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الباب الثاني
في تعليم اللغة العربيةاواستعمالهاللغةأهمية معمل 

حتتاج إىل أنواع الطرق وأنواع الوسائل وسيماتخصائصاإن تعليم اللغة األجنبية هل
هناك بعض األمور البد اهتمامها قبل اختيار هذه . اللغةمعمل احدى الوسائل هي ومن . التعليمية

ووظيفته، اللغةمعمل وسائل التعليمية وما هوهوما عرفيسويف هذا الباب .الوسيلة واستخدامها
، هجناح تعليم اللغة األجنبية باستخدامه وطريقة عرض التعليم باستخدامشروط واألجهزة فيه، و 

.ومشكالت يف استخدامه

الدراسة السابقة.أ
:يقد استفاد الباحث يف هذا البحث ما

على نتيجة درس اللغة هأثر و استخدام املعمل اللغوي ،)٣١٠٢٠٢٠٢(الرمحن منن 
ين شعبة االتصاالت العربية للتالميذ مبدرسة أمحد خري الناصحني مرزوق العالية للتكوين امله

ونتيجة هذ البحث تدل على استخدام املعمل اللغوي لتسهيل عملية تعليم . دوكوهسىت باطي
.التالميذلدرس اللغة العربية لدي اللغة ويؤثر على نتيجة ا

تعليميفالبصريةالسمعيةالوسائلاستخدامتطبيق،)٣١٠٢٠٥٢(املطيعة ضية
) اخلاصبرنامج:الدينعلومقسم(احلكومية اإلسالميةالثانويةمدرسةيفالعربيةاللغة

لتعويدتستفيدالبصريةالسمعيةالوسائلاستخدامونتيجة هذ البحث تدل على. سوراكرتا
.االستماعمهارة

تأسري استعمل معمل اللغة على ترقية مهارة ،)٣١٠٤٢٣١(حممد أحسن احلسن 
ونتيجة هذ . سرار الثناوية االسالمية بسمارنجاالستماع للطالب ىف الصف الثاين ملدرسة اال

.البحث تدل على استعمل معمل اللغة له تأثري على ترقية مهارة االستماع للطالب
كان هذا البحث يركز عن املشكالت اليت توجد يف عملية تعليم اللغة العربية و 

العالية باكيس درسة اإلسالمية روضة الطالبنياملبيف الصف العاشر اللغةباستعمال معمل 
حميكن تقدمي املالحظات للمدرسني أوهلذا البحث أن ويرجى.باطي يف جماال املدرسني مرّش
العربية لتكون قادرة على االستعداد مسبقا للمواد الناضجة واالسرتاتيجيات اليت ينبغي اللغة 
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يف وقت الحق حبيث ميكن تسهيل حتقيق أهداف التعلم وأهداف . تطبيقها يف عملية التدريس
.تعليم اللغة العربية

مفهوم وسائل التعليمية.ب
تعريف وسائل التعليمية.١

مبعىن الوسيط أو املرافق، وعّرف رابطة لغة وسيلة،مجع من وسائلكلمة 
association for education(االتصاالت الرتبوية والتكنوجليا and communication

technology-AECT(عددت تو . ١
:ا يليمكهيو تعريفات الوسائل التعليمية 

سائل التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من أن الو نايف حممود معروف يرى 
وهي تعليمية ألن . والتعليم وحتسينها وتعزيزهاأدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعّلم

.٢املعلم يستخدمها يف عمله، وهي تعّلمية ألن التلميذ يتعّلم بواسطتها
أا منظومة فرعيةمل سايعرفها أمحد و  من املواد ضمن منظومة تكنولوجيا التعليم تتب

دمها املعلم أو املتعلم أو كليهما ىف املواقف خوات واألجهزة التعليمية الىت يستواألد
.٣التعليمية بطريقة منظومة لتسهيل عملية التعليم والتعلم

من هذه التعريفات بأن الوسائل التعليمية هي فرعية من الباحثلصستخوي
منظومة تكنولوجيا التعليم اليت تشمل على مكونات رئيسة وهي املواد واألدوات واألجهزة 
التعليمية ويكون بغرض حتقيق األهداف التعليمية وال يقتصر استخدام الوسائل التعليمية 

م مبفرده وخاصة يف التعلم الذايت أو يف بل ميكن أن يستخدمها املتعلحسبعلى املعلم ف
.تفريد التعليم أو يشرتك مع املعلم

فوائد الوسائل التعليمية.٢
أن ويرجىالتالميذ،ءةكفالتنميةدفختارةاملتعليميةالوسائلعمالاستإن

يستفيدالدينبشريعثمنقالو ،الدرستوضيحىفاملعلموتسهلتعليمعندتسهلهم
:٤يلىمايفللتعليمالوسيلةاستخدام

١Asnawir dan M. basyiruddin Utsman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers,
2002), hlm. 11.

