
 الوسائط املتعددة يف تعليم اللغة العربية  استخدام
 مبدرسة قدسية العالية قدس 

Istikhdaam al-wasaaith al-muta’addidah fii ta’liim al-lughoh al-‘arobiyyah 

bi madrasah Qudsiyyah al-aliyah qudus 

(Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Bahasa Arab 

di MA Qudsiyyah Kudus)  
 

 حبث علمي 

Bachtsun ‘ilmiyyun 

Skripsi   
 (    S.1مقدم إلكمال الشروط املقررة للحصول على درجة الليسانس )

 قسم تعليم اللغة العربية  يف

Muqoddamun li ikmaali asy-syuruth al-muqorroroh lilchusul ‘alaa darojah 

allisansi (S-1) fii qismi ta’liim al-lughoh al-arobiyyah 
 

 
 
 
 
 

 
 

 إعداد : 

I’dad 
 حممد نصرللا 

Muhammad Nasrullah 
  ۳۱۰۳139: رقم الطالب 

Roqmu aththolib: 3103139 

 
 كلية الرتبية 

Kulliyyah al-tarbiyah 
 سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج   جامعة وايل

Jami’ah walisunju al-islamiyyah al-hukumiyyah semaranj   

 

IAIN WALISONGO

SEM ARANG



ب

 

 اخلالصة 
 



)حممد   العربية    ، (  ۳۱۰۳139نصرهللا  اللغة  تعليم  يف  املتعددة  الوسائط  استخدام 
قدس العالية  قدسية  الليسانس،  ،مسارنج  ،2009  ،مبدرسة  اللغة   مذكرة  تعليم  قسم 

 جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية. ،كلية الرتبية   ،العربية
اللغة  يف تعليم    هااستخداممعرفة  الوسائط املتعددة و   معرفة  ىلإيهدف هذا البحث  

   مبدرسة قدسية العالية قدس. العربية

( نوعي  البحث وصفي  دراسته  Deskriptif Kualitatifوهذا  موضوع  ( ألن 
البياانت  الباحث  ومجع  اإلعداد.  غري  الكلمات  جيمعوها  اليت  والبياانت  ميداين 

وطريقة  بطريقة واستخدم  املقابلة  املشاهدة  الوثيقة.  املشاهد  وطريقة  ملعرفة طريقة  ة 
ما  ملعرفة  املقابلة  والطريقة  العربية  اللغة  تعليم  املتعددة يف  الوسائط  استخدام  تطبيق 
والطريقة  واملواد،  واملنفذ  والوسائل  التاريخ  من  قدس  العالية  قدسية  مدرسة  أحوال 
اللغة   تعليم  املتعددة يف  الوسائط  استعمال  الواثئق والصور من كيفية  الوثيقة ملعرفة 

 درسة قدسية العالية قدس.  مب العربية

اجملم البياانت  واستخدمت    ة عو وحلل  والقياسية.  اإلستقرائية  ابلطريقة 
العربية مبدرسة  اللغة  تعليم  املتعددة يف  الطريقة اإلستقرائية ملعرفة استخدام الوسائط 
تطبيق  بني  مناسبة  ملعرفة  القياسية  الطريقة  واستخدمت  قدس.  العالية  قدسية 

الوسائط قدس   استعمال  العالية  قدسية  مبدرسة  العربية  اللغة  تعليم  يف  املتعددة 
 ونظرايهتا. 

حدود   ودائرة  خزانة  ويزيد  يناسب  حزب  لكل  انفع  البحث  هذا  ولعل 
 علمية لتقّدم تعليم اللغة العربية.
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ABSTRAK 

Muhammad Nasrullah (3103139), Penggunaan Multimedia Dalam 

Pengajaran Bahasa Arab di MA Qudsiyyah Kudus, 2009, Semarang, Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, IAIN Walisongo. 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui definisi multimedia dan 

penggunaannya dalam pengajaran Bahasa Arab di MA Qudsiyyah Kudus. 

Skripsi ini merupakan Deskriptif Kualitatif karena pokok pembahasannya 

bersifat lapangan dan penjelasan yang dikumpulkan berupa kalimat yang tak 

terhitung. Penulis mengumpulkan penjelasan dengan Metode Observasi, Interview 

dan Dokumentasi. 

Metode Observasi digunakan untuk mengetahui penerapan penggunaan 

multimedia dalam pengajaran bahasa arab sedangkan Metode Interview 

digunakan untuk mengetahui keadaan MA Qudsiyyah mulai dari sejarah 

berdirinya, media yang digunakan, tujuan berdirinya madrasah serta Mata 

Pelajaran yang diajarkan. Adapun Metode Dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui dokumen-dokumen madrasah, gambar-gambar dari tata cara 

penggunaan multimedia pada pengajaran Bahasa Arab di MA Qudsiyyah Kudus. 

Penjelasan yang terkumpul dianalisis dengan Metode Induktif dan 

Deduktif. Metode Induktif digunakan untuk mengetahui penggunaan multimedia 

pada pengajaran Bahasa Arab di MA Qudsiyyah Kudus. Sedangkan Metode 

Deduktif digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan penggunaan 

multimedia dalam pengajaran Bahasa Arab di MA Qudsiyyah dengan landasan 

teorinya. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi seeorang yang sesuai dan mau 

menambah cakrawala pengetahuan untuk kemajuan pengajaran bahasa arab. 
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 الدكتور شجاعي املاجستري 
 شارع مسارنج ميجني

   50183ميجني مسارنج 
 

 موافقة املشرف 
 نسخ  4:  املشفوعات

 : نسخة البحث العلمي املوضوع 
 لطالب : حممد نصرهللا      

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  
بعـد املالحظة ابلتصحـيحات والتعديالت على حسـب احلاجة، نرسل نسخة هذا 

 العلمي لطالب : البحث
 : حممد نصرهللا   االسم

   3103139:  رقم الطالب 
   2 ر.و: 4: قرية كاليووجنو ر.ت: العنوان

 كاليووجنو قدس    128رقم:
 ونرجـو أن يناقش هذا البحث العلمي أبسـرع وقت ممكـن، شـكرا.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته          
   2009يناير  6مسارنج،  

 املشرف الثاين   ولاملشرف األ
 

 أمحد مغفورين املاجستري  د. شجاعي املاجستري
 150302217رقم التوظيف:  150277396 رقم التوظيف: 

 

 



ه

 

 ية وزارة الشؤون الدين
 جامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية 

 كلية التربية 
 

 تصحيح جلنة املناقشة 
 لطالب : لإن هذا البحث العلمي   
 : حممد نصرهللا   االسم 

 3103139:  رقم الطالب 
  128كاليووجنو قدس رقم:  2  ر.و: 4: كاليووجنو ر.ت:  العنوان

الرتبية جامعة وايل سوجنو اإلسـالمية احلكومية  املناقشة لكلية  انقشه جملس جلنة 
: التـاريخ  يف  جنح  أنه  درجة  2009/ينايري/    30وقرر  على  للحصول  م، 

 م.  2008/2009العام اجلامعي ( يف تعليم اللغة العربية، S. 1الليسانس)
 م     2009ينايري  30مسارنج،       

 الكاتب    رئيس جلنة املناقشة 
 

 أمحد مغفورين املاجستري    د. شجاعي املاجستري 
 150302217 رقم التوظيف:   150277396 رقم التوظيف:

 املمتحنة الثانية      املمتحن األول
 

 املاجستري  دوي ماوانيت تري املاجس  حاصوان  أمحد هامشي الدكتوراندس  
   150368375  رقم التوظيف:       150260673  رقم التوظيف: 

 املشرف الثاين     املشرف األول
 أمحد مغفورين املاجستري    د. شجاعي املاجستري 

 150302217 رقم التوظيف:   150277396 رقم التوظيف:
 اخلالصة 

 

 ( 024)  7601295هاتف:     50185العنوان : شارع أ. د. هامكا جناليان مسارنج  



و

 





نصرهللا امل  ، (  ۳۱۰۳139)  حممد  الوسائط  العربية  استخدام  اللغة  تعليم  يف  تعددة 
قدس العالية  قدسية  الليسانس،  ،مسارنج  ،2009  ،مبدرسة  اللغة   مذكرة  تعليم  قسم 

 يل سوجنو اإلسالمية احلكومية.اجامعة و  ،كلية الرتبية   ،العربية
اللغة  يف تعليم    هااستخداممعرفة  و الوسائط املتعددة    معرفة  ىلإيهدف هذا البحث  

   .العالية قدس مبدرسة قدسية  العربية

( نوعي  البحث وصفي  مو Deskriptif Kualitatifوهذا  دراسته  ( ألن  ضوع 
ال والبياانت  الميداين  جيمعوها  الباحثيت  ومجع  اإلعداد.  غري  البياانت   كلمات 

الوثيقة  املقابلة  وطريقة  املشاهدة  بطريقة و وطريقة  ملعرفة   ستخدما.  املشاهدة  طريقة 
املتعدد الوسائط  استخدام  العربية  يف    ةتطبيق  اللغة  ما و تعليم  ملعرفة  املقابلة  الطريقة 

قدسأحوال   العالية  قدسية  ا  مدرسة  والطريقة من  واملواد،  واملنفذ  والوسائل  لتاريخ 
اللغة  الوثيقة ملعرفة   تعليم  املتعددة يف  الوسائط  استعمال  الواثئق والصور من كيفية 

   مبدرسة قدسية العالية قدس. العربية

البياان اجملوحلل  و   ة عو مت  والقياسية.  اإلستقرائية    ت ستخدماابلطريقة 
املتعددة يفالطريقة اإلستقرائية ملعرفة   العربية  استخدام الوسائط  اللغة  مبدرسة   تعليم 

قدس العالية  و قدسية  تطبيق   تستخدما .  بني  مناسبة  ملعرفة  القياسية  الطريقة 
مبدرس  المعاست العربية  اللغة  تعليم  يف  املتعددة  قدس الوسائط  العالية  قدسية  ة 

 ونظرايهتا. 
البحث   هذا  حدود  انفع  ولعل  ودائرة  خزانة  ويزيد  يناسب  حزب  لكل 

 م تعليم اللغة العربية.علمية لتقدّ 
 

 الشعار 
 



ز

 





 
 إّن الّسمع والبصر

 والفؤاد كّل أولئك  
 ( 36اإلسراء: )كان عنه مسئوالً  

 
ً اهوهللا أخرجكم من بطون أمّ   تكو ال تعلمون شيئا

 ر والفئدة ابصمع وال السّ وجعل لكم 
   (78ل: لعلّكم تشكرون)النح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلهداء  
 
 

 يهدي الكاتب هذا البحث إىل :



ح

 

 . الأمنو وأتطور حىت اآلن، بدونكما ةكوستينلديت  اوو  مصطفىلدي او  (1
   .ين يف حيايتارافقي انالذعليك رضاهللا وأخيت نلتا عليا  يأخ (2
 وال إحصاء. ين يعّلموين علوما كثرية بغري عدد املعّلمون احملرتمون الذ (3

أصدقائ (4 الذين   يمجيع  العربية  اللغة  تعليم  لقسم  الرتبية  كلية  يف  األحبّاء 
 لكل املشكالت يف حياتى  يساعدوين

واحد بعد    ن اليسمى الذي(  LPM EDUKASIمجيع أصدقائي يف إيدوكاسي ) (5
 رة معكم، شكرا. واحد، أتعلم اجلمعية والنش 

مارجوايسا اتمباك أجي عاليان مسارنج،    ع حول مصلى هداية هللا مجيع اجملتم (6
 حلياة اإلجتماعية واملعاشرة.أتعلم ا

  .يف امتام هذا البحثاليت تدفعين وترافقين سييت خيارة حبيبيت  (7

 دنيا وأخرا.  ين ويشّوقينكّل من يريد أن حيبّ  (8
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصريح 
 
 
 



ط

 

البحث   هذا  أن  واألمانة  ابلصدق  البـاحث  األراء  صرح  يتضمـن  ال  العـلمي 
من املتخصصني أو املادة اليت نشرها الناشر أو كتبها الباحـثون إال أن تكون مرجعا 

 ومصدرا هلذا البحث.
 
 
 
 

 2009يناير  16 مسارنج،
 الباحث

 

 
 حممد نصرللا
 3103139رقم الطالب : 

 
 
 
 

 
 
 

 كلمة الشكر والتقدير 
 

 يمـن الرحـم هللا الرمحـبس 



ي

 

و  هلل  شاحلمد  من  الطاعـّفق  أفضل  ألداء  عباده  من  واكتس ـاء  أكمل ـات  اب 
املّتصف جبمـالس  هللا  إالّ  أن الإله  وأشهد  أنّ ـعادات  وأشهد  الكماالت  سّيَدان حممدا    يع 

الة وسالما مادامت  ـوقات وعلى أله وأصحابه األجنم النرّيات صـعبُده ورسوله أفضل املخل 
 السموات واألرض. ) أمابعد (   

ه مت  "  قد  املوضوع  حتت  العظيم  وقّوته  تعاىل  هللا  حبول  البحث  استخدام ذا 
." وأقول شكرا جزيال  الوسائط املتعددة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة قدسية العالية قدس

 ساعدىن أبي املساعدة ألجل كمال  هذا البحث العلمي، وهم :إىل من 
 يد كلية الرتبية جبامعة وايل فضيلة الّسيد األستاد الدكتور ابن حجر احلاج كعم .١

 سوجنو اإلسالمية احلكومية.
بكلية  .٢ العربية  اللغة  قسم  كرئيس  املاجستري  شجاعى  الدكتور  الّسيد  فضيلة 

و  أمحد  الرتبية  حاصمشْم اهالدكتوراندس  اللغة   وانى  قسم  ككاتب  املاجستري 
 العربية بكلية الرتبية. 

 ين املاجستري  كمشريفَ غفور محد مأو شجاعى املاجستري  الدكتور    فضيلة الّسيد.٣
قد يف كتابة هذا البحث العلمي و  يّ عل  شرفقاما ابإل  نيذل ال العلمى لبحثل

 حىت انتهاء هذا البحث. ماوتوجيهاهت ماكثريا من إرشادهت  ت استفد
فضيلة الّسادات املدّرسني بكلية الرتبية الذين قد عّلموا الباحث وأرشدوه إىل .٤

 سبيل العلم.
احلاج  الّسيد    فضيلة.٥ الرمحن،ب.أ،كياهي  ية عالال  قدسية مبدرسة  كرئيس    فتح 

 . كرجاسان قدساإلسالمية  
 اللغة العربية مبدرسة   يمَ كمعلّ   عبد العزيز والّسيد هالل حيدرفضيلة الّسيد  .٦

خاصة وسائر املدّرسني والتالميذ يف   كرجاسان قدسالعالية اإلسالمية   قدسية
 هذه املدرسة عامة. 



ك

 

العلوم   اخيتو ي  واخ  يّ والد.7 نيل  يف  اليه  ودافعوا  الباحث  ساعدوا  قد  الذين 
 النافعة يف الدين والدنيا واألخرة

مجيع أصدقائى الذين اعطوا الباحث أنواع املساعدة واملعاونة على إمتام هذا .8
 البحث.

البحث  تعاىل اجلليل أن جيازيهم أحسن اجلزاء وعسى أن يكون هذا  عسى هللا 
 لدارينم للباحث وسائر القارئني. آمني اي جميب السائلني وايرب العاملني.انفعا يف ا
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 اللغة العربية  م يتعليف  الوسائط املتعددة  استخدام 
 قدس العالية مبدرسة قدسية 

 األّول  بابال
 البحث خلفية .أ

 املعلمعلى  تساعد ألهنا الوسائل اختيار التعليم عملية يف اءشياألهم أ
 فعلى .من املعلم بشيط  بشرح ميعل تال  الو اح مجيع  يف اليكفي  إذ املادة،  تعليم
 همن  أوضح املعلم شرح سيكون  هبا إذ  .شرحها يف الوسائل  يستخدم أن املعلم
 .والتعليم التعل م يف الوحيد ابملصدر ليس املعلم ألن   ابدوهن

الدراسى    إن واملنهج  التعليمية  تتعلق ابألهداف  والتعلم عملية  التعليم 
واملواد الدراسية والوسائل التعليمية واملدرس والتقومي. وتعليم اللغة العربية كأحد 

والتعلم   التعليم  العناصر    -طبعا –عملية  التعليمية. وكل  العناصر  بتلك  يتعلق 
التعلي م والتعلم. والنقص من أحد تلك تعمل يف وظائفها كلها إلجناح عملية 

أن   املعلم  أو  املدرس  لكل  البد  لذلك،  العملية.  عدم كمال  يسبب  العناصر 
 1.وانجحة   يهتم بتلك العناصر لكي تكون العملية فعالة  

الوسائل التعليمية أصبحت ركنا أساسيا من أركان العملية الرتبوية لذا  
أصبح من املستحيل االستغناء عنها يف املواقف التدريسية حىت يتمكن الطالب  

لـم يعد اعتماد أي نظام تعليمي من االستيعاب والتحصيل أبقل جهد ممكن.   
بل الرتف،  من  دراب   التعليمية  الوسائل  ض على  الضرورات أصبح  من  رورة 

بداية   أن  ومع  منظومتها.  بنية  يف  يتجزأ  ال  وجزءا   النظم  تلك  جناح  لضمان 
الوسائ  على  اترخيية  تعددامل  طاالعتماد  جذور  هلا  والتعلم  التعليم  عملييت  يف  ة 
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مع  االخرية  األونة  يف  متالحقا  كبريا   تطورا   تطورت  أن  لبثت  ما  فإهنا  قدمية، 
 2ديثة. ظهور النظم التعليمية احل

 وهذه .التعليم جمال يف التكنولوجية احلديثة اإلكتشافات  إكتشفت قد
 وافر حبظ  التعليم تكنولوجيا امهتس ولقد .التعليم بتكنولوجيا  حاليا  يعرف  ما
 تطور على بناء   .لتالميذه اللغة إيصال يف األجنبية اللغة  معلم مهمة  تسهيل يف

الوسائط   منها متعددة، متطورة تعليميةال وسائلال ظهرت  قد الزمان
 ستماعاال لتعليم هامن االستفادةو  ذاألخ ستطيعياليت     (Multimedia)املتعددة

 .والكتابة والقراءة الكالم و
 وإمنا التعليم جمال يف التكنولوجيا أو تكنولوجيا  املسألة تعد مل
 والوسائل الطرق أصبحت أن بعد ضرورية، التعليمية التكنولوجيا أصبحت
 كافية وغري التعليم حلاجات  مالئمة  غري املاضي من إلينا احندرت  اليت التعليمية
 يف هي احلاضر الوقت يف يةالتعليم فالتكنولوجيا .العصرية أهدافه لتحقيق
 جانب من عقلية وبومضات  واخلطأ، ابحملاولة مملوء اترخيي لتيار نتاج أساسها
 احندرت  اليت والعادات  والتقليد  الطويلة، واملمارسة  والعباقرة، املفكرين عظماء

