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 مقدمة -أ

جزء ال يتجزأ من عملية التعليم والتعلم لتحقيق األهداف التعليمية بشكل  وسائل هي
هي وسيلة يمكن  لالوسائ عام واألهداف التعليمية في المدارس بشكل خاص. 

استخدامها لنقل المعلومات إلى الطالب، وأيًضا كأداة لتحقيق األهداف التعليمية 
 ومساعدة المعلمين على تسهيل عملية التعلم في الفصل.

، هي فإن وسائل اإلعالم، عند فهمها على نطاق واسع :كما نقل عنه جيرالخ وإيلي
الطالب قادرين على اكتساب المعرفة أو بشر أو مواد أو أحداث تبني ظروفًا تجعل 

، فإن المعلم والكتاب المدرسي والبيئة المدرسية هي وبهذا المعنى هارات أو المواقف.الم
 1وسائل اإلعالم.

                                                             
1Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 3 
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هي قدرة الشخص على نطق األصوات أو الكلمات ذات القواعد  كالممهارات ال
 امه للتعبير عما يريد قوله.استخداللغوية المعينة لنقل األفكار والمشاعر.  لذلك يمكن 

حات هو مصطلح فإن المصطلح الذي يمثل أوسع نطاق لهذه المصطلقال:  ركابيال
ما التعبير  ال يقتصر فقط على األنشطة اللفظية.  عندما يريد شخص تعبيرالتعبير.  ألن ال

أو من ، فيمكنه فعلها لفظًيا عندما يرغب في التعبير عن مشاعره، أو عن أفكاره أو أفكاره
 /مصطلحات الخاصة بالتعبير الشفاويخالل الكتابة، مما يؤدي بعد ذلك إلى وضع ال

، تقديم التحيات، إصدار اإلعالنات، تقديم ، الخطابةالمحادثةالتعبيرات الشفوية )مثل 
كتابة  كتابة الرسائل، كتابة التهاني،)مثل   ، سرد القصص( والتعبري الطاهرياالقتراحات

، إلخ(.  لذلك فإن الملخصات، تجميع الخطاب، كتابة المالحظات ، إعداداليوميات
، فإن تابر سيافاوي إلنسان للتواصل.  مع وصف مثل هذاللتعبير دور كبير وواسع في حياة ا

 2هو في الواقع نفس الكالم.

. وهي ممكن للمعلم أن يستخدم الوسائل السمعية البصرية في تعليم مهارة الكالم
ي على عناصر صوت وعناصر صور. هذا النوع من الوسائل لديه قدرات الوسائل التى تحتو 

أفضل، ألنه يتضمن الوسائل التي تنقسم إلى نوعين هما: الصمت السمعي البصري، أي 
الوسائل التي تعرض الصوت والصور الثابتة، مثل فيلم إطار الصوت )شرائح الصوت(، 

السمعية والبصرية، وهي الوسائل التي الفيلم الصوتي، والطباعة الصوتية. بينما الحركة 
 3يمكنها عرض عناصر الصوت والصور المتحركة، مثل أفالم السورة وأشرطة الفيديو.

 

                                                             
2 Aziz fakhrurrozi & Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kementerian 

Agama RI, 2012), H. 327. 
3Khusnul Chotimah, Perbandingan Penggunaan Media Audiovisual Berbentuk Film Pendek 

dan Media Gambar Berseri Terhadap Keterampilan Menulis Cerpen Siswa kelas VII SMP Negeri 13 

Tangerang Selatan, http://repository.uinjkt.ac.id diakses pada: 25-09-2019, 20:25. 

http://repository.uinjkt.ac.id/
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 اتتعريفال -ب
 تعريف الكالم -1

 لغة (أ

مهرة َتَكلًُّما مما يعني الكالم.  –يَ َتَكلَُّم  -كلمة كالم تأتي من اللغة العربية َتَكلَّمَ 
مهارات التحدث باللغة اإلنجليزية والتي يمكن  الكالم هي لغة تتناسب مع مصطلح

 4كالم.لغة اإلندونيسية مع مهارات الترجمتها بال

 اصطالحا  (ب

 ، وهي:المؤلف مجموعة متنوعة من اآلراء ، يقدملتعريف الكالم رسمياً 

، فإن مهارات التحدث )مهارة الكالم( هي القدرة على التعبير أجيف حيرماوانوفًقا  (1
أو الكلمات للتعبير عن األفكار في شكل أفكار أو آراء أو عن أصوات التعبير 

 5رغبات أو مشاعر للشريك الذي يتحدث.