٢٤٣.ص) ١٩٨٥،دار النفائس: بريوت(،خصائص العربية وطرائق تدريسها،نايف حممود معروف٢
٣٧. ص، )٢٠٠٤, الرياض، مكتبة الرشد(، وسائل وتكنولوجيا التعليم،ساملأمحد ٣



٧

االطالبختالفاعالجعلىتساعد الوسائل التعليمية.أ جاءنألام،رب خم و خلفي
.باألخرتهرب خختتلفبغريه، وكذلكوخمتلفةنفسهالطالب خبلفيته

أوسعاأل،تساعد الوسائل التعليمية يف التغلب على صعوبة تعلم موضوعات معينة.ب
حىت ميكن للوسائل التعليمية أن تسهم يف نقل بعض اخلربات عكسهأوالفصلمن

.إىل حجرات الدراسة
د تتساعد الوسائل التعليمية على .ج يوجهميكن أن . ركزهاتأىالتالميذمشاهدةوّح

لتحقيقاملوجودةالتعليميةاملوادمناملختارةاملهمةاملادةإىلتالميذ المشاهدة
.املقصودةاألهداف

وزيادة دافعة يشجعو روة اللغوية للتلميذالوسائل التعليمية على زيادة الثتساعد .د
يف توفري وقت الوسائل التعليميةتساعدواالنتباه وكذلك واملشاركة لتعلمايلإتالميذ لا

. وجهد املعلم
إذا سأل التلميذ . تساعد الوسائل التعليمية .ه

اردة فعليه أن يستخدم الوسائل التعليمية وذلك للكشف الصورة  يئ  لش لما عن ا مع
.من إجابة املعلم على السؤال بطريقة لفظية احلقيقة بدال 

الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية الباحثلخصيميكن أن من الشرح السابق، و 
وزيادة يشجعو هي تساعد يف عالج مشكلة الفروق بني التالميذ، يف عملية التعليم والتعلم 

وتساعد على زيادة الثروة اللغوية للتلميذ، واملشاركة واالنتباهلتعلمايلتالميذ إالدافعة 
.وتساعد يف توفري وقت وجهد املعلم

اختيار الوسائل التعليميةس ومعاييراأس.٣
خصائص،وسيلةولكلالتعلم،عمليةلرتقيةالتعليميةالوسائلاستخداميهدف

لكي تعليمية،الوسائلمنوسيلةيستخدمأناملعلميريدإذامثومن.ونقائصوحماسن،
:٥يلىمبايهتمأنلهفينبغىحتقق األهداف املنشودة منها

.مع األهداف املراد حتقيقها) املواد واألجهزة التعليمية(أن تتوافق الوسيلة التعليمية .أ

٤
Asnawir dan M. basyiruddin Utsman, Media, h.14-15.

.٥١- ٤٨.، صالوسائلأمحد سامل، ٥
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هذا املعيار من املعلم حتديد أهداف الدرس مث يقوم بعد ذلك باختيار يطلب 
.الوسيلة املناسبة لتحقيق أهدافه

ام العقليةأن تتناسب الوسائل التعليمية مع أع.ب توي مس يذ و تالم ار ال أن يكون حمتوى و م
.صحيح علميا وحديثا

ميذ وميوهلم ينبغي عند اختيار الوسيلة أن يتناسب حمتوى املادة مع مستوى التال
وأن تكون اللغة املستخدمة بسيطة . 

لو من األخطاء العلمية وأن تكون حديثة ختوأن تكون املادة ومفهومة للتالميذ، 
.تتمشى مع التطورات العلمية

أن يتوافر يف احملتوى حسن العرض والبساطة والوضوح والتسلسل.ج
حمتوى الوسيلة معروضا بطريقة مرتبطة وشيقة وجذابة للتالميذ حىت جيب أن يكون

ال يبعث امللل والنفور لدى التالميذ، ومن جانب آخر أن يتوافر يف حمتوى الوسيلة 
.البساطة والوضوح مبعىن أن اليكون معقدة

أن يناسب حجم الوسيلة التعليمية ئل التعليمية وقت املعلم والطالب و أن توافر الوسا.د
.جرة الدراسةح

أن يراعى املعلم عند اختياره للوسيلة التعليمية أن تقدم احملتوى العلمي بطريقة 
شيقة ويف أقل وقت ممكن حىت تعطى الفرصة للمناقسة، وجيب أن يتناسب حجم 

وصوا مع قاعة الدراسية لة  لوسي . ا
) االبتكاري-الناقد(أن تنمى الوسائل التعليمية لدى املتعلمني التفكري بأنواعه املختلفة .ه

.ةوالتحليل واملالحظ
ب أن جتال جيب أن تكون الوسيلة التعليمية تكرارا لإللقاء اللفظي املعلم، بل 