  3.العصور عرب إلينا
 طيطخلت منظمة كطريقة ةالشامل  مبفهومها التعليمية  والتكنولوجيا

 البحث على مؤسسة معينة أهداف نطاق يف ميةيتعل  عملية كل وتقييم وتنفيذ
 وغري بشرية مصادر من مزيج وابستخدام االتصال، وسائل البشري التعليم يف

 التعليم لتطوير األساسي املنهج  هي فاعلية وأكثر أفضل  تعليم لتحقيق بشرية
 مثمرة حديثة وطرق وحمتوى شكل اىل التقليدية وطرقه وحمتواه شكله من ونقله

 4. البشر بناء يف وفعالة
 

م( الطبعة 2003اململكة العربية السعودية، الرايض،  الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم، )مجال بن عبد العزيز الشرهان،  2
    167الثالثة، ص 
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 اليت والوسائل األدوات  عن عبارة أبهنا  عامة ُعرَِفت  التكنولوجيا
 قواه الكمال عمله يف اإلنسان  هبا يستعني تطبيقية عملية الغراض تستخدم
 ميكن اليت الوسائل تلك  أبهنا تعرف الرتبوية  الوجينو التك أن غري .وقدراته

 ذلك  ومثال .فائدة كثرأ و  جهد  ابقل   وعامة سريعة تربوية  غراضأل استخدامها
 والعقول والصور اجملسمات  عرض جهزةأو  فالمواأل التلفزيون خداماست

 بل فقط التكنولوجيا  هي ليست احلديثة واآلالت  األجهزة  وهذه .ونيةااللكرت 
ا  ابالضافة التكنولوجيا  نإ  وتنفيذ لتخطيط  املنظمة الطريقة هي ألجهزةإىل 

 .اجملتمع وضعها  اليت األهداف نطاق يف الرتبوية العملية وتقومي

 من هناك يكن مل نإ التفيد وحدها األجهزة نإ حال يةأ وعلى 
 كثرأ تربوية نتائج ويعطي جهد من يوفر مبا استعماهلا طريقة ويعرف ايستعمله

 حبيث الرتبية  مثارأ تضاعف أن  تستطيع إذن فالتكنولوجيا .دق  أو  عم  أو  سرعأو 
 الواقعية من الرتبية عملية تقرب  هناإ مث .التعلم يف وتسرع الوقت يف تقتصد
 تزيد كذلك  هناإ مث احلياة،  نم واقعية خربات  اىل التالميذ تنقل هناأ  إذ املباشرة

 5.الرتبية فاعلية من
املتعددة األسات  الوسائط  يستعملها  التعليمية    ةذاليت  التوصية  لتوصيل 

من الوسيلة البصرية. إذن  هنا جتتنب عن الفراغ وغلبة اللفظ  إابلسمعية البصرية  
املساعدة ألة  التستفيد  البصرية  السمعية  تستفيد    الوسائل  بل  فقط،  للوسيلة 

 6خبار التدريس. أ والرسالة و ألتجري التوصية 
الناس   ال عقدرة  تتعل ى  ألن  لتدريس  املراقبة  حمسوسة  ليعلم  بقدرته  ق 

املعرفة حوله،  الناس ليعلم ويعرف حمسوسات    اكتساب تشري كيف    هذه املراقبة
ما املعرفة،  احلق  ماتلك  من  العاكسة  الصورة  مع  املعرفة  لتحصيل  لطريقة 

 
 178 ص( م1983الرتبية اجلامعة األردنية، كلية   األردن، عمان،) الرتبية يف مقدمة انصر، إبراهيم  5

6 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), 

hlm 104 
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مر هللا لنا الستعمال احلاسة السمعية والبصرية كما  أ لتحصيل املعرفة    7املقصود.
مع الس    إن    )ال تقف ماليس لك به علم    36يف القرآن الكرمي سورة اإلسراء:  

 . (ولئك كان عنه مسئوال  أ والبصر والفؤاد كل  
اخلمس   التكملة  ةاحلواس  ألة  املعرفة  هي  العامل   اليت  وعني  فتح   تقدر 

اليقني اليت عل مه هللا ابلدين، إذن وجب علينا أن نستفيذ احلواس  معرفة حقيقة  
 يف التعليم. ةاخلمس 

التعليمية   الهمة  مالوسائل  اجملال  وقد  يف  من  أ رتبوي  كثري  ثبت 
الطالب،الدراسات   حتصيل  مستوى  رفع  املناهج    يف  اتساع  بعد  وخاصة 

تزداد  صبحت  أالدراسية وتعددت جوانبها و  يوم  املعارف واملعلومات  بعد  يوما 
وسائل االتصال وتعدد وسائل املعرفة   رنظر تطو  وأتيت من جهات ووسائط، و 

 ومصادرها. 
التالميذ   املعلم على مواجهة أعداد  التعليمية تساعد  الوسائل  وكذلك 
إلزامي ا يف بعض مراحله  التعلم  بعد أن أصبح  املدرسية  الفصول  الكبرية وكثافة 

مكان التعلم  واحتل  الوعي  الن ة كبرية  وازداد  نفوس  الوسائل  اسيف  ومما جيعل   .
اهتمامهم   وتوجه  للدرس  التالميذ  تشوق  أهنا  مهمة  أثرها  بالتعليمية  وجتعل  ه 

الرتباطها   املعلومات  تذكر  سرعة  على  وتساعدهم  ومستمرا  ابقيا  يتعلموهنا 
 8أبساس حسن ملموس.

استخدامب  خصوصا    كون  التعليمية  اليت    املتعددة  الوسائطالوسيلة 
احلاسبة  ألة  ويعضدها  البصرية  السمعية  املالحة    ةواألساتذ  تفضل  أدات  مع 

 يف التعليم.   ةراجيا على التالميذ تفهيم املادة اليت يوص لها األساتذ 
تعل  حيتاج  إن  العربية  اللغة  ليوضح  يم  التعليمية،  املعينة  الوسائل  إىل 

املعلم املادة إىل تالميذه. وعلى هذا خيتار الباحث شيئا مهما يف عملية تعليمية  
 

7 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm 74 
  97ص  ( ه1412، اململكة العربية السعوديةالرايض،    رية، )مذكرة الدروات الرتبوية القصفراج حممد احلافظ وآخرون،  حممود   8



           

   

5 

ألهنا تساعد املعلم على تعليم املادة، فعلى املعلم أن يستخدم الوسائل التعليمية  
امل التعليمية  الوسائل  ابستخدام  ألنه  شرحها  املعلم يف  شرح  سيكون  ناسبة، 

 شرحا واضحا وهو ليس بوحيد املصدر يف التعلم والتعليم. 
املتعددةاب البحث أقام ،ذلك  على بناء  بيان على إليصاهلا لوسائط 

او  واإليضاح التعليم قدسية   هاتستخدمقد   املعلوم ومن .قدس  العاليةمدرسة 
املتعددة استخدام تطبيق قدسية    الوسائط   أم  هو  ف ، قدس  ليةالعامبدرسة 

 .املوضوع اهذ ختيار ا إىل الباحث يرفع الذي السبب
 

 املصطلحات توضيح  .ب
 :فهي البحث هذا هاقصد الىت األساسية  هماملفاأم ا  

 استخدام  
ذه خادما، سأله أن خيدمه،   يستخدم استخداما  استخدم  9أي اّت 

الوسائط  بكلمة "استخدام" ألن  استعمل الباحث    10واستوهبه خادما. 
   التعليم والتعلم. وسيلةخادما و املتعددة ُجعلت 

 الوسائط املتعددة 

  البيانية  اخلطوط فن  و   الصورةو   النص   تركيب هو  الوسائط املتعددة
احلاسبة    ا وغالبه  11. وفيديو  الصوتو   ر كة املتح  ةالصور و  االلة  مبساعدة 

 لتحر كها. 
 تعليم   

 هو  واصطالحا  12بعلمه  جعله أي تعليما يعل م عل م من تعليم
 طريقة وهي قومية بطريقة التالميذ  أذهان إىل واملعرفة العلم املعلم إيصال

 
 187، ص م1960 ، جممع اللغة العربية،املعجم الوجيز إبراهيم مدكور،  9

 171 م، ص1908 طبعة مزدانة،، املنجد  لويس معلوف،   10

11 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 169 
  5268 ص ،1986 املشرف، داربريوت، والعشرون، منةالثل  الطبعة ، واألعالم اللغة يف املنجد معلوف، لويس  12
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 سبيل يف واجلهد الوقت واملتعلم املعلم من لكل توفر اليت اإلقتصادية
 13.واملعرفة العلم إىل احلصول

 أذهان إىل معرفة أو علما املعلم إلقاء هو هنا ابلتعليم واملراد
 صولاحل التالميذ أتثري هبا يراد بنظام تعيد أو بقاعدة أو بوسيلة التالميذ

 .فيهم التغري   على

 العربية اللغة   

 هبا املقصود و  .14أغراضهم نع العرب  هبا  يعرب اليت الكلمة هي
 ابملدارس الدراسية املواد   إحدى من هي الىت العربية  اللغة مادة  هي هنا
 .وتعليم ومناهج وسائل إىل حتتاج اليت املعاهد و

 قدس العاليةمدرسة قدسية    
.  كرجاسان منارة قدس   يف مدرسة قدسية  من القسمة إحدى يوه

ويقصد ابملدرسة العالية يف هذا البحث كما هي املستعملة يف إندونيسيا  
  املرحلة الدراسية لكي تقابل املدرسة الثانوية يف البلدان العربية.

 البحث حتديد .ج
 أن الباحث على فينبغي املكتوب  املوضوع عن الخيرج البحث ونليك

 :وهي  ةاملبحوث املسائل حيدد
 ؟ العربية اللغة تعليم يف ماهي الوسائط املتعددة . 1
املتعددة  .  2 الوسائط  استخدام  تطبيق  درسة  مب  العربية اللغة تعليم يف كيف 

  ؟ هااستخدام نتيجةوما   قدس العاليةقدسية 

 البحث أغراض .د
 العربية. اللغة تعليم يف الوسائط املتعددة  ملعرفة. 1

 
  12ص بدون سنة،  املعارف، دار القاهرة،  ،العربية اللغة ريستد يف التوجيه السمان،  علي حممود 13

 7ص ،1983 العصرية، املكتبة بريوت، ،العربية اللغة الدروس جامع  الغالييين، مصطفى الشيخ 14
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يف  ملعرفة.  2 املتعددة  الوسائط  استخدام  مبدرسة    العربية اللغة تعليم تطبيق 
 . استخدامها ونتيجة  قدسية العالية قدس

 البحث  مناهج  .ه
 وأما  .البحث على تساعده  اليت املنظ مة  اخلطوات  إىل الباحث حيتاج

 الكاتب يستعمل البحث هذا ففي املرجوة للغاية وفقا :كاآلتية فهي اخلطوات 
 :اآلتية طرقال

 وجماله  بؤرة البحث .1

ألن  قاصرا  وجماله  البحث  بؤرة  حتدد  أن  للباحث  ينبغي 
هي   هنا  وجماله  البحث  بؤرة  وأما  املوضوع.  عن  البحث  الخيرج 

استخدام   املتعددةفاعلي ة  مبدرسة    الوسائط  العربية  اللغة  تعليم  يف 
 قدس.  العاليةقدسية 

 مصادر البياانت  .2
البياان مصادر  منتتكون  املدرسة  ت  اللغة و   مدير  معلمي 

يف معمل    الوسائط املتعددةوالوسائل التعليمية يعين    التالميذ العربية و 
   األلة احلاسبة وإنرتنيت.

 ميدان البحث .3
قدسية  ت مدرسة  قومان كرجاسان    العالية قع  قرية  يف  قدس 

(Kauman, Kerjasanنشأ يف    ت (،  املدرسة  من   12هذه 
حتت قيادة " مؤسسة    دارسحدى املإ  من  يوه  م1983س  طسغأ

 . للرتبية بقدس قدسية قدس "
 البياانت  مجع طريقة. 4

 الطرائق الباحث يستخدم البحث هذا يف البياانت  جلمع 
 : التالية
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 (Observasi)                    املشاهدة طريقة .أ

 املبحوثة املظاهر اىل والكتابة النظر أسلوب  هي
 الكتساب  الطريقة هذه الباحث استخدم 15املنظمة 

قدسية   بيئة حالة عن املعلومات   .بقدس   العاليةمدرسة 
 فيها.  الوسائط املتعددةوكذلك استخدام أجهزة 

 (Interview)  املقابلة طريقة  .ب 
 مباشرة واألجوبة األسئلة بتقدمي البياانت  مجع هي

 هذا ويف  16. البياانت  مصادر من مباشرة غري أو كانت
يف مدرسة قدسية   مدير اىل املقابلة هذه البحث قدم البحث
  .العربية اللغة يف مادة وأساتيذ قدس  العالية

 (Dokumentasi)    الوثيقة طريقة .ج
 على تدل اليت الواقعة عن مكتوب  تقرير هي

 حلفظها ابلقصد به  القائم ويكتبها  عنها  كريوالتف البياانت 
األنشطة   استخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة  17.وإليصاهلا

أجهزة   استعمال  املتعددة من  قدسية    الوسائط  مدرسة  يف 
  العالية قدس. 

 ليل البياانت . طريقة حت5
وهو   النوعي،  التحليل  إىل  البياانت  حتليل  يف  الباحث  اجته 

 18التحليل الذي يستخدم الكلمات املركبة يف اجلملة املوسعة.

 
15 Ibid, hlm 128 
16 M. Ali, Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1982) hlm 83 
17 Winarno Surakhmad, Dasar-Dasar dan Tehnik Research (Bandung: Tarsindo, 1972) hlm 

215 
18 Miles Mattew B, Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1992) hlm 16 
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البياان   Pattonعند   البياانت  حتليل  ترتيب  منوال  هو  ت 
وشر  ورتبة،  التصميم  أحد  إىل  وصناعته  19أساسي.    حوتنظيمها 

بتحليل وصفي النوعي، وهو معط املسند إىل متغري يضبط أبحوال 
قبل املسند، وبعد ذلك ينقل   يةصحيح. ويلزم أن يعطي نسبة مئو 

 20ل الصحيح.و إىل املسند ألخذ احلص
الظاهرة  بصورة  أتليفها  ذلك  فبعد  البياانت  اجتمع كل  اذا 

است التعليم.  عملية  عند  حوادث  أو  الطريقة   خدموبوادر  الباحث 
ستقرائية لتحليل البياانت أبن أيخذ القرار بناء على أساس خاص  اال

 وبعد ذلك يتعمم الباحث إىل الشيئ العام.
امل  خدماست بطريقة  امليدان  من  البياانت   شاهدة الباحث 

املقابلةو  ذلك   طريقة  وبعد  اخلاصة.  البياانت  وهي  الوثيقة،  وطريقة 
والبا  يتعلق ابملوضوع  الرتبية  بزايدة  يتحلل بكالم علماء  يشرح  حث 

 .أونقصه الكالم
موليو  ج.  لكسي    عن  (Lexy J. Moleong)  ڠذهب 

 فيها هي:  ات و خلطا
 أ. أداء التقليل بطريقة االستخالص. 

والتأمل   املقابلة  من  املصادر  سائر  من  املعد ة  البياانت  مطالعة  ب. 
 والوثيقة الشخصية والوثيقة الرمسية والصورة وغريها.

 .الوحدات  ج. تركيب البياانت إىل
 د. إعطاء اإلشارة لكل الوحدات.

 21اختبار صواب البياانت.. ه

 
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998) hlm 

103 
20 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta, Rineka Cipta, 2002) hlm 353 
21 Lexy J. Moleong, Ibid, hlm 190 
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 هي: فا اخلطوات اليت استخدمها الباحث أم  
 أ. تقسيم البياانت إىل الوحدات من حيث موضوعاهتا.

 ب. تقدمي البياانت يف النصوص القصية.
 ج. حتليل البياانت. 

 صة. د. تقدمي اخلال
 البحث  تنظيم   .و

  :هي أبواب  مخسة على ضمن تي الباحث به   قام الذى البحث تنظيم
 املصطلحات، توضيح  البحث،  خلفية على تناول  مقدمة : االول الباب 
 .البحث نظيمت  ،البحث مناهج ، ،البحث غراضأ البحث، حتديد

غة يف تعليم الل   اوأمهيته الوسائط املتعددة على يشتمل : الثاىن الباب 
وأمهية الوسائط املتعددة    مفهوم الوسائط املتعددة وتعليم اللغة العربية من    العربية

 .يف تعليم اللغة العربية
مدرسة قدسية   مناجلغرافية والتارخيية    الباحث قدميس : الثالث الباب 

املستخدمة،امل  قدس،  العالية الدراسية  التعليمية  ناهج  هداف  األ  ،الوسائل 
تعليم يف  العربية  االساسية  األ  ،اللغة  تطبيق  ،  واملباين  ميذوالتال  ساتيذ احوال 

املتعددة    استخدام املتعددة  ،  الوسائط  مدرسةالوسائط  التكرار  ،  قدسية  يف 
والتعلم   التعليم  عملية  يف  املتعددة  خدامستابوالرتدد  الوسائط  أمهية    ، الوسائط 

 . ائط املتعددة استخدام الوس املتعددة لدى معلمي اللغة، خطوات املعلمني يف

ة يف  الوسائط املتعدد استخدام  عن  تحليلالعلى حيتوى  : الرابع الباب 
 .  قدس  العاليةتعليم اللغة العربية مبدرسة قدسية 

   التوصية اخلالصة، على حيتوى وهو االختتام، : اخلامس الباب 
 .االختتام وكلمةواالقرتاحات 



 الباب الثان 

 الوسائط املتعددة وأمهيتها يف تعليم اللغة العربية

 املتعددة الوسائطالفصل األول: 

 املتعددة  مفهوم الوسائط .أ

 نبذة اترخيية  .1

ظهر  إ املتعددة  الوسائط  برامج  إنتاج  الزمان ن  من  عقد  من  أقل  قبل 
،  CD-Rom  ،CD-Ramلتعمل على جهاز احلاسب اآليل الذي تتوفر فيه تقنية  

CDI  ،DVDا وقد  وغريها.  )ش،  جوانسسني  أن Jonassen, 1995ار  إىل   )
جميئ  عند  التسعينيات  يف  شيوعا  أكثر  وأصبحت  اشتهرت  املتعددة  الوسائط 

ة والقليلة التكلفة واليت هلا مواصفات  أجهزة احلاسب اآليل القوية الذاكرة والسريع
على  خاصة  مؤثرات  لتحقيق  ومعاجلها  والصور  األصوات  عرض  تستطيع 
املستخدم. ان التطور السريع الذي ظهر على أجهزة احلاسب اآليل مهد الطريق 
إنتاج   يف  قدماً  للمضي  واألهلية  منها  احلكومية  التعليمية  املؤسسات  من  لكثري 

   1ط املتعددة اليت تليب احتياجات املستهلك. برامج متعددة للوسائ
( العطاء  أبو  يشري  ترمجة  1997بينما  هي  الوسائط  تعدد  أن كلمة  م( 

( أو تطلق عليها أحياان بكلمة أوسطة وعلى أية حال فإنه  Multimediaلكلمة )
يطلق عليه  العلمية  الشائع يف اجملالت  املصطالح  فإن  املسميات  تعددت  مهما 
الوسائط املتعددة إذ تشتمل على جمموعة من املكوانت األساسية أو االختيارية 

 
م( الطبعة الثالثة، ص  2003اململكة العربية السعودية، الرايض،   الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم، ) مجال بن عبد العزيز الشرهان،  1

167    
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واملسجل    (CDضغوط )اليت نقوم بتثبيتها لكي نتمكن من قراءهتا يف القرص امل
 2عليه او الصور املتحركه أو كالمها. 

