهههه 

 وكهه ل  ادلوضههوعات، مهه  متنوعهه، رلموعهه، مهه  الههتعلم وسهها ط اسههتمداهب وتفاههص
 سلتلفهه، إ ههدارات مهه  العلبيهه، اللغهه، تعلههم تههدرس الههيت الباههوث أو الدراسههات هتهها  
 اسهتمداهب تهدرس زلهددة حبثيه، هتا   الباحثون لد مل اآلن حى لك . ادلناقش، م 

 يف الباههوث إجههلا  البههاحثون حيههاو  السههبع ذلهه ا. العلبيهه، اللغهه، تعلههم يف الوسهها ط
 أو  ،: ادلوضهههههوع هههههه ا الصهههههل، ذات الدراسهههههات بعههههه  يلهههههي فيمههههها. الصهههههدد هههههه ا

 فعاليهههه،" بعنههههوان 2006 عههههاهب يف ع يهههه  بههههومي ويههههلا بههههاجني كتبههههها الههههيت األطلوحهههه،
 الثههاي الفصهه  بتعلههيم الههدي   افسههالهب لههدي والبصههلي، السههمعي، الوسهها ط اسههتمداهب

 بهههٌن ا ختالفهههات عههه  فيهههه جههها ". يوغياكلتههها 1 ادلدرسههه، الثاهويههه، احلكوميههه، مههه 
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 الطههالب مهه  الوسهها ط باسههتمداهب اإلسههالمي، ال بيهه، تعلههم فعاليهه، حتسههٌن يف ،بههالطل
 .26وسا   اإلعالهب يستمدمون   ال ي 

 عمليهههه، يف اإلعهههالهب وسههها   اسهههتمداهب علهههى ادلؤلههه  أطلوحههه، مههه  ادلعادلههه،
ويهلا   النصهي الربههام  عم  يف. ادلستمدهب النه  يف هو الفلق أن حٌن يف. التعلم

 أن حههههٌن يف. مقههههارن أو مقههههارن زللهههه  هههههو ادلسههههتمدهب الههههنه  فههههوقبههههومي عهههه ي ز 
 .الو في النوعي التالي  يستمدهب الكاتع يعتمدها اليت األطلوح،

 يف والبصهلي، السهمعي، الوسها   فعاليه،" بعنهوان عابدي  زينا  كتبها أطلوح، ،  اهيا  
ادلدرسههه، ادلتوسهههط، اإلسهههالمي،  يف" اإلسهههتيما مههههارة حتسهههٌن يف العلبيههه، اللغههه، تعلهههم

 ادلقاره، الكاتع حياو  ، التمليبي، النوع أطلوح، يف". احلكومي، سيالم  يوغياكلتا
 زيهه  أطلوحهه، يف. الوسهها ط تسههتمدهب و  الوسهها ط تسههتمدهب دراسهه، رلمههوعيت بههٌن

 وهههههي ، الكاتهههع أطلوحههه، مههه  تشهههابه أطلوحههه، الواقههه  يف توجهههد ، هههه   العابهههدي 
 الفهلق لكه . العلبيه، اللغه، مههارات لتاسهٌن زلاوله، يف ادلسهتمدم، اإلعهالهب وسا  
 أوسه  اسهتمداهب تطهويل يف ادلؤله  يلغهع. اإلعهالهب وسها   مه  والغلض النه  هو

 ، العلبيههه، اللغههه، تعلهههم يف الل يسهههي، األربههه  ادلههههارات زيهههادة وههههي ، اإلعهههالهب لوسههها  
 27.والكتاب، والقلا ة، ،  وا ستماع ،( الكالهب) التادث وهي
 وههههي ، أخهههل  جواههههع إىل يتطهههوروا أن ادلؤلههه  يليهههد الدراسهههات، هههه   هتههها   مههه 

 بنههدرادلدرسهه، احلكمهه، اإلسههالمي،  الثاهويهه، ب العلبيهه، اللغهه، ميتعلهه وسهها   اسههتمداهب
 مناقشه، ولكه  أعهال  اللسهال، عنهوان يف ضهئي  تشهابه أساسها يوجد اليت  مبوه ،

                                                             
26 Panji Wira Bumi Aziz, Efektifitas Penggunaan Media Audio-Visual dalam 

Pembelajaran PAI di kelas II SMAN 1 Yogyakarta, Skripsi jurusan pendidikan Agama Islam, ( 

Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN SUKA,2006) 
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 العلبيه، اإلعهالهب وسها   لتطبي  اإللايب التت ًن كيفي، على هنا ادلؤل  يلك . سلتلف،
 ادلههههارات حتسهههٌن ههههد  مبهههوه   رابنهههدادلدرسههه، احلكمههه، اإلسهههالمي، الثاهويههه، ب يف

 ، والقههههلا ة ، وا سههههتماع الكههههالهب، وهههههي العلبيهههه، اللغهههه، تعلههههم يف األربهههه  األساسههههي،
 .والكتاب،
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