تكون خمتلفة يف طرق عرضها، وأن ختاطب تفكري التلميذ الناقد واالبتكاري، وأن 
.ختاطب قدرته على التحليل والرتكيب والتقومي واالستنتاج

ار الوسيلة املالئمة تها األمهية لكن على املدرس أن خيلوسيلة كلعلى الرغم من أن ا
ام العقلي أن تتناسب مع أوهيلطبيعة املادة اليت تدرسها، توي مس يذ و تالم ار ال وأن عم

أن تكون حمتوى صحيح علميا وحديثا، وأن يتدرب على استخدامها يف الوقت املناسب
. استعماهلابالغ يف، مث ال يتكون خمتلفة يف طرق عرضها
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استعمال الوسائل التعليميةفيالمراحل.٤
أن تسهلويرجى،يكون بغرض حتقيق األهداف التعليميةوسائلالعمالاستإن

ومن .باملواد التعليميةعند إلقائهم عر التالميذ باملشوقة شحيث يالدرستوضيحىفاملعلم
مرحلة منللوسائل التعليمية، وهيهامة عند استعماله مراعاة األمور جيب على املعلم ّمث، 

لوسائل قبل استعمال الوسائل، مرحلة عند استعمال الوسائل، ومرحلة من بعد استعمال ا
.التعليمية

ويشمل هذه املرحلة القواعد أو اخلطوات .لوسائل التعليميةمرحلة قبل استعمال ا.أ
:٦التالية

أن حتققه الوسائل ميكنحتديد أهداف الدرس وما و حتيار الوسائل املناسبةا.١
.التعليمية

جتريب الوسيلة قبل استخدامها يف الفصل للتأكيد من صالحيتها ومن شروط .٢
.الوسيلة التعليمية السابق أي من اساس احتيار الوسيلة

.جتهيز متطلبات أو مساعدة هذه الوسيلة ومكان عرض الوسيلة.٣
التوقيت املناسب تتضمن الوسيلة اليت مت اختيارها يف حتضري الدرس وحتديد .٤

)اخلطة العامة الستعماهلا(الستعماهلا 
. ميها قبل وبعد عرض الوسيلةنشطة والتدريبات اليت سيتم تقدجتهيز األ.٥

تتم هذه املرحلة يف الفصل الدراسي أو يف .لوسائل التعليميةامرحلة عند استعمال .ب
:مكان العرض، وتتضمن القواعد أو اخلطوات فيما يلي

عرض الفيلم (أو جمموعة الوسائل إىل الفصل أو مكان العرضإحضار الوسيلة.١
.)مثال

باهلدف التعليمية، وتوقيت تعريف التالميذ : يئة التالميذ لعرض الوسيلة.٢
.قد يشرتك املعلم التالميذ يف تشغيل الوسيلةو .عرضها، وحمتواها، وموادها

لكي مل يشعر مراعاة التكامل والتفاعل الوسائل ومراعات الوقت عند العرض.٣
.التالميذ بالتعب وامللل

٦M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi,
Materi, Dan Media, (UIN: malang Press, 2008), cet.1. hlm.185-187.
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ام بتفاعل واالهتمجابة عن األسئلة اليت مت توجيههااالهتمام بإجراء مناقشة واإل.٤
اممجيع التالميذ والرد ع ار فس است و .لى 

يذ االنتهاء من عملية التعليم أو نقلها إىل خارج الفصل حىت ال ينشغل التالم
.ا

ويشمل هذه املرحلة القواعد أو .)التقومي(لوسائل التعليميةامرحلة بعد استعمال .ج
.اخلطوات التالية

ومدى تفاعل ، ى فعاليتها يف حتقيق اهلدف منهاللتعرف عل:تقومي الوسيلة.١
.ىومدى احلاجة الستخدامها أو عدم استخدامها مرة أخر ,التالميذ معها 

واستبدال ما قد يتلف ,أعطال أي إصالح ما قد حيدث هلا من :صيانة الوسيلة.٢
.وإعادة تنظيفها وتنسيقها كي تكون جاهزة لالستخدام مرة أخرى،منها

أي ختزينها يف مكان مناسب حيافظ عليها حلني طلبها أو :حفظ الوسيلة.٣
.٧استخدامها يف مرات قادمة

مع التعليميةهناك بعض املدرسني أو املعلمني الذين يستخدمون وسائل وميكن 
من و .التعليميةوسائل استخدامأو املراحل طواتد ختطيط مسبق كما ورد يف اخلعدم وجو 

شعر بالراحة جيري يؤدي إىل العديد من املشاكل اليت جتعل املعلم ال تالالواضح أن هذا احل
على استعمالالثقةمل تعداملتعلمني كانت وعالوة على ذلك،  . طالبهاألمامفصليف ال