 

 املتعددة الوسائط .2

يف  إ امللحة  الضرورايت  من  أصبح  املتعددة  الوسائط  بتعليم  االهتمام  ن 
عصران احلايل ملا تتمتع به من إاثرة وتنوع للمعلومات اليت كانت يف املاضي حكرا  

التلفزيون، كما ا التعلم على  ن استخدامها من وجهة نظر الرتبويني يدعم عملية 
املفاهيم  لتعلم  املتعددة  واألنشطة  التعليمية  العمليات  ممارسة  خالل  من  ويعززها 

( فالنيت  أكد  إذ  واملهارات،  املتعددة  1997واحلقائق  الوسائط  برامج  أن  م( 
وماتية أصبحت شيقة وجذابة وتؤدي إىل استكشاف الكثري من اإلمكاانت املعل 

والوصول إىل كثري من املوضوعات املتنوعة وذلك من خالل استخدام الوسائط  
واليزال  وفسيحا  رحبا  عاملا  أصبح  املتعددة  الوسائط  عامل  إن  اجلاهزة.  املتعددة 
جتميع  يف  ملموس  دور  من  له  ملا  غد  وبعد  والغد  واليوم  األمس  بني  متواصال 

ع حىت اآلن التنبؤ ابحلدود اليت يقف  التخصصات املتنوعة فهو عامل ممتد النستطي
 عندها لتطور إمكاانته املادية والفنية والبشرية. 

( الشافعي  املستقبل 1997ويشري  هي  املتعددة  الوسائط  أن  إىل  م( 
املأمول يف تطوير قطاعات خمتلفة سواء كانت عملية أو نظرية أو تربوية أو حىت 

ة من العطاء التكنولوجي. مما  ترفيهية، وذلك يهدف الوصول إىل مستوايت متميز 
 3يؤدي إىل زايدة انتاجية العمل يف  عدد من اجملالت احلياتية املتنوعية. 

 مفهوم الوسائط املتعددة   .3

 
 167ص نفس املرجع،  2

 170-169نفس املرجع، ص 3
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" يعين  Mediaكلمة  اليواننية  اللغة  من  أصله   " Medius وسط مبعىن 
لة الرسالة من الرسول إىل ووسيلة ووصلة. ويف اللغة العربية مدييا هو وسيلة ووص

اليه.  وارادة  Media‘’  4املرسل  واحلاسية  التفكري  وحافز  الرسالة  متيّقن  شيئ  هو 
أنفسهم. والتعليم يف  التدريس  إىل  يدفعهم  إبراهيم انصر يف   5التالميذ حىت  قال 

بغية  يستخدم من وسائل حّسية  ما  التعليمية هي كل  الوسائل  الرتبوية،  مقّدمة 
وسرعة. بدقة  املعاين  ووصلة   6ادراك  وسيلة  مبعىن  لغة  الوسائل  أبّن  خمتار  وقال 

 7ووعاء لتجري الرسالة أو اخبار التدريس. 
الو  املتعددة  تعريف  من  (Multimedia) سائط  أكثر  وسيلة  هي  بسيطة 

هي جمموعة متناسقة لتحمل استعمال النص املتفاعل وابدئة أو صوتية   و واحدة  
 8وصورة سكوتية وفيديو ورسم بياين. 

Multimedia is communication that uses any combination of 

different media; it may or may involve computers. Multimedia may 

include text, spoken audio, music, images, animation and video.9 

Multimedia any use of audio or video in a computer. In simplest terms 

this refers to the basic functions of sound cards and video cards. The 

term also covers television and video integration in computers.10 

املتفرّقة  الوسائل  من  أو مجع  متنوعة  أخبار ابستعمال  املتعددة  الوسائط 
شمل النص والبادئة التكّلمية واملوسيقية والصورة تأبلة احلاسبة. الوسائط املتعددة  

ألة  استخدام  هي  املتعددة  الوسائط  حوفستري،  قال  وفيديو.  املتحرّكة  والرسوم 
البياين والبادئة والصورة املتحركة حبلفة يف   احلاسبة لتضميم النص وجيمعه ابلرسم 

 
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 3 
5 Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 

hlm 12 
 169م، ص 1983 الرتبية اجلامعة األردنية،كلية   عمان األردن،، لرتبية(اإىل    )مدخل مقّدمة يف الرتبيةإبراهيم انصر،  6

7 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003) 

hlm 103 
8 Glossary of Distance Education terms. www.edu/ode/glossary.html. 3 Maret 2008  
9 Define “Multimedia” site doc.www.denow.com/ 6 gloss/. 3 Maret 2008  
10 http:/www.myispforum.com/glossary/Multimedia.html. 3 Maret 2008    

http://www.edu/ode/glossary.html
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والتكوين  والتفاعل  املالحة  يستعمل  الفاعل  رمبا  وأداة  نية  ِِ معِد سلسلة 
 11واإلخبار. 

   (Softwareلوسائط املتعددة مصطلح يشتمل على الربامج )ان مفهوم ا
األجهزة) أو  الفرد  (Hardwareوالعتاد  يستطيع  الوسائط  هذه  خالل  ومن   ،

 االستفادة مما تتضمنه هذه الوسائط من نصوص وصور وصوت وحروف وفيديو. 
 :12وفيما يلي بعض التعاريف املهمة للوسائط املتعددة نذكر منها ما يلي

1- ( العابدين  زين  من 1996يرى  "طائفة  يعين:  املتعددة  الوسائط  مفهوم  أن  م( 
على  تشتمل  متعددة  أبشكال  املعلومات  ختزين  ميكنها  اليت  احلاسب  تطبيقات 
املعلومات  واملتحركة وعرض هذه  الساكنه  والصور  والرسوم  النصوص واألصوات 

 ة تفاعلية وفقاً ملسارات يتحكم فيها املستخدم".بطريق
اليت تشتمل Barron & Orwig, 1995عرفها ) -2 الوسائط  ( على أهنا جمموعة من 

على الصورة الثابتة والصورة املتحركة والصوت وتعمل مجيعها حتت حتكم احلاسب 
 اآليل.

3- ( املتعددة     (Multimediaُعرفت  ابلعربية ابلوسائط  يسمى  ما  أهنا من أو  على 
تتضمن   متنوعة  أبشكال  املعلومات  ختزين  ميكنها  اليت  اآليل  احلاسب  تطبيقات 
عرضها  مث  واألصوات  املتحركة  والرسوم  واملتحركة  الساكنة  والصور  النصوص 

 ( وفقاً ملسارات املستخدم.Interactiveبطريقة تفاعلية )

ات يف شكل نصوص وتُعرف من وجهة نظر املؤلف على أهنا جمموعة من املعلوم -4
ولقطات  املتحركة  والرسوم  والصوتيات  الرقمية  الصور  فهي:  العناصر  تشتمل 

 13الفيديو. 

 
11 M. Suyanto, Multimedia Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, (Yogyakarta: 

Penerbit Andi, 2003) hlm 21 
 170بن عبد العزيز الشرهاين، املرجع السابق، صمجال  12 
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أوبرين) رأي كاترين  هي     (Catherine O’Brienعند  املتعددة  الوسائط 
وفيدي والصوت  شكل كالنص  أبكثر  خترب  اليت  والصورة. اإلعالم  والرسم    14و 

الوسائط املتعددة احلقيقي مبعىن التخّلط من الوسائل تبدأ من التكنولوجيا الرافدة 
والتكلّ  امللّون  والقلم  الكتاب  مثل  الرافعة  التكنولوجيا  إىل  تصري  والسّبورة حىت  م 

واملصادر.  الوسائل    15والوسائل  بتخّلط  فيسّمى  للّتفاعل  احلاسبة  ألة  تكن  إذامل 
 . غري الوسائط املتعددة

الوسائط املتعددة هي جمموعة أجهزة الوسائل اليت تركب من الوسيلة 
   :الكثرية ذي عالقة أبهداف التعليمات. ويف معجم الرتبية الوسائط املتعددة

Multimedia a term used to describe (a) collections, or groups of 

documents in several media, (b) a work designed to be presented 

through the intregated use of more than on medium.  

واستعماله   الكثرية  الوسيلة  فيها  الواثئق  من  مجاعة  املتعددة  الوسائط 
 16تصميم العملية. ابندجام يف

الصورة  املتعددة هي جمموعة من  الوسائط  قال سيف هللا كمايل،  إذن، 
التكنولوجي تطور  من  احلاصلة  أو  املنتوجة  والنص كإحدى  والصوت    ا والقول 

    17(.tion TechnologyInformaاخلربية )
بد لتنظيم وضميم مما  بناء على التعريفات السابقة ينتج أبن ألة احلاسبة ال

يشهد ويبصر ويسمع أبدوات الوسائط املتعددة ليتفاعل األساتيذ مع تالميذهم 

 
  171-170مجال بن عبد العزيز الشرهاين، املرجع السابق، ص31

14 Catherine O’Brien “Define Multimedia”. http/arge.tuwein.ac.at/arge/arco.html 3 Maret 

2008 
15 Dave Meir, The Accelerated Learning Handbook : Panduan Kreatif dan Efektif Merancang 

Program Pendidikan dan Pelatihan (Bandung: Kaifa, 2002) hlm 258 
16 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994)Cetakan VII, 

hlm 187 
17 H. Saifullah Kamalie, Pembelajaran Bahasa Arab dengan Multimedia, Makalah 

disampaikan pada Pertemuan Dosen-dosen Bahasa Arab IAIN Walisongo Semarang. Kamis, 21 

September 2006, hlm 4. 
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ويؤثر استدراج التدريس فّعالًة. ألة احلاسبة هي من جنس الوسائل فعليا تستطيع  
أن تستعّد اإلجابة حاال إبجناز التعّلم اليت يعملها الطاّلب. وألة احلاسبة تستطيع 

األ تستوفر  التكنولوجيا  أن  تطور  ابحلاجات.  املناسبة  ميكانيكيا  جهازا  خبار 
 العصري يتمكن ألة احلاسبة لتكوين الوسائل املتنوعة وتقدميها فيها.  

ابست تكنولوجي  هو  احلاسبة  األلة  أبساس  املتعددة  الوسائط    خدام تقدُّم 
م الذي األلة احلاسبة وسيلًة لتقدمي النص والرسم والصوت بوحيدة التقّدم. التقدّ 

جيمع بني عناصر اخلربات والتوصية يقدر أن حيّدد األلة احلاسبة وتنفيذها وسيلة 
بتخطيط   تندمج  اليت  الدرس  مادة  وتعليم  لتدريس  فّعالية  التكنولوجيا  التعليمية 

 الرسم البياين وفيديو والرسوم املتحركة مثال. 
الواح ابلوسيلة  نراقبه  أن  ميكن  ال  واسع  نشاط  عمل  هو  دة  التدريس 

أيضا.  الواحدة  بشكل   18والطريقة  األخبارات  لتقدمي  املتعددة  الوسائط  ُجِعل 
تفهيمه ألن كل  أسهل  األخبار  البيان.  وبظهور  ومفهم  اهتمامه  وجاذب  مفرح 

 19احلواس تعمل لتحصيل املعرفة.
أب ينتج  السابقة  التعاريف  وضميم  من  مجع  هي  املتعددة  الوسائط  ن 

لتوصيل  بزعم  بياين  ورسم  وفيديو  والصورة  والصوت  النصوص  من  الوسائل 
 التوصية أو األخبار مع استعمال ألة حاسبة لتحرّكها. 

 عناصر الوسائط املتعددة  .4

 أما عناصر الوسائط املتعددة فهي كمايلي:

 
18 Dave Meir, Op.cit, hlm 257 
19 Azhar Arsyad, Op.cit, hlm 172 
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الرقمية) .أ الPhoto graphicالصور  الصور  هي  مادة (:  على  تسجيلها  يتم  يت 
املسح   أجهزة  أو  التسجيل  كامرية  خالل  من  تتم  واليت  الربامج 

 (. Scannerالضوئي)

(: هي األصوات املسجلة علي مادة الربانمج واليت تشتمل  Audioالصوتيات) .ب
 على مؤثرات صوتية متنوعة.

املتحركة) .ج الربانمجAnimationالرسوم  تعرض يف  اليت  الرسوم  وتتحرك    (: هي 
 بشكل متتابع لتعرض موضوعاً معيناً.

) .د الفيديو  الصورة  Videoلقطات  على  تشتمل  اليت  الفيديو  لقطات  هي   :)
 واحلركة وتعرض يف الربانمج لتعزيز فعاليته. 

بل كل   الناجحة  النتيجة  لنيل  تركبت  املتعددة  الوسائط  عناصر  هذه 
 20العناصر من تركيب غريه. 

 تعليمية ال الوسائل الوسائط املتعددة ك .5

إن الوسائل الىت ميكن استخدامها أو االستعانة هبا يف مواقف التعلم  
ال ميكن حصرها، ألهنا تتمثل يف أى شيء أو شخص أو مكان أو عملية  

التعلي الوسائل  أن  عّرف  وحينما  التعلم.  على  تساعد  الىت تعليمية  هي  مية 
من  إما  التعلم  يف  فاملعاونة  التعلم،  يف  املعاونة  على  هبا  املتعلم  حيصل 
الوسائل  طريق  عن  أو  املطبوعة،  املصادر  أو  البيئة،  من  أو  األشخاص، 

 .21السمعية والبصرية األخرى 
 املصادر اإلنسانية  -أ

 
   172-171الشرهاين، املرجع السابق، صمجال بن عبد العزيز   02

 431  ص  (،1976ية، ، )القاهرة:مكتبة األجنلو املصر التعلم: أسسه ونظرايته وتطبيقاته    ،دهيم وجيه حممو ابر  12    
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من   يستعني  أن  التالميذ  أو  للمتعلم  فيمكن  اإلنسانية،  أمااملصادر 
منهم  ويستفسر  إليهم  يتجه  واملشرفني  واملدرسني  حوهلم كاألابء  األشخاص 
عما يراه ويسمعه كما أنه على اتصال ابلتالميذ اآلخرين وغريهم من األفراد، 

بدور  ويستفيد منهم كذلك.   يقوم  اإلنسانية، هو  املصادر  أهم  واملدرس هو 
يف   التالميذ  ومعاونة  العملية  هذه  توجيه  يف  سواء  التعلم،  عملية  يف  كبري 
ابملعلومات   ومدهم  الرتتيبات،  هذه  على  واإلشراف  هبا،  اخلاصة  الرتتيبات 
املستمدة من ثقافته اخلاصة وخربته الشخصية، وتقيم نتائج عملهم. وفضال  

ا أن  يساعد  عن  أن  ميكنه  فإنه  للمعلومات،  مصدرا  يعترب  نفسه  ملدرس 
تالميذه يف احلصول على املصادر املختلفة. فوضع املدرس كثريا ما ميكنه من  
للتالميذ احلصول على   املدرسة أو خارجها هتيئ  ترتيبات سواء داخل  عمل 
فالتالميذ   تعلمهم.  يف  إليها  حيتاجون  الىت  واملصادر  الوسائل  من  الكثري 
كالوسيلة التعليمية فإنه يتقدم التعلم وتزداد كفايته كلما مت عن طريق التعاون  
التلميذ كبقية زمالئه. وهناك   بني أفراد اجملموعة. ففي هذه احلالة يعمل كل 

  22عدة طرق ميكن أن يستخدمها املدرس لتحقيق هذا الغرض منها. 
 يئةمصادر الب -ب 

ختتلف درجة استخدام املدرسة للبيئة كمصدر للتعلم على نوع البيئة،  
عالقة   هلا  وأماكن  ومنشئات  مؤسسات  من  فيها  وما  احمللية،  البيئة  وخاصة 
ابملوضوعات التعليمية واملشاكل الىت هتم املدرسة. والبيئة احمللية الكبرية تكون  

يها تعلم التالميذ يف خمتلف غنية يف العادة ابملصادر والوسائل الىت يعتمد عل 
توجد ففيها  الدراسية.  فيها من   -مثال-املستوايت  ينبت  مبا  املزارع واحلدائق 
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األماكن  من  وغريها  واملتاجر  واملستشفيات  اإلدارات  وكذلك  خمتلفة  نبات 
واهليئات الىت تصعب حصرها، وكلها تفيد كمصادر ووسائل التعليمية الىت هلا  

 التعلم.  أمهية يف كثري من مواقف
 املصادر املطبوعة -ج

املصادر املطبوعة هي أكثر الوسائل التعليمية استخداما يف املدرسة.  
فكثري من املدرسني يعتمدون عليها، وعلى الكتاب املدرسى بصفة خاصة،  
على   للحصول  عليه كمصدر  فيعتمدون  التعليمية كلها.  للعملية  كأساس 

املنه يتضمنها  الىت  واحلقائق  تدور  املعلومات  الىت  والتمرينات  الدراسى،  ج 
 23حوله واألسئلة واملشاكل الىت تثار حول موضوعاته وغري ذلك.