 6يتحدث التعبير عن أفكار لفظية. حاليدافي  جيواندونوبحسب  (2

أن التحدث هو التواصل اللفظي  تاريغانفي  سورونو، قال جيواندونوتمشيا مع رأي  (3
 المباشر واللفظي بين المتحدثين وشركاء الكالم والتي يمكن استخدامها أيضا من

 7، السمعية والبصرية.قبل وسائل اإلعالم عن طريق الفم

                                                             
4Aziz Fakhrurrozi & Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, h. 325. 
5Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), H. 98-99. 
6Mawadda Warahma Akhmad, Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dan Bahasa Inggris 

Mahasiswa Alumni PIBA (Studi Kasus Prodi PGMI Angkatan 2014 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar), http://repositori.uin-alauddin.ac.idMawaddaWarahmaAkhmad.pdf  diakses 

pada: 08-10-2019, 20:24. 

http://repositori.uin-alauddin.ac.idmawaddawarahmaakhmad.pdf/
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هي القدرة على نطق  الكالم، يمكن استنتاج أن أعاله الكالممن بعض تعاريف 
ر عن األفكار واألفكار والمشاعر والتعبير عنها األصوات المفصلية أو الكلمات للتعبي

 .ونقلها

 تعريف الوسائل -2

 لغة (أ

باللغة   8دمة"." أو "مقلالالتيني الذي يعني حرفًيا "وس لمن الوس لتأتي الوسائ
  9.أو مقدمة للرسالة من المرسل إلى مستلم الرسالة َوَساِئل - لةهي وسي ل،  الوسائالعربية

 اصطالحا  (ب

 وهي: اإلعالم رسمياً، يقدم المؤلفون آراء مختلفة،لتحديد وسائل 

قال ويلبر شرامان إن وسائل اإلعالم هي تقنية مراسلة يمكن استخدامها لألغراض  (1
 10التعليمية.

قال شارون أ. سمالدينو إن وسائل اإلعالم تفسر كوسيلة للتواصل ومصدر  (2
 11للمعلومات.

                                                                                                                                                                              
 المراجع نفسه.7

8Azhar Arsyad, Opcit., h. 3. 
 .944(، ص. 2002، )جاكرتا: محمود يونس والذرية، إندونسى-قاموس عربىمحمود يونس، 9

10Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), H. 264. 
11Ani Cahyadi, Pengembangan Media dan Sumber Belajar, (Serang: Penerbit Laksita 

Indonesia, 2019), H. 2. 
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اإلعالم كأشكال من وسائل  ( تعريف وسائلNEA)تقدم الرابطة الوطنية للتعليم  (3
االتصال المطبوعة والمسموعة والمرئية على حد سواء. وبالتالي، يمكن التالعب 

 12بوسائل اإلعالم أو رؤيتها أو سماعها أو قراءتها.

؛ يمكن كل شخص أو مادة أو أداة أو وفقا ألمير أخسين، فإن وسائل اإلعالم هي (9
والمهارات والمواقف. وبهذا  حدث يحدد الظروف الطالب من اكتساب المعرفة

 13المعنى، فإن المعلمين والكتب المدرسية وبيئة المدرسة وسائل إعالم.

لوسائط هي أداة ذات ، يمكن استنتاج أن امن بعض تعريفات الوسائط أعاله
و مساعدات بصرية أو  ، سواء في شكل أجهزة إلكترونية أو رسومات أأشكال مختلفة

 للمساعدة في توصيل محتويات الدرس للطالب. ، وكلها تستخدمكتب أو غيرها

 

 السمعية البصرية لع الوسائا نو أ -ج

السمعية والبصرية إلى قسمين هما الصوت  لمن حيث الظروف، تنقسم الوسائ
 14المرئي والمسموع والمرئي النقي.

 النقيةوسائل السمعية البصرية ال -1

أنها حركة صوتية ومرئية هي  الصوت الخالص المرئي أو يشار إليها غالًبا على
يمكنها عرض عناصر الصوت والصور المتحركة وعناصر الصوت وعناصر  لوسائ

 15الصورة التي تأتي من مصدر.

                                                             
12Azhar Arsyad, Opcit., h.. 4. 
13M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, ), H. 24. 
14Ani Cahyadi,  Opcit., h. 113. 
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 صوت الفيلم (أ

، بعضها يستخدم للترفيه مثل األفالم أنواع مختلفة من األفالم الصوتيةهناك 
لفيلم الصوتي المقصود في ، فإن اعرضها في دور السينما.  ومع ذلك التجارية التي يتم

هذه المناقشة هو الفيلم كأداة تعليمية.  الفيلم عبارة عن وسائط كبيرة للغاية في قدرتها 
 16على المساعدة في عملية التعليم والتعلم.

 الفيديو (ب

، شائًعا بشكل متزايد في كوسائط صوتية ومرئية تعرض الحركةأصبح الفيديو  
، ويمكن أن تكون مفيدة أو المقدمة واقعية أو وهميةالرسالة مجتمعنا.  يمكن أن تكون 

تعليمية أو تعليمية.  يمكن استبدال معظم مهام الفيلم بالفيديو.  لكن هذا ال يعني أن 
ة الفيديو سيحل محل موقع الفيلم.  تعد وسائط الفيديو نوًعا واحًدا من الوسائط الصوتي

 17للتعلم.، باإلضافة إلى األفالم التي تم تطويرها المرئية

 التلفزيونج( 

، يعد التلفزيون وسيلة لتوصيل رسائل التعلم المرئية باإلضافة إلى األفالم والفيديو
، )اليونانية( etetالتلفزيون بمعناه يأتي من كلمتين، وهما والمسموعة بعناصر الحركة.  