، وبالتايل فإن وسائل اإلعالم صلفت يف وسط الوسائل ألنه مع استخدام املعلم مل تثبُّ 
.افشلت يف أداء دورها ألنه مل خيطط جيدا قبل استخدامه

الوسيلة المعينة المستعملة في التعلم.٥
ة لوضعها يف التعليمية، لذلك بُذلت حماوالت عديدتعددت وكثرات الوسائل 

املستعملة يف تعلم اللغة أغلبيا والوسيلة . منهاةدراستها واختيارها املناسبلسهولةتصنيفات 
.مية، والنشاطات ملشاعدة التعليماألجهزة التعليمية، املواد التعليهي 

كون تفاملعلوماتكتسابأساس احلواس املستعملة ال وسائل التعليمية على الأما 
: ٨وهيثالثة أقسامعلى 

٥٥، صوسائلالأمحد سامل، ٧
.٢٤٦-٢٤٥. ص،خصائص العربية، نايف حممود معروف٨
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الوسائل البصرية.أ
وتتضمن كل الوسائل اليت تعتمد على حاسة البصر فقط ىف استقبال الرسالة 

اسمات، والصور الث ثل  فالم الثابتة، والرموز ابتة، والثفافيات، واخلرائط، واألم
.البصرية

الوسائل السمعية.ب
على حاسة السمع فقط ىف استقبال وتتضمن مجيع الوسائل اليت تعتمد
.، ومعمل اللغة البسيطمضموا مثل اإلذاعة، والتسجيالت الصوتية

البصريةو الوسائل السمعية .ج
وتتضمن مجيع الوسائل اليت تعتمد على حاسيت السمع والبصر ىف استقبال 
حمتوها مثل األفالم الناطقة، والتليفزيون، وأفالم الفيديو، وجهاز عرض الشرائح

الشفافة املصاحب للتسجيل الصويت، وجهاز عرض الصور الثابتة املصاحب للتسجيل 
.الصويت

ومن الشرح السابق، يعرف بأن الوسيلة املستعملة يف تعليم اللغة العربية على 
أساس احلواس املستعملة إلكتساب املعلومات وهي الوسائل البصرية والوسائل السمعية 

.والوسائل السمعية والبصرية
اللغةوهو معمل البصريةو السمعية للوسائل ىخر يف عصرنا احلاضر عرفنا املثال األ

باعتبار أثره لرتقية اللغةويأخذ الباحث معمل . ومعمل الكيمياء املستعملة يف عملية التعلم
.يف اللغة العربيةةاللغة األصليأو يستمع إىل ناطقاصلة اهلدف املنظم حملهارة اللغوية و امل

معمل اللغةمفهوم.ج
اللغةتعريف معمل .١

به،اخلاصةالغرفةداخلبنفسهنفراداإلفرصةلتالميذيتيحهواللغةإن معمل 
بسببباحلرجالشعوردونبسرعةاللغةاستعابيفملستواهومتقدمااألخرينعنبعيدا
. ٩األخرينوجود

: القاهرة(، االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العرابية واللغة الحية األخرى لغير الناطقين بها،محادة إبراهيم٩
.٢٠٩.،ص)ت.دار الفكر العريب، د
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األجنبية جيلس التالميذ فيها اللغةة خصيصا لتعليم مهو غرفة مصماللغةمعمل 
يف مقصورات صغرية يفصل بعضها عن بعض جدران مانعة للضوضاء حبيث ال يسمع 

ااور له يذ  لم له الت يقو يذ ما لم وهذا يسمح له بالتمرن على التكلم باللغة اليت يتعلمها . الت
يف وقت دون أن يزعج األخرين ونتيجة ذلك إمكانية قيام تالميذ الفصل مجيعا بالتمرن 

.١٠واحد
تكون جمهزة بشاشة عرض صغرية داخل الغرف أو شاسة كبرية اللغةوبعض معمل 

أجهزة التسجيل داخل الغرف لالستماع فحسب، اللغةكون بعض معمل يوقد . يف القاعة
وليس للتسجيل، ويتم بث الربامج من خالل مسجل كبري رئيسي ال يسجل إال صوت 

ما يسمى باالستماع الذايت تالميذيتيح للالطراز منكل مرة، وهذاواحد يفالتالميذ
ة ويف ذات الوقت يستمع إىل صوته من خالل فالتالميذ يتحدث أمام الالقطالفوري، 

.١١السماعتني
ومع كان . قبوال واهتماما بالغني من قبل األوسط الرتبية العامليةاللغةيلقى املعمل 

اللغةيعلنون أن معمل بعض األساتيذ املتخصصني يف اللغة العربية وعلم النفس الرتبوي 
وأن النتائج يعطيها استعمال هذه املعامل التساوي . مضيعة للوقت واملال واجلهود

بأن األخرى يسود االعتقاد بني عامة الناس ومن جهة . التضحيات اليت تبذل يف سبيلها
اللغةاملعامل تعلم اهذ