بريتج   رودى  التعليمية    Rudi Bretzأما  الوسائل  عالمات  فيقسم 
و  الصوت،  فهى  الثالثة  عناصرالوسائل  أساس  على  واحلركة.    الصورةالريسية 

. ولذلك،  واخلطوط ، والرموز  البصرية،الصورة    سائل الصورية تتكون منوالو 
 ، فهى: 24فالوسائل التعليمية عنده مثانية 

 املعينات السمعية البصرية احلركية. (1
 حركية الاملعينات السمعية البصرية  (2

 النصف احلركى املعينات السمعية (3

 املعينات البصرية احلركية (4

 حركيةاملعينات البصرية ال  (5

  النصف احلركىاملعينات البصرية  (6

 املعينات السمعية (7
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 املعينات املطبوعة. (8
ميكن   أن  www.alnadi.net    يفومذكور   التعليمية  الوسائل  أنواع 

احملتوى أساس  األول  أساسني،  على  الشكل الثاىن  و   تصنيفها  أساس  على 
 ، فتتكون الوسائل على األساس األول من:25الرتكيبو 

 مكتوبة ت شفافيا (1
 مرسومة ت شفافيا (2
 مرسومة مكتوبة ت شفافيا (3

 والوسائل التعليمية على أساس الشكل والرتكيب هى:
 شفافيات مكونة من طبقة واحدة (1
 شفافيات مكونة من طبقة واحدة لكنها مغطاة (2
 شفافيات مكونة من أكثر من طبقة.  (3

اآليل احلاسب  شفافيات  فهى  أخرى  وسائل  تعترب   وهناك  الىت 
إنتاج شفافيات  .  ةحديث الشفافيات  إنتاج    احلاسب اآليل يعترب من طرقإن 

ستخدمها   التعليمية ابلطرق اآللية، لكن هذه الطريقة من الطرق احلديثة اليت
التعليمية ، وتتميز هذه الطريقة بعدة مميزات  إنتاج الشفافيات   26املعلم يف 

  : كالتايل
 ال تتطلب إىل مهارة خاصة عند إنتاجها  (1
 وغري ذلك.ض املعايري كحجم اخلط وارتفاعه عدم التقيد ببع (2

  . ضمان وضوح احملتوايت ، وضمان جودة اإلخراج (3

 
25  www.alnadi.net, 20 April 2008 

 2008 أفريل www.riyadhedu.gov ،02يف اينرتنيت   ،تقنيات التعليم   -الوسائل التعليمية   إبراهيم العبيد،  62

http://www.alnadi.net/
http://www.riyadhedu.gov/
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 األسس يف اختيار الوسائط املتعددة واستخدامها  .6

 األسس يف اختيار الوسائط املتعددة -أ

بد   ال  أشياء  هناك  تعليمية.  وسيلة  أسس كمثل  هلا  املتعددة  الوسائط 
حينم املدرس  يهتمها  أن  األهداف  من  يعىن  التعليمية،  الوسائل  اختار  ا 

التعليمية، ومدى منافع الوسائل يف عملية التعليم والتعلم، كون التالميذ، وجود  
  واجلودة (،  Softwareالربامج )  ( واملواد منHardwareعتاد احلاسب )  األالت من
واملصاريف  الب  27، ،  اختيار  ولذلك،  يف  األتية  األشياء  يهتم  أن  للمدرس  د 

 الوسائل التعليمية، فهى: 
أن الوساااااائل التعليمياااااة املختاااااارة الباااااد مااااان أن تطاااااابق ابألهاااااداف التعليمياااااة  (1

املخططة وتدافع إليها. األهداف التعليمية عنصر أساساى يف اختياار الوساائل 
 يم والتعلم. التعليمية. وهي البد من أن تكون مطّبقة يف عملية التعل 

البااااد للماااادرس أن يهااااتم ابملااااواد الدراسااااية. الوسااااائل التعليميااااة ال بااااد ماااان أن  (2
تطاااابق املاااواد املدروساااة ألن الوساااائل الناجحاااة هاااي الوساااائل الدافعاااة لنجااااح 

 عملية التعليم والتعلم.

التالميذ تكون عنصرا اثلثا يف اختيار الوسائل التعليمياة. فاال باد مان أن حالة   (3
لوسااااائل تصاااالح للتالميااااذ يف أّي مرحلااااة ، وأّي عماااار وأّي خلفيااااات تكااااون ا

 الرتبية واحلضارة، ومن أّي جمتمع جاء التالميذ. 

وجاااود الوساااائل يف مكاااان املااادرس أو ميكااان لاااه أن يصااانعها بنفساااه إذا كانااات  (4
الوسااائل احملتاجااة غااري موجااودة يف املدرسااة. وكثااري ماان الوسااائل الفعالااة للمااادة 

 
27  H. Asnawir,et.all  ، 16، ص:  املرجع السايق 
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صة وكذلك للتالميذ يف وقت خاص، ولكنهاا غاري موجاودة يف واألهداف اخلا
 املدرسة وال ميكن للمدرس أن يصنعها.

الوساااائل التعليمياااة هاااى أالت يساااتخدمها املااادرس إليضااااح املاااادة الدراساااية،  (5
ولااااذلك، ال بااااد ماااان اهنااااا سااااهلة يف االسااااتخدام وتسااااتطيع أن توضااااح املااااواد 

 املدروسة.

ام الوساااائل ال باااد مااان أن يطاااابق مبااادى املناااافع اساااتخد يفاملصااااريف احملتاجاااة  (6
املااأخوذة منهااا. فماان املمكاان أن الوساااائل البساايطة أنفااع بكثااري ماان الوساااائل 

الوصااول إىل  يفالثراثرياة حينماا املصاااريف احملتاجاة ال تطاابق ابمنااافع املاأخوذة 
  28األهداف املخططة.

على أنه يتأسس اختيار    M. Basyarudin Usmanذه األسس رأى  ومناسبا هل
، األول وجود الوسائل يف مكان املدرس مبعىن إذا  29الوسائل التعليمية على أربعة

للمد بد  فال  احملتاجة غري موجودة،  الوسائل  يصنعها كانت  أو  يشرتيها  أن  رس 
أوشراءها.   الوسائل  لصنع  التصاريف  أو  مالية  مواد  هناك  هل  والثاىن  بنفسه. 
من  يعىن  التصاريف،  فعالية  مدى  والرابع  واملقاومة،  والفعالية  التطبيقية  الثالث، 
املمكن أن الوسائل غالية جدا ولكنها انفعة ويستطيع للمدرس أن يستخدمها يف 

 زمان طويل. 
 عمر محالك أبن العوامل يف اختيار الوسائط املتعددة هي:وقال 

العامل اإلنسانية ألن تلك الوسيلة من اإلنسان لإلنسان يف إطار منوال الرتبية   .أ
 اإلنسانية. 

 
28 H. Asnawir,et.all  ، 16، ص:  املرجع السايق 

29 M. Basyarudin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2002) h. 126  
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العامل املواصالت الفعالة يعين هل الوسيلة املختارة ستنمي املواصلة بني   .ب
 ح التدريس على األفضل.التالميذ واالساتذة حىت حتدث االنشطة و جنا 

العامل االقتصادية تتعلق مبسئلة اجياد الوسيلة واستعماهلا يف عملية التعليم   .ج
 والتعلم. 

العامل االعاقة يعين هل تلك الوسيلة تستلقي االعاقات يف استعماهلا بعملية   .د
30التعليمات.

 

األساس   هى:فللوسائل الناجحة  اأسس  أن هناك معيارا Soekartawi   .ورأى 
 . أما تطبيقية فتتعلق با: 31التطبيقي، واألساس التكنيكى واألساس االقتصادي

 فهم املدرس يف أشكال الوسائل (1
 وجود الوسائل يف مكان املدرس (2
 وجود الوقت للمدرس أن يعدها  (3
 وجود الوسائل الدافعة لتطبيقها يف التعليم. (4

فتتعلق ابستيفاء الوسائل الشروط على أهنا يهجم  األساس التكنيكى أما 
 لطالب ويساعدهم يف التعلم.ا
 استخدام الوسائط املتعددةاألسس يف -ب 

 تعليمية، فهى: ة ل كوسي  الوسائط املتعددة أما األساسيات يف استخدام
معرفة حت (1 يتطلب  وهذا   : بدقة  الوسيلة  حتققها  اليت  التعليمية  األهداف  ديد 

ومعرفة   للقياس  قابل  دقيق  بشكل  األهداف  صياغة  بطريقة   أيضاً جيدة 
العقلي  : األهداف  وقدرة  مبستوايت   . اخل   … االنفعايل   ، احلركي   ،

 
30 Oemar Hamalik, op.cit, hlm 190-192 
31  H. Soekartawi, MS, dkk, Meningkatkan Rancangan Instruksional (Instructional Design): Untuk 

Memperbaiki Kualitas Belajar Mengajar,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.74 
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سيلة  املستخدم على حتديد هذه األهداف يساعده على االختيار السليم للو 
 .اليت حتقق هذا اهلدف أو ذلك 

2)   : ومراعاهتا  املستهدفة  الفئة  خصائص  املستهدفة  معرفة  ابلفئة  ونقصد 
التعليالتالميذ للوسائل  واملستخدم  للمستوى ،  عارفاً  يكون  أن  عليه  مية 

يضمن االستخدام الفّعال   العمري والذكائي واملعريف وحاجات املتعلمني حىت
 .للوسيلة

املنهج:   (3 من  وتكاملها  الوسيلة  هذه  ارتباط  ومدى  املدرسي  ابملنهج  معرفة 
بل  املدرسي  الكتاب  يف  احملتوى  او  املادة  يعين  ال  احلديث  املنهج  مفهوم 

األه أن تشمل:  ذلك  ومعىن  والتقومي،  التدريس  طريقة  واحملتوى،  داف 
املادة   وحمتوى  ابألهداف  اجلّيد  اإلملام  عليه  التعليمية  للوسيلة  املستخدم 
واألفضل  األنسب  له  يتسىن  حىت  التقومي  وطريقة  التدريس  وطريقة  الدراسية 

 للوسيلة فقد يتطلب األمر استخدام وسيلة مجاهريية أو وسيلة فردية . 

جتربة الوسيلة قبل استخدامها : واملعلم املستخدم هو املعين بتجريب الوسيلة  (4
استخدام  بشأن  املناسب  القرار  اختاذ  على  يساعده  وهذا  االستخدام  قبل 
حيفظ   أنه  املناسب، كما  املكان  وكذلك  لعرضها  املناسب  الوقت  وحتديد 
الفيل  غري  فيلماً  يعرض  حتدث كأن  قد  سارة  غري  مفاجآت  من  م نفسه 

املطلوب أو أن يكون جهاز العرض غري صاحل للعمل، أو أن يكون وصف  
للمّدرس  إحراجاً  يسبب  مما  ذلك  حملتواها  مطابق  غري  الدليل  يف  الوسيلة 

 وفوضى بني التالميذ . 



 

 

25 

املستخدمة  (5 األساليب  ومن   : الرسالة  التالميذ الستقبال حمتوى  أذهان  هتيئة 
إىل الدارسني حتثهم على متابعة الوسيلة .  يف هتيئة أذهان التالميذ : األسئلة  

32مع التنبيه إىل نقاط هامة مل يتعرض هلا التلخيص
. 

 تعليم اللغة العربيةمفهوم الفصل الثاين: 
 مفهوم اللغة العربية  .أ

العربية سيقدم الباحث مفهوم اللغة.    قبل أن يبحث الباحث شيئا من اللغة
: "اللغة هي الوسيلة لضّم صفوف األّمة الواحدة، ومجع كلمة افرادها قال على رضا

وسيلة  وهي  العقل،  ينتجه  ما  لغرض  وألة  املرء،  به  يفكر  عما  للتعبري  أداة  وكماأهنا 
 33التفاهم بني افراد اجلماعة الواحدة." 

ووسيلة   وقال الدكتور حسني سليمان قورة، اللغة مبعناها الواسع أداة التفاهم
 34التعبري عماابلنفس بني طوائف املخلوقات.

 وبعبارة أخرى اللغة هي نظام روموز صويت تعّسفي مستخدم لإلّتصال بني الناس. 

( Language is a system arbitrary vocal symbols used for human communication).35 

أو   الشعور  عن  هبا  يعرب  لفظية  غري  أو  لفظية  وسيلة  العربية  اللغة  ان  إذن، 
العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا   األفكار، من أجل اإلتصال مع األخرين. واللغة 

  36العرب عن أغراضهم.
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    7دار الفكر، دون السنة، ص   بريوت،  ، اجلزء األول،ية حنوها وصرفهااملرجع يف اللغة العربعلى رضا،  33

م، 1981دار املعارف، الطبقة األوىل، القاهرة،، يين اإلسالميدراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدّ سليمان قورة،  حسني 34
  23ص 

35 Ronald Wardhaugh, Introduction to Linguistic, New York: Mc. Graw Hill Inc, 1942, p.3 
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 مفهوم تعليم اللغة العربية   .ب

التعليم  معىن  ابلذكر  فاجلدير  العربية  اللغة  تعليم  معىن  الباحث  تبني  أن  قبل 
 أوال: 

علم  امل قال صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، إن التعليم هو نقل املعلومات من  
اإلجي املعلم  املتعلم،  مايلقيه إىل  يتقبل  أن  إالّ  له  ليس  الذي  التلقى  املتعلم  إىل  ايب 

وقال حممود يونس، إن التعليم عامل من عوامل الرتبية وينحصر يف إيصال   37املعلم. 
 38مات من املعلم إىل املتعلم. املعلو 

شكور مذهب عبد الرؤف الصدري أبن التعليم هو عملية تقدمي  ونقل أمني   
املادة الدراسية من أحد إىل غريه اليت أسست على نظام خاص موجه إىل تغري سلوك 

 39يته جسميا كان أو روحيا. وتصرفات اإلنسان ليتوصل إىل ابلغ

وأخريا أن تعليم اللغة العربية هي: إلقاء املعلم املواد الدراسية العربية إىل أذهان  
بوس أو التالميذ  أوبقاعدة  التغري يلة  على  احلصول  التالميذ  أتثري  هبا  يراد  بنظام  تعيد 

 فيهم.

 . أهداف تعليم اللغة العربيةج

اليت   الطريقة واملادة واملنهج  اختيار  التعليم هلا عالقة قوية وكبرية مع  أهداف 
سيستعملها املعلم يف عملية التعليم والتعلم، لتكون أهداف التعليم معينة فيجب على 

 
 7م، ص   1983املكتبة العصرية،  بريوت،  ،جامع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغالييين،   36

 59دار املعارف، الطبعة التاسعة، ص مبكة،، اجلزء األول، الرتبية وطرق التدريس صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد،  37

 11، اجلزء الثاين، ص كتاب الرتبية والتعليم  حممود يونس، 38
39 M. Amin Syukur, Metodologi Studi Islam, (Semarang: Gunung Jati bekerjasama dengan 

Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press, 1999), hlm 171 
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اللغوى تيار يوسف أن    املعلم  املقصودة. ذهب  اللغة  تعليم  اجليد أن يعرف أهداف 
 أهداف التعليم اللغة العربية هي كماتلي: 

النبوي  .1 واحلديث  القرآن  يفهم  أن  يستطيع  التلميذ  يكون  أحكام    أن  كمصدر 
 اإلسالم وتعليمته 

ا .2 إلسالمية املكتوبة  أن يكون التلميذ يستطيع أن يفهم الكتب الدينية والثقافة 
 ابلعربية. 

 ليكون ماهرا يف الكالم ويف اإلنشاء شفواي كان أو حتريراي.  .3

مهارة  .4 لرتقية  أخرى  مهارات  على  مساعدة  العربية كألة  اللغة  يستخدم  وأن 
 40املؤهل يف اللغة العربية.

 وبعبارة أخرى كما قسمها حممود يونس أن أهداف تعليم اللغة العربية هي:

 أن يكون التالميذ فامها ما يقرؤنه يف الصالة بفهم عميق. .1
 . هويتذكروا ب  القرآن قراءة صحيحة لتهتدوا التالميذ يستطيع أن يقرأ .2

 املؤلفة هبا.  ليتعلموا العلوم الدينية والكتب .3

أن ميارس التالميذ مهارات الكالم والكتابة يف اللغة العربية لالتصال ابملسلمني  .4
 41خارج البالد. 

 حث أن أهداف تعليم اللغة العربية هي: ص الباخ ومن تلك اآلراء يل 

 
40 H. Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam dan Bahasa 

Arab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm 180-190 
41 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1999), hlm 21-

22 
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شفواي   .1 والكتابة  والقراءة  والكالم  االستماع  العربية:  اللغوية  املهارات  اكتساب 
 كان أوحتريراي ويستخدم اللغة العربية كألة مساعدة على مهارة أخرى. 

 استطاعة التالميذ أن يفهموا القرآن واحلديث والكتب املؤلفة ابللغة العربية.  .2

 عناصر تعليم اللغة العربية د.

واملتعلم  املعلم  هي  العربية  اللغة  تعليم  عوامل  أن  يونس  حممود  ذهب 
)  42واملعلومات،  انانسوجاان  والوسائل janadNana Suوزادها  والطريقة  ابهلدف   )

 43. والتقومي

الوسيط   املعلم .1 املعلومات    هو  من  خيتار  الذي  وهو  األخريين  العاملني  بني 
الدراسية وخباصة ما يلقيه منها على املتعلم حىت يسهل عليه ايصاهلا مرتبة ترتيبا 

بعضها بعضا وهو القائم بدور الرتبية والتعليم أو املرشد للتلميذ إىل  مطبقا ومرتبا  
التعليمية.  والعملية  احلديثة  الرتبية  تشرتطه  الذي  الذايت  قانون    44التعليم  وعند 

م أبن املعلم   2005سنة    14رقم     (UU SISDIKNASاملنهج الرتبية الوطنية )
ويعّلم ويرشد ويوّجه ويدّرب ويقّوم التالميذ على   لريبِّ   بوظيفة  احملرتف  املريب  هو

 45الرتبية الرمسية واألساسية واملتوسطة.