 18.البصرعني ي)الالتينية(،  visi ، وبعيًداوهو ما يعني 

 نقيةالالسمعية والبصرية ليست الوسائل  -2

                                                                                                                                                                              
15Ibid. 

 .199اني جهيادي، المرجع نفسه، ص. 16
 .199اني جهيادي، المرجع نفسه، ص. 17
 .111اني جهيادي، المرجع نفسه، ص. 18
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الصوت ليس وسائط بصرية خالصة تمثل العنصر الصوتي وتأتي الصورة من مصادر 
، مرئي على أنه صوت زائد بصري زائدمختلفة.  غالًبا ما يشار إلى هذا الصوت النجس ال

شريحة الصوت )إطار صوت  وهو عبارة عن وسائط تعرض الصوت والصور الثابتة مثل
 19(.الفيلم

 

 

 

 

 

 

 السمعية البصرية الوسائل أنواع :1بيانىالرسم ال

 

 خطوات استخدام وسائل السمعية البصرية -د

العربية هي  الخطوات التي تقوم باستخدام وسائل السمعية والبصرية في تعليم اللغة 
 :لييكما 

                                                             
 .199اني جهيادي، المرجع نفسه، ص. 19

 السمعية والبصرية ليست نقيةالوسائل  نقيةالسمعية البصرية وسائل 

 الفيديو صوت الفيلم
 

 التلفزيون

صريةالسمعية الب لع الوسائا نو أ  
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أعد المعلم المادة االولى، ويخاتر المعلم االفالم أوالمادة المناسبة لحصول على  -1
  .أهداف التعليم المرجوة

أعد المعلم الفصل )التالميذ( الكتساب السؤل والجواب عن أفكارهم حينما   -2
  م.يشاهدون االفال

 .استعد المعلم الفصل بدور االفالم أوالمادة المناسبة  -3
 ثم يعطي المعلم الفرصة الى التالميذ للسؤل والجواب عما يتعلق باالفالم أوالمادة   -9

 .التي قد شاهدوها
وقال محمود اسماعيل صيني عن اعداد خطوات استخدام وسائل السمعية البصرية 

  : وهو كما يلي
داد : استعد المعلم نفسه الستخدام الفيلم الثابت مشاهدته قبل استخدامه، فإذا االستع

وجد أنه ال يناسب مع أهداف من حيث أهداف الدرس من حيث المحتوى أو طريقة 
يقوم المعلم بتحليل الكلمات الهامة الجديدة ويخطط الكيفية تدريسها  .معالجة الوضوع

التي يعالجها الموضوع الفيلم الثابت لمناقستها قبل وبعد قائمة بأهم االسئلة والمشكالت 
العرض وكتابتها على السبور ة، كما يعد المعلم حجرة الدراسة واماكن الجلوس التالميذ 

 20.وشاشة العرض ووسائل اظالم الغرفة
من بعض خطوات التطبيق أعاله، يمكن أن نستنتج أن المعلم يجب أن يعد التعليم 

اإلعالم قدر اإلمكان حتى التكون هناك مشاكل أثناء عملية وخطوات تطبيق وسائل 
 تطبيق وسائل األفالم هذه في تعلم اللغة العربية.

 
                                                             

تعليم مهارة الكالم بوسيلة "السمعية البصرية" في منظور "هادى هداية"، اديب، أ. 20 
http://eprints.walisongo.ac.id/1719/3/083211003_Skripsi_Bab2.pdf  الوصول ،

  .21:93، 2014نوفمبر  20إليها في 

http://eprints.walisongo.ac.id/1719/3/083211003_Skripsi_Bab2.pdf
http://eprints.walisongo.ac.id/1719/3/083211003_Skripsi_Bab2.pdf
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 الخالصة -ه
االستنتاج الذي يمكن أن يستنتجه الكاتب، هو أن المعلم يحتاج حقا إلى وسائل 

سمعية حيث تساعد هذه الوسائل المعلم في عملية التعليم. واحدا منهم هو الوسائل ال
إلعالم السمعية والبصرية لديهم وظيفة لعرض صورة وكذلك والبصرية حيث وسائل ا

الصوت، في شكل فيلم رسوم متحركة مفيد للمساعدة في تعليم اللغة العربية أحدهم في 
 مهارات الكالم.

ولكن، قبل بدء الدرس باستخدام الوسائل، يجب على المعلم أوال اختيار الفيلم 
 أو المستوى الذي تدريسه، حتى ال تحدث األخطاء أثناء عملية التعليم.المناسب للفصل 
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