وهدف هذه الدراسة الوقوف . كاهل املدرس وحتل مجيع مشكالت تعليم اللغة األجنبية
.همل ووظيفتعلى جلية األمر، وحقيقة املسألة وإعطاء فكرة واضحة عن طبيعة املع

مسجلة مسبقا، وعلى الطالب أن معدة و عمل املتكون متارين األحيان ويف أغلب 
اجلمل وترتبيعمل ويتقدم وحده بالتقليد والتكرار والتقومي الذايت مثل يستمع ويكرر، 

متنوعة منها تدريب على فهياللغةتمرينات اليت ميكن أن تتم يف معمل الأما .ويعد هلا
عرض الصور املعارض والقيام برحالت وسفر، و ، مشاهدة املثال والنموذج، وإقامة التنغيم

. وهلم جرّا

: اململكة العربية السعودية-الرياض( ، اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين بللغة األخرىعلي حممد القامسي، ١٠
.١٢٦. ، ص)١٩٧٩جامعة الرياض، -عمادة شؤون املكتبة

.١٠.ص،االتجاهات المعاصرةمحادة إبراهيم، ١١
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ستفادة من املعمل ال بد وأن يتم التنسيق بني ما جيري يف الفصل ويف املعمل ولإل
حبيث يكمل كل منهما اآلخر ويقوى كل منهما اآلخر، واال فان اختالف طريقة التدريس 

يف الفصل ويف املعمل ميكن أن يؤدى إىل ارباك للطالب حبيث ال واحملتوى الذي يقدم 
لذلك إعداد الدروس . ١٢يستطيع أن ميزج بني املكتسبات ويركب بعضها على بعض

وملستوى التالميذ من إحدى الشروط املقررة لنجاح التعليم اللغةاللغوية املناسبة ملعمل 
.اللغةباستعمال معمل 

األجنبية اللغةة خصيصا لتعليم مهو غرفة مصماللغةمعمل أن ،التخلصعلى
جيلس التالميذ فيها يف مقصورات صغرية يفصل بعضها عن بعض جدران مانعة للضوضاء 

.وله دور هام يف حناح العملية التعليمية،
ري يف الفصل ويف املعمل حبيث ستفادة من املعمل ال بد وأن يتم التنسيق بني ما جيولإل

.يكمل كل منهما اآلخر ويقوى كل منهما اآلخر

اللغةأنواع معمل .٢
:١٣نوجزها يف مايلياللغةعمل يكون ثالثة أنواع مل

معمل االستماع.أ
الرئيسة أو التوزيع ةحيتوي هذا املعمل على جهاز تسجيل واحد مثبت يف لوح

اليت حتتوي على مساعات ومفتاح لضبط دراسنيقصورات الاملنصة تتصل بأسالك مل
. ويستخدم هذا املعمل للتمرين على االستماع والفهم واإلمالء. درجة ارتفاع الصوت

مل االستماع أخري للتدريب على الرتمجة الفورية والسرعة يف الكتابة يستخدم معوقد 
. على اآلالت الكاتبة

معمل اإلذاعي.ب
على ا برامج مسجلةيذيع منهعلى منصة للمعلم هذا املعمل حيتوي

توي كل مقصورة على مساعتني ومفتاح لضبط ارتفاع الصوت وحي. مقصورات املتعلمني
ويقوم الدارس باالستماع للربنامج .ومضخم للصوت وميكروفون متصل بالسماعات

.١٠ص، االتجاهات المعاصرة،محادة إبراهيم١٢
،"مختبر اللغة و استخدامها في تعليم اللغة األجنبية"زكية عارفة،١٣

http://humaniora.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5,15-02-
.٤-٣.ص..2011
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،واإلجابة عما يطلب منه ويسمع يف نفس الوقت صوته وهو جييب عن األسئلة
ىل إينتقل ألنهويتميز هذا النوع السابق بأن الدارس يسمع صوته كما يسمع اآلخرين

.أذنيه مباشرة
عية والتسجيل امعمل اإلذ.ج

عن غريه بوجود جهاز تسجيل يف كل مقصورة من هذا املعمليتميز
مقصورات املتعلمني إىل جانب السماعات وامليكروفون ومفتاح ضبط درجة ارتفاع 

وبذلك يتمكن كل دارس من اإلنصات إىل الربنامج املذاع من منصة املعلم .الصوت
فيجيب عن األسئلة أو يردد ما يطلب منه، ويسمع صوته وهو يردد عن طريق 

.امليكروفون املتصل بسماعته، ويسجل صوته وهو جييب عن األسئلة
لحيتوي على أجهزة للتسجياللغةالباحث أن معمل عرفومن الشرح السابق، 