والتعلم  التعليم  عملية  يف  األهم  العنصر  هو  املعلم  فإن  ذلك،  على  بناء 
املعلمأل بيسر    ن  يقبلون  الذين  التالميذ  إىل  املعلومات  يلقي  أن  يستطيع  اجليد 

 ستحق اخلصائص التالية:وسهولة وحيصلون على اهلدف املرجو. وعلى املعلم أن ي
 

 11، اجلزء الثاين، ص كتاب الرتبية والتعليم  حممود يونس،  24
43 Nana Sudjana dan Ahmad Rifa’i, Media Pengajaran, Penggunaan dan Pembuatannya, 

(Bandung: CV Sinar Baru, 1991), hlm 1   
  13ص   بدون سنة،  دار املعارف،  القاهرة،  التوجيه يف تدريس اللغة العربية،حممود على السمان،  44

45  Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen hlm 5  
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 اخلصائص اجلسمية .(أ

 أن يكون سليم الصحة خاليا من الضعف -1
 أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الشائنة كالصمم والعور -2

 أن يكون فياض النشاط -3

 أن يكون حسن الزي، نظيفا منظما -4

 اخلصائص العقلية  .(ب

 الذكاء -1
 من نظرايت  إملامه مبادته ومبا جيد فيها  -2

 اإلملام بنفسية التالميذ وعقليتهم وميوهلم واستهدادهم ومراحل منوهم  -3

 اإلملام بقواعد التدريس املناسبة للتلميذ وللمادة  -4

 أن يكون على استعداد ابلطبع وميل لصناعة التدريس -5

 أن يكون كثري اإلطالع مباال إلمناء معارفه -6

 ة سلسياملما بعلم األخالق وا أن يكون -7

 اخلصائص اخللقية  .( ج

 العطف واللني مع التالميذ  -1
 الصرب واألانة والتحمل -2

 احلزم والكياسة -3

 أن يكون خملصا يف عمله، جاد فيه، حمبا له  -4

 أن يكون طبيعيا يف سلوكه مع تالميذه وزمالئه  -5

 46أن يكون حمرتما لدينه وتقاليده القومية حمتشما غري مستهتز  -6

 
  164-160عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، املرجع السابق، ص صاحل  64
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 هو من يقبل املعلومات واملعارف اليت يلقيها املعلم  أما املتعلم .2

هي املادة الدراسية اليت يقصد املعلم أن يوصلها إىل التالميذ، وتشرتط   املعلومات  .3
 فيها: 

 مالئمة ابلزمان أن تكون املادة -أ
 مالئمة مبدارك التالميذ وسنهم ون املادةأن تك -ب
معارف   -ج مقدار  لتظهر  ال  التالميذ  تفيد  أن  ويقصد  خمتارة  املادة  تكون  أن 

 املعلم 
 موثوقة بصحتها أن تكون املادة -د
أن تكون مادة الدرس مرتبا ترتيبا عقلية مقسمة إىل أقسام مع وجوب إمتام   -ه

 47جزء واتقانه قبل بدء اجلزء الذي يليه 
هو القدرة اليت ينبغي للتالميذ أن ميلكوها بعد انتهاء اخلربات وعملية   فاهداأل .4

 48التعليم 

الطريقة .5 اهلدف    أما  للوصول إىل  الدروس  القاء  العاملتني كوسيليت  واآلداة هاتني 
   49د املقصو 

 50والتقومي هو اختبارات ملعرفة منو التالميذ إىل أهداف التعليم.  .6

 
 أمهية استخدام الوسائط املتعددة يف تعليم اللغة العربية  الفصل الثالث:

تعليم   ملتعددة كوسيلة تعليمية وآثرها يفأما أمهية استخدام الوسائط ا
وجه عام. أما     التعليم والتعلم يفأمهية استخدامها وآثرها يف  فهياللغة العربية  

 
  10حممود يونس، املرجع السايق، ص  74

48 Nana Sudjana dan Ahmad Rifa’i, Op.cit, hlm 1 
49 Haryanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 237 
50 Ibid, hlm 277 
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وامل  يتها يفأمه التلميذ  انحية  من  نرى  أن  فيمكننا  والتعلم  ومن التعليم  درس 
مام  استثارة اهت   جه عام. أما من انحية التلميذ فهيو   انحية التعليم والتعلم يف

وتساعد   التلميذ،  خربة  زايدة  على  وتساعد  للتعلم،  حاجته  واشباع  التلميذ 
على اشرتاك مجيع حواس املتعلم، وتساعد عالى تاحاشي الوقوع يف اللفظية، 

سليمة  مفاهيم  تكوين  إىل  التعليمية  الوسائل  تانويع  ذلك. 51ويؤدي  وغري   ،
 وابلتاىل توضيح كل منها: 

تساعد على استثارة اهتمام التلميذ واشباع حاجته للتعلم : أيخذ التلميذ   -أ
تثري  اليت  املختلفة بعض اخلربات  التعليمية  الوسائل  استخدام  من خالل 

التعليمية   اخلربات  وكلما كانت   . أهدافه  وحتقيق  هبا  اهتمامه  مير  اليت 
املتعلم أقرب إىل الواقعية أصبح هلا معىن ملموساً وثيق الصلة ابألهداف 

 اليت يسعى التلميذ إىل حتقيقها والرغبات اليت يتوق إىل إشباعها. 
هذا  -ب  : للتعلم  استعداداً  أكثر  جيعله  مما  التلميذ  زايدة خربة  على  تساعد 

ت يكون  التلميذ  إليه  إذا وصل  الذي  .  االستعداد  أفضل صورة  علمه يف 
املوضوعات  بعض  حول  سينمائي  فيلم  مشاهدة  ذلك  على  ومثال 

 الدراسية هتيؤ اخلربات الالزمة للتلميذ وجتعله أكثر استعداداً للتعلم .
احلواس يف   -ج اشرتاك مجيع  إّن   : املتعلم  اشرتاك مجيع حواس  على  تساعد 

والوسائل التعليمية    عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ وتعميق هذا التعّلم
تساعد على اشرتاك مجيع حواس املتعّلم ، وهي بذلك تساعد على إجياد  
عالقات راسخة وطيدة بني ما تعلمه التلميذ ، ويرتتب على ذلك بقاء 

 أثر التعلم .
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ساعد عالى تاحاشي الوقوع يف اللفظية : واملقصود ابللفظية استعمال ت  -د
ا عند  هلا  ليست  ألفاظا  وال  املّدرس  املّدرس  عند  هلا  اليت  الداللة  لتلميذ 

حياول توضيح هذه األلفاظ اجملردة بوسائل مادية حمسوسة تساعد على 
تكوين صور مرئية هلا يف ذهن التلميذ ، ولكن إذا تنوعت هذه الوسائل  
الذي   املعىن تقرتب به من احلقيقة األمر  من  أبعاداً  اللفظ يكتسب  فإن 

التطابق بني معاين األلفاظ يف ذهن كل من  يساعد على زايدة التقارب و 
 املّدرس والتلميذ . 

 يؤدي تانويع الوسائل التعليمية إىل تكوين مفاهيم سليمة .  -ه
تنمي   -و  : اخلربة  اكتساب  يف  االجيابية  التلميذ  مشاركة  زايدة  يف  تساعد 

الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة املالحظة وأتباع التفكري  
يؤدي ابلضرورة   األسلوب  وهذا   . املشكالت  إىل حل  للوصول  العلمي 

 إىل حتسني نوعية التعلم ورفع األداء عند التالميذ . 
االستجاابت   -ز تثبيت  إىل  تؤدي  اليت  التعزيز  أساليب  تنويع  يف  تساعد 

 الصحيحة ) نظرية سكنر ( . 
 بني املتعلمني .  تساعد على تنويع أساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية -ح
 تؤدي إىل ترتيب واستمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ . -ط
  تؤدي إىل تعديل السلوك وتكوين االجتاهات اجلديدة. -ي

 أما أمهيتها من انحية املدرس فهى:  
 املعلومات أو املعارف املدروسة توضيح -أ
 يف املادة املهمة التضغيط -ب
 والتعلم املتنوعة.تكوين عملية التعليم  -ج
 توضيح النظام التعليمى -د
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 .  52تشجيع التالميذ يف التعلم -ه
 أما من انحية عملية التعليم والتعلم يف وجه عام فهى:

إثااراء التعلاايم : أوضاااحت الدراسااات واألحبااااث ) منااذ حركاااة التعلاايم السااامعي  -أ
لعقااود التاليااة أن الوسااائل التعليميااة تلعااب دوراً جااوهرايً يف البصااري ( ومااروراً اب

إثراء التعليم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصاة وبارامج متميازة . إن هاذا 
الاااادور للوسااااائل التعليميااااة يعيااااد التأكيااااد علااااى نتااااائج األحباااااث حااااول أمهيااااة 

ختطااااي الوسااااائل التعليميااااة يف توساااايع خااااربات املااااتعلم وتيسااااري بناااااء املفاااااهيم و 
احلااادود اجلغرافياااة والطبيعياااة وال رياااب أن هاااذا الااادور تضااااعف حاليااااً بسااابب 
التطاااورات التقنياااة املتالحقاااة الااايت جعلااات مااان البيئاااة احمليطاااة ابملدرساااة تشاااكل 
حتاادايً ألساااليب التعلاايم والااتعلم املدرسااية ملااا تزخاار بااه هااذه البيئااة ماان وسااائل 

 قة وجذابة .اتصال متنوعة تعرض الرسائل أبساليب مثرية ومشر 
اقتصاادية التعلايم : ويقصاد باذلك جعال عملياة التعلايم اقتصاادية بدرجاة أكاارب  -ب

من خالل زايدة نسبة التعلم إىل تكلفتاه . فاهلادف الارئيس للوساائل التعليمياة 
حتقيق أهداف تعلم قابلة للقيااس مبساتوى فعاال مان حياث التكلفاة يف الوقات 

 . 53واجلهد واملصادر

انطالقاااااا علاااااى االساااااتفتاء العلماااااى، كماااااا قالاااااه أمحاااااد بااااان عباااااد الااااارمحن 
 wwwعارض احلائطياة" املنشاورة يف إينرتنيات  الشميماري يف مقالته "أجهزة ال

Tarbawi.com علااى ساابيل النظر)البصاار( ينمااو إىل ساابعني  الفهاام احملصااولة نإ
فااااااثالث عشاااااارة يف املائااااااة  %(، أمااااااا علااااااى ساااااابيل السااااااماع  75يف املائااااااة )

 
25  MSSoekartawi,   72، ص:املرجع السابق 
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%(، وعلاااااااااى سااااااااابيل احلساااااااااواس األخااااااااارى فالثانياااااااااة عشااااااااار يف املائاااااااااة 13)
(12)%54 . 

للوسائط املتعددة مميازات عادة عند رأي مجال بن عبد العزيز الشرهاين، 
راسااات الاايت ختاادم اجملاااالت التعليميااة والرتبويااة والرتفيهيااة إذ أجرياات بعااض الد

تؤكاااد علاااى فاعليتهاااا يف التعلااايم ومردوديتهاااا يف عملياااة اجلماااع باااني املعلوماااات 
ذات األشااااااكال املختلفااااااة يف النصااااااوص الكتابيااااااة والرسااااااوم البيانيااااااة والصااااااور 
الفوتوغرافياااة الثابتاااة واملتحركاااة والرساااوم واملعلوماااات الصاااوتية والفياااديو وغريهاااا. 

 55مميزاهتا يف التعليم: يةوفيما يلي أمه
متنوعة   -1 بطرائق  املعلومات  عرض  خالل  من  وتعزيزها  التعليم  عملية  دعم 

 ملصادر املعرفة املختلفة.
احلاسوب   -2 استخدام  خالل  من  التعلم   Computer Enrichedإثراء 

Learning . 

ت -3 ملا  وشيقه  ممتعة  التعليمية  عملية  وأصوات  جتعل  ورسوم  صور  من  عرضه 
 ومؤثرات متنوعة وأفالم فيديو متحركة تشد انتباه املستخدم. 

املفاهيم ابستخدام  -4 املعلومات بشكل جذاب وخمتصر عن طريق شرح  تقدم 
( األبعاد  ثالثية  بيانية  املعلومات وتسهلها    (3Dرسومات  وتوضح كثريا من 

 بطريقة مبسطة.

جمال الربجميات من الفنيني والباحثني وغريهم  يستطيع بعض املنخصصني يف   -5
القيام بعمل موضوعات متنوعة تشتمل على عدد من الوسائط املتعددة من 
خالل إحدى الربجميات اجلاهزة واملتوافرة يف السوق احمللية وذلك بربط النص  

 
 www. Tarbawi.com . إينرتنيت    يفمقالته "أجهزة العرض احلائطية" املنشورة    يفمارى  أمحد بن عبد الرمحى الشمي   45

atau baca: H. Saifullah Kamalie, op.cit, hlm 2. 
   171ص ، املرجع السابق مجال بن عبد العزيز الشرهان، 55
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والصور والرسوم واألشكال وغريها لتناول موضوع أو برانمج تعليمي بواسطة  
 د نظم التأليف اخلاصة ابلوسائط املتعددة.استخدام أح

تعد الوسائط املتعددة مبا تتضمنه من رسوم وصور وأشكال وأصوات وغريها  -6
تدريس  يف  استخدامها  املعلم  يستطيع  اليت  املساعدة  التعليمية  الوسائل  من 
ابحلاسب   املربوطة  العرض  شاشة  ابستخدام  الدراسية  املواد  إحدى 

 ا على الطالب يف الفصل الدراسي.  (وعرضهData Showاآليل)

وقدراته   -7 تتوافق  اليت  ابلسرعة  الربانمج  ملتابعة  الكايف  الوقت  للمتعلم  هتيئ 
ملعرفة   الراجعة  أو  املرتدة  تزوده ابلتغذية  قد  أهنا  العلمية، كما  العقلية وخربته 
مستواه عند تشغيله للربانمج التعليمي أو التدرييب. ونتيجة لذلك تصبح هذه  

الربانمج كما متحنه فرصة إعادة عرض  الو  الذايت ملستخدم  للتقومي  أداة  سيلة 
 الربانمج ألكثر من مرة وفقاً حلاجة املتعلم.

وخيطى  -8 جيرب  أبن  له  تسمح  عالية  خصوصية  الربانمج  مستخدم  متنح 
 ابستخدام الربانمج دون أن يشعر ابجلرح أو اخلوف من اآلخرين.

احملا  -9 أسلوب  للمستخدم  للوسائط  هتيئ  برامج  استخدام  طريق  عن  كات 
بسبب كلفتها  فيزايئياً  أو  عمليا  اجراؤها  يصعب  عمليات  تتضمن  املتعددة 
والتفاعالت  واملتفجرة  املخربية  التجارب  هذه  مبثل  القيام  لتعذر  أو  الباهظة 

 النووية وغريها. 

خاصة  للوسائط املتعددة دور فعال يف التدريب ملا حتتويه من بيئات تدريبية   -10
 جتمع بني التفاعلية ومميزات جهاز احلاسب اآليل.

تكلفة  -11 أقل  التفاعلية  املتعددة  الوسائط  برامج  استخدام  بواسطة  التدريب  ان 
التدريب   مثل  والعسكرية  واهلندسية  الفنية  اجملاالت  يف  التقليدية  الوسائل  من 

 على كيفية الطريان وقيادة املركبات العسكرية وغريها. 
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هتيئ    تتصف -12 خمتلفة  بلغات  املتعددة  للوسائط  التدريبية  الربامج  بعض 
 للمستخدم اختيار اللغة اليت تناسبه. 

ونقل سيف هللا كمايل من رأي ساتيف أندرساون أبن الوساائط املتعاددة 
 هلا أمهية منها:

تنماااااي فعالياااااة الرساااااالة أبن الوساااااائط املتعاااااددة حتااااا  الرساااااالة بااااازايدة الصاااااوت  -1
 إىل االهتمام.والصورة إذ متيل 

 تنمي تقدُّم الصوت وفيديو التقليدّي إىل احلديثّي  -2

 تقوي اجلذب  -3

 الوسائط املتعددة تشعر لذيذا بسهولة استعماهلا -4

 56الوسائط املتعددة تسّلي وترّب  -5
 تعليم اللغة العربية فهى:  ة تعليمية يفل يوسالوسائط املتعددة كأما آاثر  

 الرغبة يف التحصيليف نفوسهم   تنمي حب االستطالع عند املتعلمني وختلق  -ب

 .واملثابرة

لالستفادة من خرباهتم وتدفعهم للقيام   تتيح للمتعلمني الفرص اجليدة -ج
 .التعلم بتجارب ذات عالقة بواقع حياهتم أثناء

 .تقوي العالقات بني املعلم واملتعلم، وتزيد يف إجيابية املتعلم  -د

عاين الصحيحة للعبارات  تسهل للمتعلمني التفاعل مع البيئة فيعرفون امل  -ه
 .اجملردة

 استعمال الوسائل يبقي خربات املتعلم حية ذات صورة واضحة يف ذهنه  

 .(إىل التعلم ابلعمل ) املمارسة  يدفع املتعلم -و

 
56 H. Saifullah Kamalie, Pemanfaatan IT dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah/Sekolah, Makalah disampaikan dalam Seminar Bahasa Arab oleh HMJ PBA Fak. Tarbiyah 

IAIN Walisongo Semarang, Sabtu, 15 November 2008 hlm. 6 
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 .تكاليف الوسيلة بسيطة توفر الوقت والنفقات الباهضة خاصة إذا كانت -ز

 .تساعد يف معاجلة مشاكل النطق عند املتعلمني -ح

 .تساعد على ربط األجزاء ببعضها واألجزاء ابلكل -ط

التقليدي فتجعله مشارك بعد أن كان مستمعا، وتقوي   حترر املتعلم من دوره -ي
 .57روح االعتماد على الذات
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 الباب الثالث 

 الوسائط املتعددة لتعليم اللغة العربية فيها  خداممدرسة قدسية واست

 اجلغرافية والتارخيية -أ

"قدسية"   مدرسة  قرية    العاليةتقع  قدس،  أسنوي  احلاج  الشارع كياهي  يف 
كرجاسان مدينة قدس.  وعلى الضبط. وتقع هذه مرحلة مبدرسة "قدسية"    –قومان  
الغريب  العالية االجتاه  إىل  تقريبا  عشر كيلومرت  وو مثانية  اا،  حوايل  وستة  لفسعه  ني 

 , وهي من أحد املراحل املدرسية اليت حتت رائسة مؤسسة قدسية. 2مرت وأربعمائة

إدار  حتت    اليتسالمية  دارس اإلامل  ىهي احد   قدسية  لعالا  قدسية   مدرسة
الدينية احد الشئون  وهي  مؤسسة  ى.  يف  وبىن   للتعليم  قدسية  املدارس  اإلسالمي. 