ليها املعلم حيث يوزع الربامج املناسبة على علوحة توزيع رئيسية أو منصة جيلس يفةمثبت
وميكن ملعلم أن يستخدمها للتمرين على االستماع والفهم واإلمالء .املتعلمنيمقصورات 

يصحح ما فيه من واحملاكاة والنطق واحلديث أو القصص وكذلك يستطيع املعلم أن 
.جهاز التسجيل أو بطريق مباشرة ذات الوقتاألخطاء وهذا بوجود 

اللغةوظيفة معمل .٣
له دور ووظيفة يستخدمها املعلم ويستعني به على تفهيم التالميذ اللغةن معمل إ

ومن املعروف، جيب أن يوضع كل شيء أمام احلواس، . من الوسائل التوضيحية املختلفة
، ، ألنه ترهف احلواساللغةا معمل هوسائل التوضيحة منوهلذا دعا املربون إىل استخدام ال

ىوتعينها على أن تؤدي وظيفتها يف أن تكون أبوابا للمعرفة، و  أن هلذه الوسيلة أمهية  تبّد
.١٤كربى يف تدريس املواد الدراسية، ومن بينها اللغة العربية

خر خدام معمل اللغة إىل أساس نظري وآتقسيم األسس اليت يستند إليها است
فاألساس النظري يقول إن اللغة جمموعة عادات صوتية، والعادات تكتسب عن . عملي

تقدمي املادة للتالميذ، وقيام : طريق احملاكة والتكرار، وهلذا تعلم اللغة حيتاج إىل شيئني مها

.٤٤.، ص)١٩٦٨دار املعارف، : مصر-القاهرة(، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ١٤
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معمل و . ١٥التالميذ بالتدرب التدرجيي على املادة اللغوية حىت يكتسب عادة استعماهلا
يقدم املادة اللغوية املطلوبة ويوفر الوقت ألنهلتكوين العادات اللغوية، لفرصةايوفر اللغة

.الالزم للتدريب، إذ يستطيع التالميذ مجيعا أن يتدربوا خالل ساعة الدرس بأكماهلا
ةناحية األخرى تؤكد النطرية اللغوية النفسية أمهية تعاقب املهارة األربعالومن 

عند تعلم لغة أجنبية، وهناك أدلة جسمية ) اإلصغاء، التكلم، القراءة، والكتابة(املعروفة 
:١٦، ومن هذه األدلةة على أمهية البدء باإلصغاء مث التمرن على الكالميونفس

.ذن على مساع اللغة يسهل الكالمأن تدريب األ.أ
.أن الرتكيز على مهارة واحدة يف وقت واحد يسهل عملية التعلم.ب
.اإلصغاء اخلاطئ للغة يؤدى إىل اللفظ اخلاطئ للغة.ج

مساعد الطالب على اإلصغاء اجليد الواعي إذ ميكنه اللغةمعمل لذلك فإن وظيفة 
.من أن يستمع إىل اللفظة عدة مرات

أما األساس العملي فيقوم على ما يسمى بطريقة التعليم املربمج اليت تسمح لكل 
يصغى إىل الدرس اللغةفالتالميذ يف معمل ،وسرعتهطالب أن يعمل حسب قابليته 

فيجري متريناته غري خائف من استهزاء بعض ،املسجل على الشريط عدد املرات اليت تكفيه
. ١٧زمالئه إذا حلن يف اللفظ أو أخطأ يف اإلجابة

اجليد االستماعوجد أنه يساعد على مترين التلميذ على فاللغةوإذا نظر إىل معمل
إذ أنه يستطيع أن يكرر االستماع إىل اللفظة عدد املرات الذي يروق له، ويكون التلميذ يف 

فال تؤثر أخطاؤهم على صحة بعيدا على مساع ما يتلفظه التالميذ اآلخرون اللغةمعمل 
.تلفظه

اللغةمميزات وضعف معمل .٤
. يسهل يف عملية املعلم ألن فيه األجهزة العصريةاللغةإن استعمال معمل 

ويستطيع املعلم أن يلقي املادة التعليمية تقليديا كانت أم عصريا من املواقع واخلربة 

، اململكة األردنية اهلامشية- عمان (، مختبر اللغة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، شادي جملي سكر١٥
http://www.alfusha.net/t7358.html 10-02-2011-20.00 WIB.(

.٢. ص. في تعليممختبر اللغة،شادي جملي سكر١٦
. ٢. ص.في تعليممختبر اللغة، شادي جملي سكر١٧
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لذا، يفهم التالميذ املادة واهلدف املنظمة يف . واملعلومات اللغوية أو العمومية أو غري ذلك
:ومن مميزاته هي. دروسهم

: جلديد مجيع مصادر بث املادة التعليمية من خالل الوسائط التاليةيدعم هذا الطراز ا.أ
. كمبيوتر حممول أو حاسب آيل،  مشغل أقراص مدجمة،جهاز كاسيت