قدس  العاليةاملدرسة   بعد  1973عام    قدسية  و  قدسية  مدرسة    قيامم  اإلبتدائية 
الثانوية  خ اليت قد قامها الشي  أو الصفر  واملدرسة للصبيان قدسية  اإلسالمية    املدرسة 
 . ابتداء البناءقُ َبيل املشهور ابلصلوات أسنوية ألنه خلقها منذ  نوياحلاج رادين أس

مدرسة   مؤسسة قدسية    العاليةبين  من  اإلجتماع  تزكية  حتصيل  من   أبسس 
املدرسة األخرىاإلسالمية قدسية قدس الطالب   ،.  بدرجة متخلفة مع  بغاية  يعىن 

ميارس ان  العربيةيستطيعون  اللغة  ويستأب  وا  مهارات  واإلجنلزية ا  خدمربعة  العربية  للغة 
اايت   وافهمييستطيعون ان    تالميذث ان اليعندما يتكلمون مع األخرين. وهذ احلد

 القران واحلديث الشريف مها يصدران مبصدر التشريع اإلسالمى.
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"قدسية"   مبدرسة  مرحلة  هذه  من 1973سنة  يف    العاليةأنشأت  وهي   .
ة أو "مدرسة العرب" وتطورت هذه املرحلة املراحل املشهورة ابملدرسة الدينية اإلسالمي

 والناس يستقبلون حبسن الّظن جمليئ تلك املدرسة.   بتطور الزمان تطورا سريعا.

 م كمايلي : 2007هلذه املدرسة يف عام أما أعضاء اإلدارة 

 : أستاذ فتح الرمحن، ب.أ، احلاج   رئيس املدرسة  
 : أستاذ نور خالص، س.أ غ وكيل الرئيس للمنهج  

 أستاذ حنفي، ب.أ  : يل الرئيس لطالبية وك
 حممد سيف الدين لطفي  : أستاذ وكيل الرئيس للوسائل واملواصالت 

 ر الدينخوكيل الرئيس الرتباط اإلجتماع: أستاذ ف
 : أستاذ حممد حاسني   شؤن إدارية 

 1، فهي كما يلي: العاليةواألغراض العامة هلذه املرحلة مبدرسة "قدسية" 

إجياد املدرسة كمركز االمتياز الذي يتمكن من استعداد طاقة بشرية وتنميها   (1
ورب  طيبة  بلدة  إجياد  والتكنولوجيا" يف  "العلم  و  والتقوى"  "اإلميان  جمال  يف 

 غفور.

 إجياد الرتبية املتوجه اإلجياد من حيث الدراسة املقررة وأخالق السلوك. (2

التالميذ من املعارف والعلوم والتكنولوجيا إىل املستوى األعلى تر  (3 قية ما لدى 
 منها. 

التكنولوجية   (4 العلوم  ابنتشار  مناسبة  شخصيتهم  لتنمية  التالميذ  معرفة  ترقية 
 واملهارات معتمدا على دين.

 
 2008مارت  -22عبد العزيز،  مقايلة مع أستاذ  1
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مبعاشيهم   (5 مستعدين  ليكونوا  اإلسالمي  الدين  علوم  مبعرفة  التالميذ  تزويد 
 خملقني ابألخالق الكرمية.ابجملتمع و 

 املناهج الدراسية املستخدمة  -ب

منط حكمة األمري واحلكومة يف تطبيق املنهج على طبقة وحدة الرتبية  جراء  إب
على احلقيقة لظهور أنّيتها هي   قدس أشّد رسخا    العالية ، مدرسة قدسية    م2006

نية )تفقها  يف الدين( و  بتعّلم العلوم الدي –منذ أول قيامه–املدرسة يف إجراء عمليات  
ال املدارس  يف  تعلم  اليت  املعّلقة  قدسية  العلوم   املدرسة  ألن  هلا    العاليةعموم  قدس 
يُقام اليت  الرتبية  بتنفيذ  وأهداف  القانونية    هبا  أغراض  ونظامة  اإلسالم  لشريعة  تبعا 

 تمّثل يف إطار عّز اإلسالم واملسلمني.امل

السن يف  قدسية،  مدرسة  تطّور  لتدريج  1973ة  بسريع  املدرسة  قامت  م 
املدرسة    الوسطى رمسّيا.    العاليةيعين  إندونيسيا(  إصطالح  يف  العالية"  )"املدرسة 

فت بني املنهج احلكومة واملنهج املوضعي أو احمللي وضع له أمهية كربى يف مادة تكيّ 
 الكتب السلفية هي املنهج ملدرسة قدسية. 

، –كلها تستخدم احلاسوب –تكنولوجيبية تبعا بسريع تطور الإذا كانت الرت 
املواد   من  يساوم كثريا  أن  فيها  الخيلو  التكنولوجي  تطور  احلقيقة  الربامج على 

الستعمال الربانمج بشكل تطبيق جمهز البينة جمرى الكتب السلفي. إذن حبال ذلك 
 الوجود كان قوة جذاب لنفسه.  
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 الدرس  العل وم  رقم

 آن تفسري القر  1 العلوم الشرعية  أ

 علم التفسري  2

 علم القراآت 3

 ديثاحل 4

 مصطلح احلديث  5

 توحيدال 6

 نطقامل 7

 أهل السنة واجلماعة تعاليم 8

 فقه ال 9

 أصول الفقه 10

 قواعد الفقهيةال 11

 علم الفلك 12

 نحوال 1 العلوم اللغوية  ب 

 صرفال 2

 اللغة العربية 3

 )معاين، بيان، بديع( غةبالال 4

 طالعةامل 5

 ةاللغة اإلندونيسي 6

 اللغة اإلجنليزية  7

 التاريخ  1 العلوم الثقافية  ج
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 طنية الو الرتبية  2

 االقتصاد  3

 الرتبيةعلم  4

 النفس علم  5

 العلم اإلجتماعي 6

 علم األجناس 7

 احلساب 1 العلوم الرايضية د

 ءزايفيال 2

 ا بيولوجيال 3

 ء كيمياال 4

 ( TIK)علم احلاسوب  5

 

 الوسائل التعليمية  -ج

 املكتبة  .1

يف    ليساعد التالميذ  رغبات  ولرتقية  معارفهم  وتوسيع  تعمق  يف  التالميذ 
التعلم أبنفسهم   التالميذ على    كتب   ة . تعد املكتبةبأعدت املكتفالقراءة وحث 

دراستة والكتب غري املقررة للدارستة . وهذه املكتبة  كثرية. منها الكتب املقررة لل 
موجودة يف السكن ، حىت تستطيع التالميذ أن تستعريها يف أي وقت . وهذه 

 املكتية أدارها جملس اإلدارة للسكن. 
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 بو معمل احلاس .2

ويقصد هنا لتزويد التالميذ مبهارة معينة لنيل األشغال املناسبة يف اجملتمع.  
عدد   املدرسة  سو احلاأما  هذه  يف  وأربعونب  وأربعون    . إحدى  لألستاذ،  واحدة 

وألة التصوير وأقراص مدجمة   LCD, Handycameوهذا املعمل متجهَّز ب   .للتالميذ
 .( Laptopواحلاسوب العايل)

 دولية  شبكة .3

حضورا  قواي  على الساحة اإلعالمية والتعليمية، فغدت   دوليةانلت شبكة  
يف أحيان    -سواء يف اإلعالم أو التعليم، فأصبحت تقوم  من أسرع الوسائل منوا   

نفسه،   -كثرية الوقت  يف  واجلامعة  واملدرسة  بل  والسوق  والتلفاز  اإلذاعة  بدور 
الشبكة وتؤثر فيهم، وهي مفتوحة  العامل ختاطبهم هذه  واملسلمون جزء من هذا 

 هلم إذا أرادوا االستفادة منها. 

 ( CD) أو مضغوطة مدجمة  قراصأ .4

عترب األقراص املدجمة اليوم من أهم وسائل نشر املعلومات وبرامج التعليم، ت
األخرى  اللغات  وحتظى  الناس،  أيدي  بني  احلاسوب  أجهزة  النتشار  وذلك 
تعليم  برامج  أما  اللغة،  تعليم  يف  املدجمة  األقراص  من  اإلفادة  يف  طيب  بنصيب 

املنشود، فكثري منها يقدم   العربية فإهنا رغم وجودها إال أهنا ال تصل إىل الطموح
العربية من خالل هلجة بلد حمدد، أو يعرضها يف قالب قطري معني، أما احملتوى  
اللغوي فإهنا تكاد تكون مجيعها ضحلة ال تراعي األساليب األكادميية املتطورة يف  

 تعليم مهارات اللغة املختلفة، وتعرض أبسعار غري مقنعة. 
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 مصلى  .5

التالم بعبادة  ابلرتبية  للقيام  املتعلقة  وغريها  واحملاضرة  الدينية  واألنشطة  يذ 
 بقدس.  العاليةوالتعليم يف مدرسة قدسية 

 األهداف االساسية يف تعليم اللغة العربية -د

 املدرسة هي :  هذهأهداف تعليم اللغة العربية يف  

التعاليم اإلس1 العربية لفهم  اللغة  التالميذ ميعرفة وقدرة إستخدام  المية من . تزويد 
 ( وهو القرأن و احلديث إجيابيا كان أو سلبيا. Primerمصدرها األول )

. مواصلة تدريب التالميذ على املهارات األربع : اإلستماع و الكالم و القراءة و  2
 الكتابة. 

 . لتكون زواد أساسية للتطوير فيما يعد درجة الرتبية العالية. 3

 واملباين تالميذيذ والساتأحوال األ -ه

 األساتيذأحوال  .1

من املعلوم أن املعلم له دور هام يف عملية التعليم والتعلم. وعدد املعلمني  
الدراسي   للعام  املدرسة  هذه  يف  خيدمون    ون عشر و   ستة  2007/2008الذين 

المعلما املدارس  من  متخرجون  منهم  املعاهد  عالية.  من  اإلسالمية  واملعاهد   ،
 سالمية.السلفية والعصرية، واجلامعات اإل
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ال "قدسية"  مدرسة  مرحلة  يف  املعلمني  من  وظيفة  عالية  وكثري  هلم  قدس 
عظمى أساسية لطبع التالميذ الذين يتمكنون من مقابلة املواد الدراسية املقررة يف  

 . وهذا جدوال املعلمني:عالية املدرسة ال

 أمساء املعلمني الرقم 

 الشيخ احلاج حممد شعراين أمحدي 1

 حممد معروف إرشاد  الشيخ احلاج 2

 احلاج نور حليم معروف 3

 احلاج حارث، ب.أ 4

 احلاج فتح الرمحن، ب. أ 5

 احلاج حممد نور صلحان، ب.أ 6

 احلاج حمفوظ صديق 7

 احلاج حممد شيف الدين لطفي  8

 عبد العزيز، س.ي  9

 نور خالص، س.أ.ج 10

 احلاج د.ر.س، حممد جنيب حسن 11

 احلاج نور حامد 12

 فخر الدين  13

 حممد حاسني   14

 احلاج د.ر.س، علي رضا  15

 احلاج ُدّر النفيس، س.أي  16

 احلاج حافظ شطاري 17
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 احلاج أمحد أسنوي 18

 حممد حنفي، ب.أ  19

 توابغوس منصور، س.أ.غ  20

 د.ر.س، أمني ِولدان 21

 احلاج حممد يسر اهلناء، س.أ.غ  22

 ُمقرّبون 23

 ، املاجيستريحممد علي حيىي 24

 أستاذ شيئون  25

 هالل حيدر 26

 تالميذ أحوال ال  .2

عدد  ميذالتل  عدد ف الص الرقم 
 التلميذات  التلميذ  الفصول

 4 - 144 األول  الصف 1

 4 - 150 الثاين الصف 2

 4 - 164 الثالث الصف 3

 12 - 458  اجلملة

 أحوال املباين .3

 قدس تتكون من: لعاليةدرسة "قدسية" ااملباين يف املرحلة اإلعدادية مل

 العدد  األمساء النمرة 
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 1 الغرفة لرئيس املدرسة   1

 1 غرفة املدرسني 2

 12 غرفة الدراسة / الفصل  3

 1 شؤن إدارية  غرفة 4

 1 املكتبة  5

 1 املصلى  6

 1 الشركة   7

 1 امللعب الرايضي / امليدان  8

 2 لألساتيذ  حجرة االستحمام / احلمام  9

 2 للطالب حجرة االستحمام / احلمام  10

 1 معمل احلاسوب وإنرتنت  11

 1 احتاد الطلبة  غرفة 12

 1 موقف 13

 1 كن ز/خَمزن 14

 1 الدكان/حانوت  15

 1 غرفة اإلرشاد واالستشارة 16

  الوسائط املتعددةتطبيق استخدام  -و

ال اللغة  بتقدمي األسئلة إىل معلمي  الباحث  قام  الباحث بعد أن    عربية، فنال 
 البياانت كما يلي: 
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إىل  حتتاج  اليت  واملعاهد  ابملدارس  الدراسية  املواد  إحدى  من  العربية  اللغة 
ال يتعلمها  اليت  الدروس  العربية هي إحدى  الدراسية. واللغة   تالميذ الوسائل واملناهج 

 كرجاسان قدس.   العالية يف مدرسة قدسية 

املتنوعة   الوسائل  املدرسون  العربيةاستخدم  اللغة  تعليم  معمل    يف  مثل 
يف األسبوعني تلقاء واحد    .قراءةاحلاسوب لتعليم مهارة الرتمجة والكالم واالستماع وال

والنشطات يف التعليم   ألن كثري التالميذ الجيوز أن يدخلوا يف معمل احلاسوب كلهم.
  يف مدرسة قدسية وهي كمايلي:  لوسائط املتعددة ابوالتعلم 

وف ▪ قصةمقدمة،  إىل  الطالب  ويهتم  يستمع  لعملية    يها  املتعددة وكيفية   الوسائط 
ويتحرك الطالب حىت   حدث إىل الطالب تجيدا حىت انتهاء القصة واملدرس أن ي

التدريبات   على الشراع  حيبوا على السؤال ويناقشون مما يشاهدون   ومباشرة على 
 ة.أو تكرار القصة وصناعة اخلالصة واملفردات اجلديدة أوالصعب

التدريس   ▪ طرائق  املدرس  يستخدم  الدرس  شرح  ويف  الدرس،  مادة  املدرس  شرح 
العربية  املختلفة اللغة  يف مدرسة قدسية وهي متكن الطالب   ألن أهداف تعاليم 

السيطرة   الرتاكيب   50على  أنواع  وعلى  أوسلبية  فعالية  سواء كانت  املفردات 
يتمك  حىت  األساسية  العربية  اجلمل  وأمناط  استخدامها كوصيلة واجلمل  من  نوا 

واستخدما السلفي  الكتب  فهم  ووسيلة  اب  االتصال  لوسائط  ملدرس 
 . الوسائط املتعددة/املتعددة

عند ▪ التقومي  املدرس  قام  ملعرفة    تقومي،  الدرس  انتهاء  ابلدرس  كل  الطالب  فهم 
 الذي قد شرحه. 
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اب  اهتماما كبريا  الباحث  اهتم  احلال  هذا  املتعددةويف  حيث  من    لوسائط 
واخلطوات  اللغة  معلمي  لدى  وأمهيتها  قدسية  مدرسة  يف  والقراءة  والبصر  االستماع 

 املستخدمة.

 يف مدرسة قدسية  الوسائط املتعددة -ز

هي وحدة األلة يف معمل احلاسوب يف مدرسة قدسية  ف  الوسائط املتعددةأما  
للمدرسة    .العالية ينبغي  قبل،  من  املذكورة  الواثئق  على  تعد   ة العاليبناء  أن  قدسية 

م، واآلن أعدت  2007يف احلياة اليومية. بىن معمل احلاسوب سنة    معمل احلاسوب 
 هي:فاملدرسة الوسائل يف تعليم اللغة العربية. أما شكلها 

 املكتبة الشاملة -أ

املسمى ابملكتبة الشاملة اإلصدار الثاين هي    برامجبشكل    يةاثالكتب الرتَُ  
وألف كتاب  على   بوجود  مثامنائة  الكتب  علما.  وعشرون  تسعة  يف  تفّرق  اليت 

الغرف  إىل  الحيتاج  استعماال  أشد  احلاسوب  آالف  الربانمج  لتستلم  الواسعة  ة 
 كتب وكل واحد ينقسم على عشرة أجزاء.  

الرتاثبرامج  حبضور   الكتب  هو    ةاإلسالمي  يةمن  يتطور،  أن  ويقدر  جماان 
وال والصاحلني  اإلسالم  يدرس  ملن  إجيايب  هذا  شيئ  والطالب.    برامج تالميذ 

آالف كتب أودعها تلقائيا وشاملة. ينبغي على من يدرس يستطيع أن يطلب  
اإلسالم والصاحلني خصوصا يف كل املعاهد واملدارس واجلامعات اإلسالمية أن  

وا هذه التكنولوجيا اجلديدة لتعمق الدراسة اإلسالمية وتوسيعها وتعمق  يدفيست
    علمهم.
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 ة دوليشبكة  -ب

نفتح   "العربية للجميع"مثال  التقن  .برانمج  الواقع  لنا    اإن هذا  فتح  اجلديد 
(  Multi-Mediaهذه الشبكة ابلصورة والصوت معا  )  علىاجملال للقيام بوضع  

يف كل  الناس  جلميع  متاحة  وجعلها  هبا،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  لتعليم 
العربية أن  اللغة  يستفيد من هذا الربانمج وهو    مكان، فيستطيع من أراد تعلم 

يف منزله أو مكتبه أو مدرسته دون أن يلتحق مبعهد أو أن يشرتي كتبا  أو أن  
 ه الشبكة العاملية. حُيِضَر مدرسا ، وذلك عن طريق هذ

يف   ستطرح  اليت  للمادة  قواي  علميا  إعدادا   يتطلب  العمل  هذا  مثل  وإجناز 
يت  املوقع لكي قواي ،  املشروع موقعا   أن  يقدم  منه  أراد االستفادة  مكن كل من 

خيرج حبصيلة مفيدة يف اللغة العربية، مما حيتم علينا القيام بتأليف مناهج خاصة  
 ع. ملا سيقدم يف هذا املوق

يضاف إىل ذلك أن موقعا  مثل هذا املوقع املتميز البد أن يكون قواي  من  
، والشتماله على صور  الناحية الفنية، وذلك لضخامة املادة العلمية احملتواة فيه

مشتمال    اكتماله  بعد  الربانمج  يكون  أن  املتوقع  ومن  سواي ،  وكتابة  وأصوات 
إىل   التمهيدي  املستوى  من  ابتداء   العربية  اللغة  لتعليم  خمتلفة  دروس  على 
املستوايت املتقدمة. وسنحرص على تقدمي الصوت والصورة بوضوح اتم وذلك  

وما هذا املوقع الذي    يف ظل غياب املدرس.  حلاجة العملية التعليمية إىل ذلك 
 . تشاهدونه إال اخلطوة األوىل هلذا املشروع العمل

 هي:تواة و  نستطيع أن نشاهد الربانمج احمليتقع الاأما املو 
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http://www.arabicforall.net info@omelketab.net 

www.bouti.com www.almesykat.com 

www.6rb.com www.hajandumramag.com 

www.alriyadh.com www.tauhed.net 

www.furqon.com www.eslam.org 

www.alturath.org www.alsaha.com 

      www.rafed.net www.nusroh.com 

 http://E. Learning www. Indiana.edu/arabic 

 يف هذا البحث. ك لها  ذكرتُ وغري ذلك من املواقع ال

 ك  ة بني يدي العربي -ج

تنقسم على ثالثة أقراص، كل قرص كتاب واحد. فيه يستمع  هي برانمج  
الغريبة اللهجة  العربية  احلوار ويتبعه ويكرره حني ماوجدان  اللغة  والتكملة   .من 

طريقة   هي  الطريقة  ولكن    LiViaهذه  فقط  السمعية  أدت  قد  ليست  اليت  
 بزايدة البصرية.  

 الوسائط املتعددة خدامستيف عملية التعليم والتعلم اب أو الرتّدد التكرار -ح

مدرسة قدسية العالية  قدس هلا ثالث طبقات، يف كل الطبقة اربعة فصول  
أن   ويف كل الفصل قدر أربعني تلميذا. قال أستاذ حاسني   .ابجلملة اثنا عشر فصالو 

قدرات الطالب من انحية رجاحة عقلهم ليس متفاوتة إال أّن جهدهم واهتمامهم يف  
ذي يسبب فضل بعضهم على بعض. والشك أّن املادات الدراسة  التعلم وهذا هو ال

العالية كثرية جدا. فبكثرهتا وقلة وقت تعليمها اليستطيع الدراس   يف مدرسة قدسية 
 أن يقبل ويفهم تلك املادات كاملة.

http://www.arabicforall.net/
mailto:info@omelketab.net
http://www.bouti.com/
http://www.almesykat.com/
http://www.6rb.com/
http://www.hajandumramag.com/
http://www.alriyadh.com/
http://www.tauhed.net/
http://www.furqon.com/
http://www.eslam.org/
http://www.alturath.org/
http://www.alsaha.com/
http://www.rafed.net/
http://www.nusroh.com/
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يوم، وهي اجللسة   الوقت إىل ثالث جلسات يف كل  مدرسة قدسية تنقسم 
عة التاسعة إال الربع، واجللسة الثانية من الساعة األوىل من الساعة السابعة إىل السا

من  الثالثة  واجللسة  دقيقة.  ومخسني  ومخس  العاشرة  الساعة  إىل  والعشرة  التاسعة 
 الساعة اإلحدى عشرة إىل الساعة الواحدة هنارا. 

اللغة  تعليم  يف  األسبوعي  اللقاء  أّن  يالخظ  فالكاتب  املسئلة  هذه  إىل  نظرا 
األسبوع األوىل للمادة النظرية واألسبوع الثانية للمادة العملية.  العربية جلسة واحدة.  

العربية يف   للغة  املادة  بعد األسبوع. واعلم أن  الرتتيب متواليا يف األسبوع  وهذا كما 
احلاسوب) علم  ابملادة  تتعاون  املتعددة  ابلوسائط  مستحيلة TIKالعملية  وليست   )

   تتعاون ابملادة غريها.

 لدى معلمي اللغة  املتعددة الوسائط أمهية  -ط

 هلا أمهّية خاصة لدى معلمي اللغة، هي  الوسائط املتعددةأما 

املتعددةتعطي   ❖ فهم  الوسائط  يف  والدقيقة  الواسعة  للتالميذ   املعاين  املقررة  املواد 
 وتشجيعهم إىل التعلم.

بعد أن يساعد املعلم يف مواجهة أعداد التالميذ الكبرية وكثافة الفصول الدراسية   ❖
أصبح التعلم إلزاميا يف بعض مراحل وإزداد الوعي واعتل التعليم مكانه كبرية يف 

 نفوس الناس. 

التعليم  ❖ اجرأت  أن  بعد  والسأمة  امللل  إلزالة  أو  الفراغ  وقت  لقضاء  أو  لتسلية 
 والتعلم يف الفصل إبعداد املوسيقي أو اخلطابة العربية كمادة فيه. 

 الوسائط املتعددة خدام املعلمني يف است خطوات  -ي
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املتعددةإّن   إن    الوسائط  احلاسبة،  ألة  ابستعمال  املادة  لتبيني  وسيلة    هي 
ها. وإن أسيئ استعماهلا تسببت يف اضاعة احسن استعماهلا حققت الغاية املرجوة من

 الوقت وخسارة املال وتشتيت اجلهود.

 ويشرتط لنجاح يف أداء مهمته عدة شروط هي: 

 م إعدادا جيدا ومناسبا إعداد املعل  .1
 يتطلب:هتيئة التالميذ الستعمال املعمل، وهذا  .2

من   .أ الغاية  متفهما  احلاسبة  األلة  معمل  طبيعة  مدركا  الطالب  يكون  أن 
 استعماله 

 أن يتعود التالميذ اإلصغاء اجليد .ب

 أن يتعود التالميذ النقد الذايت حبيث ميكنهم أن يلمسوا أخطائهم.  .ج

 رف سلفا كيفية استخدام ألجهزة اليت يف حجريته.أن يع .د

املواد  .3 مجيع  فليست  التالميذ  وملستوى  للمخترب  املناسبة  اللغوية  الدروس  إعداد 
 صاحلة لدخول املعمل اللغوية

املعمل  .4 يف  اإللكرتونية  واألجهزة  واملعدات  اآلالت  لصيانة  فىن  مشرف  وجود 
ون التالميذ يف املعمل ملواجهة احلاالت والعناية هبا وأن يكون موجودا عندما يك

 اإلضطرارية

تلك  .5 ألن  األجنبية  اللغة  تعلم  من  األوىل  املراحل  يف  فائدة  أكثر  املعمل  مادم 
من  أفضل  بشكل  املعمل  يوفرمها  اللذين  والتكرار  اإلصغاء  على  تعتمد  املراحل 

أن يعطى األولوية  الفصل املدرسني. فيقرتح أن يوجه العناية إىل املعلم اإلعدادية و 
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أّن  إذ  ذلك.  غري  احلال  واقع  إن  حيث  احلاسبة  األلة  معمل  على  احلصول  يف 
خاصة هي اليت حتصل على معمل األلة الكليات واملعاهد العليا مبا من امتيارات  

 2احلاسبة. 

جبانب ادراب املعلم أو املدرب ألداء العمل يف معمل األلة احلاسبة، فسيظهر  
الجتناب مشكلة من املشكالت يف استخدام معمل األلة احلاسبة وهي السأم وامللل.

 عن السأم وامللل، فينبغي للمدرب أو املعلم أن يهتم ابألشياء التالية: 

 التعطي املادة يف وقت طويل شديد. .1
 تبادل الدرس ابملوسيقي العريب وغريه مثال.  .2

ولكنهم  .3 فحسب،  التدريبات كاملستمعني  يف كل  التالميذ  مكانة  ليست 
 جمدون يف اشرتاك التدريبات.

التلفظ  .4 وتدريب  القواعد  تدريب  على  وحتتوي  متنوعة.  الدروس  اجعل 
 ة وتدريب اإلسايعاب وغري ذلك. وتدريب احلوار وتدريب الرتمج

 3. مبرحلة ومرحلةاجعل التسجيل متبادال أي تبادل  .5

اللغة  تعليم  يف  احلاسبة  األلة  معمل  استخدام  يف  جناح  فإن  هذا،  على  بناء 
 وتنوعة املادة.  يتعلق إبعداد املدرس، هتيئة التالميذ الستعمال املعمل 
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اخلطوات  ينتموا  أن  للمعلمني  فينبغي  الشيئ،  استخدام  يف  النجاح  لنيل 
اخلاصة. وهذه هي اخلطوات اليت يستخدمها معلمي اللغة العربية مدرسة قدسية يف  

 : (Multimedia)الوسائط املتعددة استخدام 

 اإلعدادية اخلطوات  .1

امل (أ استيعاب  على  هذه  ويشتمل  املادة  األشيإعداد  وكتابة  املهمة ادة    اء 
 املتعلقة ابملادة 

 إعداد األشياء تستطيع أن تنهض اهتمام التالميذ ( ب

 إعداد السؤال واإلجابة  ( ج

 اإلعداد يف التنمية من حيث البصرية والسمعية والكتابة ملصادرها.    (د

 التنفيذية اخلطوات  .2

 إعداد التالميذ إمكاهنم (أ

واال ( ب التلفاز  التالميذإدارة  وبصر  والكتابة  األشياء    ستماع   مطالعة  إليه 
 الصعبة

 تفضل التالميذ إللقاء األسئلة أو مشكالت عن الكلمات الصعبة ( ج

معاين   (د معرفة  بعد  التالميذ  استيعاب  ملعرفة  مرات  التلفاز  املعلم  إدارة 
 الكلمات الصعبة

 إلقاء املعلم سائر األسئلة املتعلقة ابملادة  ( ه

 التالية طوات اخل .3

 تقسيم استيعاب التالميذ (أ

 اهتمام املادة الصعبة ( ب

 كتابة األشياء حتتاج إىل الفهم العميق ( ج



 الباب الرابع 

 يف تعليم اللغة العربية الوسائط املتعددةالتحليل عن استخدام  

 قدس العاليةمبدرسة قدسية 

طريقة    ابستخدام  الباب  هذا  يف  مجعها  قد  اليت  البياانت  الباحث  حلل 
ي يف حتليلها قسم الباحث من البياانت إىل : األهداف يف تعليم اللغة التحليل النوع

و  املتعددةالعربية  احلاسوب   يف  الوسائط  قدسية  مب  معمل  وأمهية    العالية درسة  قدس 
بقدس وخطوات   العاليةلدى معلمي اللغة العربية يف مدرسة قدسية    الوسائط املتعددة

 احلاسوب.يف معمل  الوسائط املتعددة املعلمني يف تعليم اللغة العربية ابستخدام

 قدس  العاليةاألهداف يف تعليم اللغة العربية مبدرسة قدسية  .أ

أهداف  من  البد  التعليم  أن  املعروف  هو  أهداف. كما  هلا  املواد  لكل 
ه التعليم  أهداف  أن  بعد   يخمصوصة.  ميلكوها  أن  للتالميذ  ينبغي  اليت  القدرة 

 والتعلم.  انتهاء اخلربات وعملية التعليم
أهداف خاصة.   هلا  املواد  التالميذ ولكل  عليها  اليت حصل  األهداف    إن 

من تعليم اللغة العربية هي استطاعة التالميذ أن يفهموا القرآن واحلديث والكتب  
العربية وهي االستماع والكالم  اللغوية  املهارات  العربية واكتساب  املؤلفة  ابللغة 

ويستخدم اللغة العربية كألة مساعدة على حتريراي    والقراءة والكتابة شفواي كان أو
 . لية لتكون زواد أساسية للتطوير فيما يعد درجة الرتبية العاو  1مهارات أخرى.

لالتصال  وهتيئهم  للتالميذ  شامل  منهاج  توفري  هي  فيها  األهداف  ومن 
التالميذ على املهارات االربعة وعلى مزيد من  ابلكتاب العريب ومواصلة تدريب 

 
1 H. Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm 180-190 
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امل ومدالرتاكيب  األنشطة   ىعقدة  من  جمموعة  على  حيتوي  بكتاب  التالميذ 
االتصال بغريه. ومدى   وتكسبه املقدرة على  املختلفة لتساعد على استعمال اللغة

تدريب  على  يساعده  واألنشطة  والتدريبات  ابملوضوعات  غين  بكتاب  املعلم 
   .تالميذه بشكل جيد وأبقل جهد منه وممارسا للغة

 قدس  العاليةيف معمل احلاسوب مبدرسة قدسية  الوسائط املتعددة . ب

ترّكب    هي جمموعة من الوسائل اليت  الوسائط املتعددةأّن    كما هو املعروف
عناصر كثرية.   لوسائط املتعددةل  من وسيلة متنوعة ذو عالقة أبهداف تعليمات.

 منها النص والسمعية والصورة وفديو والرسم املتحرك.     
الوسائل   اجراءعلى    بناء احلاسوب كإحدى  معمل  تطور  قد  الزمان، 

 ن احلصولليقلل النقصان ولنيل أحس   املساعدة يف تعليم اللغة العربية تطورا سريعا 
الوسائط  هتتم ابلتطورات من قدسية درسة مإن . الوسائط املتعددةجهزة السيما أب 

 املستخدمة يف التعليم لنيل األهداف املرجوة.  املتعددة

يف   حمتلفة  مؤثرات  من  تتضمنه  مبا  املتعددة  الوسائط  استخدام  أصبح 
ل استخدام الصوت والصورة واحلركة مسة أساسية يف التعليم أو التدريب من خال

خمتلف  وبه  اآليل  احلاسب  جهاز  اقتناء  املعتاد  من  وأصبح  اآليل  احلاسب 
جمال  يف  واإلحصاءات  البحوث  وتشري  املتعددة  للوسائط  املتعددة  اإلمكاانت 

أكثر   يتلقى  اإلنسان  أن  اإلنسانية  حالة 80العلوم  خالل  من  املعرفة  من   %
ويلي ذلك احلواس % من خالل حاسة السمع  20  -13السمع والبصر وحنو  

% وهي حاسة اللمس والذوق والشم. لذا فإن 5  -1األخرى اليت ترتاوح مابني  
اليت  املهمة  احلواس  من  ألهنما  مهماً  يعد  والبصر  السمع  حاسيت  على  الرتكيز 
الوسائط   لربامج  مشاهدته  من خالل  الفرد  يتلقاها  اليت  املعرفة  زايدة  إىل  تؤدي 
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وسائط املتعددة تُعد من الوسائل التعليمية املهمة املتعددة، وعلى أية حال فإن ال
اليت ينبغي على املعلم استخدامها يف التعليم لبلورة األفكار واملعارف واملعلومات 
العملية  جتعل  أهنا  على  عالوة  التعليم،  يف  املنشودة  املهارات  واكتساب  املتنوعة 

   2س البشرية.التعليمية ممتعة وشيقة عن طريق استشارة أكرب عدد من احلوا
جتميع   ويف  احلواس  خماطبة  يف  مهًما  دورًا  املتعددة  الوسائط  وتلعب 

عرضها بشكل متجانس يؤثر شكل فعال  خمتلف املعلومات من وسائط خمتلفة و 
وإجيايب يف استيعاب املستخدم هلذه الوسيلة التعليمية موازنة ابلطرائق التقليدية يف 
الوسائط   مبوسوعات  االستعانة  مثالً  املعلم  فيستطيع  التعليمية،  املادة  توضيح 
إمكانية  من  املوسوعات  هذه  توفره  ملا  وذلك  الدروس  بعض  شرح  يف  املتعددة 

التارخيية أو مشاهدة فيديو حليواانت مساع   مقاطع خطابية بصوت الشخصيات 
الدموية  األوعية  يف  الدم  لتدفق  اصطناعية  حماكات  أتمل  أو  الطبيعية  بيئتها  يف 
والقلب يف أثناء املراحل األساسية للدورة الدموية يف جسم اإلنسان وغريها كي 

املعروضة األساسية  املعلومات  اكتشاف  الطالب  الوسائط    يستطيع  برامج  يف 
هذه   متابعة  طريق  ابملوضوعات عن  اإلملام  على  يساعده  مما  ومعرفتها،  املتعددة 
له احلرية يف اختيار ما يرغب تعلمه مبا   توفر  الربامج بشكل دقيق ومفصل كما 
مع   ومتوافقة  مناسبة  يراها  اليت  وابلوترية  املعرفية  وخلفيته  واهتماماته  يتناسب 

 استيعابه. 
يستطي  يراها  كما  اليت  ابلطريقة  املتعددة  الوسائط  استخدام  املعلم  ع 

ال بني  الفردية  الفروق  الدراسي مراعًيا  الفصل  أن   تالميذمناسبة داخل  فيستطيع 
فمثالً  العرض  حملتوى  مكواًن  أو  به  متحكما  أو  للعرض  مشاهدا  دوره  يكون 

 
م( الطبعة الثالثة،  2003اململكة العربية السعودية، الرايض،  الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم، ) مجال بن عبد العزيز الشرهان،  2

      172ص 
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العل  املادة  لعرض  املتعددة كأداة  الوسائط  يستخدم  أن  املعلم  مية داخل  يستطيع 
( وذلك بتقدمي الفقرات األساسية ملادة الدرس Data Showالفصل ابستخدام )

املادة   أمهية  فيديو تربز  اثبتة ومتحركة وصور  تتضمنه من نص ورسوم وصور  مبا 
لل  العالية العلمية  قدسية  مدرسة  من  هلتالميذ  هتيئ  أن  أو  احتياجاهتم  وتليب   م ، 

املتعددة أبنفسهم وي الوسائط  كون يف هذه احلالة أكثر متكنا وتفاعال استخدام 
االنتقال من فقرة   من مدرسة قدسية العالية  تالميذمع بيئة التعلم، إذ يستطيع ال

إىل أخرى ملتابعة الربانمج والتفاعل معه ومن َثمَّ احلصول على التغذية الراجعة اليت 
 انمج.توضح مدى استيعابه للمادة الدراسية املعروضة عليه عند مشاهدته للرب 

ال  أو  املعلم  يقوم  أن  فهو  اآلخر  االجتاه  الربانمج    تلميذ أما  إبنتاج 
التعليمي وفق برانمج خاص يتضمن التأليف من خالل الوسائط املتعددة، وذلك  

من معلومات وأفكار ومعارف وختزينها يف    تلميذابلقيام ببلورة ما حيمله املعلم وال
ال بعض  إضافة  َث  ومن  اآليل  احلاسب  وبعض جهاز  واألشكال  والصور  رسوم 

لقطات الفيديو وغريها لعمل الربانمج التعليمي ملادة الدرس ومن َث جعل الدرس 
ابستخدام الوسائط املتعددة، أكثر إاثرة ومتعة يف احلصول على املعلومات بطرق  

 متنوعة وجذابة. 
دور    إبلغاء  تنادي  اليت  واملتطرفة  احلديثة  اآلراء  بعض  ظهرت  كما 

وجود الوسائط املتعددة بل ذهب بعضهم إىل أكثر من ذلك وهو ُيشيع املعلم ل
فكرة معرفة املادة العلمية من خالل دور املعلم والكتاب وذلك ابالستغناء عنهما  
احلقيقي  الوضع  مع  يتناىف  وهذا  املتعددة،  الوسائط  وجود  بسبب  بشكل كامل 

املتعد فالوسائط  والكتاب.  املعلم  دور  عن  فيه  الغىن  تعليمية  الذي  وسائل  دة 
يف  دوره  تلغي  أن  والميكن  وشرحها  الدراسية  املادة  توضيح  على  املعلم  تساعد 
أو حىت  التعليمية  الوسائط  األساسية ألن  التعليمية  املراحل  يف  التعليم خصوصاً 
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الوسائل التعليمية ككل الميكن وحدها حتقيق األهداف التعليمية والرتبوية بشكل 
 قاطع دون وجود املعلم. 