أجهزميعاوالطالب مجللمعلمميكن.ب لى  ة ع اضر احمل يل  يستطيع الطالب و .تسج
.استدعاء املعلم كلما احتاج إىل ذلك من خالل زر مناداة

التحدث إىل طالبه وكذلك حتديد عدد من الطالب للتحدث مع يستطيع املعلم .ج
.بينما يستمع هلم بقية الطالب احلوار بعضهم البعض لعمل 

بقية يستطيع املعلم ختصيص أحد الطالب ليقوم بشرح الدرس أو عمل حوار مع.د
.من جهاز الطالب إىل مجيع الطالب صوتاً وصورةالطالب أو بث مادة تعليمية

م من عمل املراقبة جلميع الطالب وذلك من خالل استجالب شاشات يتمكن املعل.ه
.ة بثها لطالب آخرين مىت شاء ذلكالطالب أمامه ومن مث إعاد

يستطيع املعلم تقسيم الطالب إىل عدة جمموعات، ومن مث التواصل مع أي منهم مىت .و
.١٨احتاج إىل ذلك

، هصائنقفيه مهم يف تعليم اللغة العربية ولكن يوجد اللغةمع أن استعمال معمل 
يؤديان العمل نفسه، فهما يعرضان املادة اللغةأن كال من الفصل الدارسي ومعمل وهذا، ب

أي الفصل (ولكنهما . اللغوية للطالب ويهيئان الظروف الالزمة للتدريب على استعماهلا
) اللغةالدارسي ومعمل 

ففيه مدرس على الشريط أي اللغةفالفصل الدارسي فيه مدرس من حلم ودم، وأما معمل 
١٩.أن لكل منها حسنات وحدوده

فمن ناحية تقديك املثال أو املادة اللغوية وهي الوظيفة األوىل للمدرس كماذكرت 
يكون املدرس الذى على الشريط ثابت اجلأش، بعيدا عن اخلطأ يتكلم بتشكيلة متنوعة من 
األصوات البشرية حسب ما تقتضيه حاالت املسهمني يف النص، وهو باإلضافة ذلك ال 

-http://www.dar، مبدارس دار السالم األهليةاإللكرتونيةيف املختربات ١٨
assalam.edu.sa/index.php?page_id=82, 09-02-2011, 20.00 WIB.

.٥.ص. واستخدمهامختبر اللغةكية عارفة،ز١٩
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قد صربه، وال يصاب خبيبة أمل، أما املدرس اآلدمى فهو يغضب وال ميل وال يسأم وال يف
.معرض لكل تلك االنفعاالت ألنه بشر

من ناحية القيام بالشروح والتفسريات كان املدرس على الشريط يضاهي على و 
املدرس اآلدمى بل يستطيع توجيه انتباه الطالب إىل نقطة معينة مثال، ولكنه ليس قادرا 

الطالب لتلك الشروح، كما أن املدرس على الشريط غري قادر على التحقق من مدى فهم 
.على تبيان اجلانب احلضارى من اللغة األجنبية

وأما من حيث تقومي جهود الطالب ومراقبة إنتاجهم، فإن املدرس الذى على 
الشريط ال يستطيع أداء هذه املهمة فال الشريط وال آلة التسجيل اليت أمام الطالب قادرة 

ييز بني اللفظ الصحيح واللفظ اخلاطئ ولكىن أؤكد بأنه سيأتى ذلك اليوم الذى على التم
.خترتع فيه آلة تنبه الطالب اىل أخطائه
فيه حسنات لكن هو من اللغةمن أن معمل الرغمبومن الشرح السابق، يعرف 

الوسائل التعليمية فلذا حيتاج إىل تطبيق طرق التدريس احلديثة، فهو ال ميكن أن يفيد إال 
.طريقة عتيقة يف التعليممع 

اللغةشروط استعمال معمل .٥
مه املعلم ويستعني به له دور ووظيفة يستخداللغةن معمل كما عرف الباحث، أ

خرى إن أحسن استعماهلا حققت أتآالنه آلة مثللك. بدرسهمعلي تفهيم التالميذ
. ة الوقت وخسارة املال وتشتيت اجلهودتسببت يف إضاععكسهوإن الغاية املرجوه منها 

:عدة الشروط هياللغةمعمل يف استعمال ويشرتط 
إعداد املدرس إعداد جيدا ومناسبا.أ

:وهذا يطلباللغةيئة التلميذ الستعمال معمل .ب
متفهما الغاية من استعماهلااللغةأن يكون التلميذ مدركا طبيعة معمل )١
أن يتعود التلميذ اإلصغاء اجليد )٢
أن يتعود التلميذ النقد الذايت حبيث ميكنها تلمس أخطائه)٣
أن يعرف سلفا كيفية استخدام األجهزة اليت يف حجرته)٤