 الوسائط املتعددة يف التدريب  خداماست .ج
التعليم   يف  املتعددة  الوسائط  استخدام  أمهية  إىل  أدت  أسباب  عدة  هناك 
العلمية  اجملاالت  يف  واملتدربني  املؤهلني  من  اجملتمع  حاجات  لتغطية  والتدريب 
والفنية املتعددة منها التزايد املضطرد يف النمو السريع للمعلومات وتشعب العلم 

املتخصصني والبطء ب املعلمني  قلة يف  الكثرية، وابملقابل جند  تفرعاته واختصاصه 
يف إدخال املعلومات ابستخدام التقنيات احلديثة وعدم التوازن بني عدد املعلمني 

 موازنة بطاليب العلم. 
التعليمية   املؤسسات  يف  واملسؤولني  القائمني  دعت  األسباب  هذه  كل 

أدوات   اجملتمع والتدريبية إىل طرح  احتياجات  لتليب  التعليم  وأساليب جديدة يف 
شىت  يف  استخدامه  وتشجيع  الذايت  التعليم  شأن  رفع  طريق  عن  رغباته  وتشبع 
والتدريب ألن  للتعليم  اآليل كأداة  احلاسب  ابستخدام  املتنوعة  العلمية  اجملاالت 

نه يعد احلاسب اآليل أصبح متوافرا لدى معظم أفراد اجملتمع إىل حّد ما، كما أ
معلما صبورا للغاية ومينح الطالب الفرصة والوقت الستخدامه يف أّي وقت يشاء  
الفرد وجهاز احلاسب اآليل ملعرفة  تبادلية بني  إضافة إىل توفر خصائص حوارية 
املتعددة   الدراسات  التعليمي والتدرييب. كما أن  الربانمج  تفاعله يف متابعة  مدى 

و  املتعددة  الوسائط  أمهية  ابلطرائق برهنت  موازنة  والتعليم  التدريب  يف  فعاليتها 
 التقليدية يف شرح املادة الدراسية. 

جلأ كثري من املؤسسات والشركات إىل تدريب وأتهيل موظفيها ابستمرار  
استخدام   إىل  بعضها  سعى  بل  للمال  توفريا  املتعددة  الوسائط  ابستخدام 

ة وتقليل النفقات وهذا  املستجدات التقنية احلديثة من أجل خفض القوى العامل 
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يعين قيام أعداد حمدودة من املوظفني أبداء أعمال ومهام كثرية ومعقدة وتنفيذها  
 بغرض احلفاظ على املثابرة التنافسية بني الشركات واملؤسسات العاملية.   

استخدام   املتعددةأما  م  هي  الوسائط  ومكتبة   مضغوطةأو   ة دجمأبقراص 
النجاح يف    صلحلن اخلربات اجلديدة. لذلك، و لكي تنموا م  دوليةشاملة وشبكة  

قد أدى املعلمون اإلعداد كتنظيم   الوسائط املتعددة تعليم اللغة العربية ابستخدام  
الزمان.  بل    طول  املوسيقي،  أو  املواد ابألفالم  تبادل  وقد  املناسبة  املواد  واختيار 

ون ابلتعب بعد مازال بعض التالميذ أن يشعروا ابمللل والسأم ألهنم يشعر أحياان  
   اشرتاكهم يف سائر األنشطة طول اليوم.

 ابملدرسة لدى معلمي اللغة العربية الوسائط املتعددةأمهية  .د

من إحدى الوسائل املعدة يف مدرسة قدسية، طبعا    هي  الوسائط املتعددة
ساعد معلمي اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية ت  هالرتقية مهارات األربعة ووجود

 لتعمق قدرة التالميذ على استيعاب اللغة العربية.و 
 وُعرفت أمهية الوسائط املتعددة يف الباب الثاين. ستأيت خالصة منها: 

متنوعة  -1 بطرائق  املعلومات  وتعزيزها من خالل عرض  التعليم  دعم عملية 
 ملصادر املعرفة املختلفة.

احلاسوب   -2 استخدام  خالل  من  التعلم   Computer Enrichedإثراء 

Learning . 

ملا تعرضه من صور ورسوم وأصوات   -3 التعليمية ممتعة وشيقه  جتعل عملية 
 ومؤثرات متنوعة وأفالم فيديو متحركة تشد انتباه املستخدم. 

املفاهيم  -4 شرح  طريق  عن  وخمتصر  جذاب  بشكل  املعلومات  تقدم 
( األبعاد  ثالثية  بيانية  رسومات  من    ( 3Dابستخدام  وتوضح كثريا 

 علومات وتسهلها بطريقة مبسطة. امل
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والباحثني   -5 الفنيني  من  الربجميات  جمال  يف  املنخصصني  بعض  يستطيع 
وغريهم القيام بعمل موضوعات متنوعة تشتمل على عدد من الوسائط  
احمللية   السوق  واملتوافرة يف  اجلاهزة  الربجميات  إحدى  املتعددة من خالل 

ل وغريها لتناول موضوع أو  وذلك بربط النص والصور والرسوم واألشكا
ابلوسائط   اخلاصة  التأليف  نظم  أحد  استخدام  بواسطة  تعليمي  برانمج 

 املتعددة. 

وأصوات  -6 وأشكال  وصور  رسوم  من  تتضمنه  مبا  املتعددة  الوسائط  تعد 
وغريها من الوسائل التعليمية املساعدة اليت يستطيع املعلم استخدامها يف 

اب الدراسية  املواد  إحدى  املربوطة  تدريس  العرض  شاشة  ستخدام 
اآليل) الفصل  Data Showابحلاسب  يف  الطالب  على  (وعرضها 

 الدراسي.  

تتوافق وقدراته   -7 اليت  الربانمج ابلسرعة  ملتابعة  الكايف  الوقت  للمتعلم  هتيئ 
الراجعة   أو  املرتدة  ابلتغذية  تزوده  قد  أهنا  العلمية، كما  وخربته  العقلية 

التدرييب. ونتيجة لذلك    ملعرفة مستواه عند تشغيله التعليمي أو  للربانمج 
متحنه   الربانمج كما  ملستخدم  الذايت  للتقومي  أداة  الوسيلة  هذه  تصبح 

 فرصة إعادة عرض الربانمج ألكثر من مرة وفقاً حلاجة املتعلم.

وخيطى  -8 جيرب  أبن  له  تسمح  عالية  خصوصية  الربانمج  مستخدم  متنح 
 ابجلرح أو اخلوف من اآلخرين.ابستخدام الربانمج دون أن يشعر 

للوسائط  -9 برامج  استخدام  احملاكات عن طريق  أسلوب  للمستخدم  هتيئ 
بسبب   فيزايئياً  أو  عمليا  اجراؤها  يصعب  عمليات  تتضمن  املتعددة 
واملتفجرة  املخربية  التجارب  هذه  مبثل  القيام  لتعذر  أو  الباهظة  كلفتها 

 والتفاعالت النووية وغريها. 
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ا -10 تدريبية  للوسائط  بيئات  من  حتتويه  ملا  التدريب  يف  فعال  دور  ملتعددة 
 خاصة جتمع بني التفاعلية ومميزات جهاز احلاسب اآليل.

أقل  -11 التفاعلية  املتعددة  الوسائط  برامج  استخدام  بواسطة  التدريب  ان 
تكلفة من الوسائل التقليدية يف اجملاالت الفنية واهلندسية والعسكرية مثل 

 كيفية الطريان وقيادة املركبات العسكرية وغريها.التدريب على  

هتيئ  -12 خمتلفة  بلغات  املتعددة  للوسائط  التدريبية  الربامج  بعض  تتصف 
 للمستخدم اختيار اللغة اليت تناسبه. 

 الوسائط املتعددة خطوات املعلمني يف تعليم اللغة العربية ابستخدام  .ه

 اخلطوات اإلعدادية .1

لوسائط  ابمه املعلمون يف تعليم اللغة العربية  اإلعداد الذي يستخد 
هبا   املتعددة وماتتعلق  التعليم  مواد  يساعدون  املعلمني  ألّن  غري كامل 

اعداد   أن  واملعروف  املستخدمة.  األجهزة  اختبار  يهملوا  حىت  فحسب، 
املواد هو شيئ أساسي يف التعليم بل اختبار األجهزة املستخدمة هو شيئ 

أيضا. بطالن  مهم  إجراألن  سيؤذي  ينبغي   ت آئاألجهزة  فلذلك  التعليم، 
اب احلاسوب  معمل  يف  املستخدمة  األجهزة  خيتربوا  أن  لوسائط  للمعلمني 

 جانب استعداد املادة وما تتعلق هبا.  املتعددة
 التنفيذية اخلطوات  .2

موافقة  املرحلة  هذه  يف  املعلمون  يستخدمها  اليت  اخلطوات 
تمعة ألن املعلمني قد أدوا اخلطوات اليت ابخلطوات املصممة واملتحركة واملس 

هبا القيام  عليهم  ويدير  جيب  وقدرهتم  امكاهنم  يف  التالميذ  يستعد  وهي   ،
املتعلقة ابملادة بقول " انظر واستمع جيدا"   القاء اإلرشادات  األقراص مع 
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استمرار   حالل  املوجودة  أواملشكالت  األسئلة  يقدم  أن  التالميذ  ويفضل 
من حيث كان  إبدارة    التعليم  يكرر  َث  أوغريها  الصعبة  الكلمات  معاين 

بعد   عميقا  استيعااب  املادة  استيعاب  مع  التالميذ  ويستمع  وينظر  األقراص 
املتعلقة   األسئلة  املعلمون  يقدم  وأخريا  الصعبة.  الكلمات  معاين  معرفة 

 ابملادة. 
 يةاالختتام اخلطوات  .3

املرحلة   هذه  يف  املعلمون  يستخدمها  اليت  موافقة اخلطوات 
ابخلطوات املصممة واملتحركة واملستمعة ألهنم قد أدوا اخلطوات اليت جيب  
الصعبة   ابألشياء  واهتمام  التالميذ  استيعاب  تقييم  مثل  هبا  القيام  عليهم 

التفصيلي. والبيان  التفاهم  إىل  حيتاج  اليت  الدرس  واذا    للتالميذ  انتهى 
 والنتيجة. قييم يختتم ابلتف

 

استخدام   .و قدسية تطبيق  مدرسة  العربية يف  اللغة  تعليم  يف  املتعددة  الوسائط 
 العالية قدس 

والعملية التعليمية ابلوسائط املتعددة يف مدرسة قدسية العالية بقدس  
 وهي كمايلي:

 املكتبة الشاملة .1

لتستلم  الواسعة  الغرفة  الربانمج احلاسوب الحيتاج إىل  الكتب بوجود 
الكتب.  آالف كتب برامج من  أن    حبضور  الرتاثية اإلسالمية جماان ويقدر 

يتطور، هو شيئ إجيايب ملن يدرس اإلسالم. هذا برامج  يستطيع أن يطلب 
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وشاملة. تلقائيا  أودعها  يف   آالف كتب  العربية  اللغة  تعليم  أهداف  ألن 
وهو ميكن من السيطرة مخسني مفردات سواء كانت فعالية  مدرسة قدسية  

العربية األساسية حىت  أوسلبية وعلى أنواع الرتاكيب   واجلمل وأمناط اجلمل 
واستخدم   الكتب  فهم  ووسيلة  االتصال  يستخدمها كوسيلة  من  يتمكنوا 

املتعددة. ابلوسائط  التكنولوجيا  للتالميذ  ينبغي    املعلم  هذه  يستفيدوا  أن 
وهذا الربامج    اجلديدة لتعمق الدراسة اإلسالمية وتوسيعها وتعمق علمهم.

 لقراءة.على مهارة ا خدمُيست
 دوليةالشبكة ال .2

قواي علميا  إعداداً  العمليف    يتطلب  هذا  مثل  اليت   إجناز  للمادة 
لكي املوقع  يف  أراد   ستطرح  من  يتمكن كل  قوايً،  موقعاً  املشروع  يقدم 

االستفادة منه أن خيرج حبصيلة مفيدة يف اللغة العربية، مما حيتم علينا القيام  
يضاف إىل ذلك أن موقعاً البد   ع.املوقبتأليف مناهج خاصة ملا سيقدم يف  

أن يكون قوايً من الناحية الفنية، وذلك لضخامة املادة العلمية احملتواة فيه،  
والشتماله على صور وأصوات وكتابة سوايً، ومن املتوقع أن يكون الربانمج  
من  ابتداًء  العربية  اللغة  لتعليم  خمتلفة  دروس  على  مشتمالً  اكتماله  بعد 

لتمهيدي إىل املستوايت املتقدمة. وسنحرص على تقدمي الصوت  املستوى ا
والصورة بوضوح اتم وذلك حلاجة العملية التعليمية إىل ذلك يف ظل غياب 

املشروع   املدرس. هلذا  األوىل  اخلطوة  إال  تشاهدونه  الذي  املوقع  هذا  وما 
 . كل املهارة ُيستعمل على هذا الربامج  .العمل

 العربيـة بني يديـك  .3

ال   املعروفة  هيما  ك أقراص، كل  هذه  ثالثة  على  تنقسم  ربانمج 
ماوجدان  اقر األ حني  ويكرره  ويتبعه  احلوار  يستمع  فيه  واحد.  ص كتاب 
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، استعملت  الربانمجلتكملة هذه    ،اآلن  و  اللهجة الغريبة من اللغة العربية. 
( وهو يف األصل برانمج العربية بني  Lihat TV Aja)  LiViAاملدرسة برانمج  

وهذا الربامج ُيستعمل على مهارة االستماع والكالم    بزايدة البصرية.  ديك ي
التالميذ إىل شاشة  واحلوار والشهادة.   LCD Proyektor  يستمع ويشاهد 

اجلديدة.  ومباشرة املفردات  وصناعة  احلوار  تكرار  أو  التدريبات  َث    على 
   شرح مادة الدرس.

ملتعددة يف مدرسة قدسية العالية  الوسائط ا  تطبيق استخدام  نإبناء على هذا، ف
 قدس موافقة ابألهداف املرجوة يف تعليم اللغة العربية. 

 



 

 

 الباب اخلامس
 ختتاماال

 النتائج  .أ

بناء على البياانت اليت قد حّللها الباحث من قبل، فالنتائج هلذا البحث 
 هي:

املتعددةإّن   .1 اهي    الوسائط  على  تشتمل  اليت  الوسائط  من  لصورة  جمموعة 
 الثابتة والصورة املتحركة والصوت وتعمل مجيعها حتت حتكم احلاسب اآليل.

املتعددةاستخدام    تطبيق  إنّ  .2 تساعد على استثارة    مهمة جدا ألهنا  الوسائط 
أكثر   مميذ مما جيعلهزايدة خربة التالو   للتعلم  مميذ واشباع حاجتهاهتمام التال

للتعلم الو   .استعداداً  اللغة  معلمي  العربلدى  قدسية  مبدرسة  مل   عاليةية  قدس 
اتمي إىل  ال  ةكن  هلم  يصل  احملتاج  الوقت  لضيق  هذه  مستوى  ألن  وذلك 

أن معلم اللغة العربية املستخدم  و   خرى.أساتذة املواد األ  خدمهاالوسائط يست
على   شبكة دولية يف معمل ألة احلاسبة و   أبساس ألة احلاسبة  الوسائط املتعددة
العربي اللغة   مراعتهاة قد اّدى معظم اخلطوات اليت جيب على املعلمني  تعليم 

العربية اللغة  تعليم  أوإب  ، يف  إىل  على    مهارة ن  ضافة   خدام استالتالميذ 
 وإما غري جيد.   جيداسوب متفرق، إما احل

 قرتاحاتاال  .ب

استخدام   يف  قدس  الثانوية  قدسية  مدرسة  يف  الرتبية  إجادة  إلصالح 
 قرتاحات كما تلي:ليم اللغة العربية فيقّدم الباحث االعلى تع الوسائط املتعددة

 ينبعي للمدرسة أن تعد أوتضيف أو املواد السمعية يف تعليم اللغة العربية. (. 1
   ينبغي ملعلمي اللغة العربية أو املادة اليت تتعلق ابللغة العربية أن يستخدموا(.  2

 أبلة احلاسبة وإنرتنت.   املتعددة الوسائط
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 .لغة العربيةوسائل املعينة يف تعليم الالن يعرف ألى املعلم (. جيب ع3
ملعلم4 البد  يعرف  ي(.  أن  العربية  الوا  اللغة  استخدام   يةتطبيقاخلطوات  يف 

 . يةتعليمالوسائل ال
 أن يتعلموا اللغة العربية من مجيع النواحي من املواد والطرق وغريها.(. 5

 ختتاماال .ج

و  قد  الذي  ونشكره  هلل  سبيل  احلمد  إىل  وهداان  والطاقة،  القوة  لنا  هب 
ي  أن  الباحث  يستطيع  الطاقات.  تمالرشاد، حىت  جبميع  البحث   انتهى قد    هذا 

" استخدام وهدايته وتوفيقه حىت يصل الباحث إىل حتصيلهذا البحث بعون هللا  
 يف تعليم اللغة العربية مبدرسة قدسية الثانوية قدس."  الوسائط املتعددة

هذ أن  يف  وأيقنت  أخطاء  أو  نقصان  وهلا  الكمال،  عن  بعيد  البحث  ا 
املواد واألسلوب. وألجل ذلك أرجو من القرّاء الكرام أن يساعدوا على إكمال 

  . عسى أن يكون هذا البحث انفعا د واالقرتاح يف هذا البحثابلنق  هذا البحث
 .ربيةولغة القرأن وهي اللغة الع ةوجهدا من اجلهود إلحياء علوم الدين االسالمي

وهللا نسأل أن جيعل هذا البحث خالصة لوجه الكرمي، وأن ينفعنا به يوم  
يريد احلق ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم وحسبنا  يوفق من  القيامة، وهو 

 العظيم.  ابهلل العليّ   ة إالّ هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري، ال حول وال قوّ 
 وهللا ويّل التوفيق.
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