وملستوى التالميذ فليست مجع املواد اللغوية اللغةملعمل إعداد الدروس اللغوية املناسبة .ج
.اللغةصاحلة لدخول معمل 
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اللغةووجود مشرف فين لصيانة اآلالت واملعداين واألجهزة األلكرتونية يف املعمل .د
ية ا لعنا ملواجهة احلاالت اللغةوأن يكون موجودا عندما يكون التالميذ يف معمل . وا
.و أما إذا أمهلت تلك اآلالت انعدات ف. االضطرارية

أكثر فائدة يف املراحل األوىل من تعلم اللغة األجنبية ألن تلك اللغةمادام معمل .ه
بشكل أفضل من اللغةاملراحل تعتمد على اإلصغاء والتكرار اللذان يوفر مها معمل 

.٢٠الفصل املدرس
له دور ووظيفة لتسهل اللغةلبيان السابق يقوم الباحث باخلالصة، أن معمل ومن ا

رس ويئة مع إعداد احلسنة، وهي اللغةمعمل عملية التعلم وتعليم مهما يكون  ملد ا اد  إعد
لصيانة اآلالت واملعداين التلميذ، وإعداد الدروس اللغوية املناسبة ووجود مشرف فين 

ية االلغةواألجهزة األلكرتونية يف املعمل  لعنا .وا

اللغةاستعمال معمل خطوات .٦
األجهزة وفيهاألجنبية، اللغةصة خصيصا لتعليم هو غرفة مصماللغةمعمل إن 

أو ماكينة الرئيسية ويكمل باألجهزة لتكرار، وأجهزة شاشة العرض الفيديو، اإلذاعة، 
وعندما  ، دةاحلاسوب لوسائط املتعدّ وجزء مكمل زيادة هي السماعات، وامليكروفون، 

ى مبعمل إكانت تلك األجهزات فوجد دة أي كانت اللغةىل ما يسّم لوسائط املتعّد
تفاذ وا قد اس.وسائل مع وظيفات املتنوعاتيشمل على ةاللغاألجهزات يف معمل 

ل الشاملعلم إىل أي الربامج لتعل ريط والفيديو م اللغة األجنبية سواء كان باستخدام مسّج
بل بكفاءته يسهل املتعلم أن يشرتك يف عملية اإلتصال من خالل وأسطوانة التفاعلي،

. ٢١السماعات وامليكروفون
هي الوسائل التعليمية املستخدمة يف تسهيالت اللغةن معمل أومن املعروف، 

بل هجو إىل غاية املر تلفختتلك االآلت لكن حيقيقة، . وإفهام املادة درس اللغة العربية
وكما يلي عدم الكفاءة املدّرب يف استعماهلا، سبب على تمانعد

:املشكلةحللاللغةاستفادة معمل يف ليب األسا

.٢. ص.في تعليماللغةمختبر، شادي جملي سكر٢٠
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ستماعغرفة اال.أ
اعألجنبية هي لتعليم مهارة االستميف تعليم اللغة االلغةاستعمال معمل إن 

كالمويالحظ ويفهم كيف  ميذاللكي يستمع الت،باندماجالكالم والقراءة والكتابةو 
يتكلموانأإىلتالميذاليستطيعيف أي حال املختلف، حىتصاحب اللغةاحملاكىو 

.دة التعليمية من قبلاملاريفاصلة تلك الغاية حتتاج إىل تو وحمل. العربمثل كالموحياكى 

: ٢٢يليكمافهي  ساليب يف تعليها أأما 
:ما يلييفته اأما خطو . باستخدام مسجل الشريط أو األجهزة لعرض االسطوانة.١

.ض بعض القصص اليت يتضح من خالهلاميهد للموضوع بعر )١
بعد عرض القصص، يدار جهاز التسجيل، ويسمعون من خالله متثيلية )٢

.حتكي قصة
بعد عرض القصص املتنوعة، واالستماع إىل قصة من خالل املسجل يوضح )٣

.املدرب للمستمعني أنه سيذكر هلم ما يؤيد صدق مامسعوه
سوف : ة مبهارات وآداب االستماع مثلتعطى بعض التوجيهات اخلاص)٤

.تستمعون إىل موضوع يتحدث
بعد إعطاء التوجيهات والتزامهم الصمت التام، يعرض املوضوع من خالل )٥

.جهاز التسجيل، أو يقرؤه أحد الطالب
بعد االستماع للموضوع توجه أسئلة متنوعة منها األسئلة التقليدية منها )٦

. ٢٣األسئلة املوضوعية
دةباستخدام ا.٢ حلاسوب للوسائط املتعّد

دة ميكن ملعلم اللغة العربية أن  من خالل احلاسوب للوسائط املتعّد
. يةيعرض الكتابة أو الصور مع الصوت ويكرر عن املادة التعليمية بكفا

احلاسوب برنامج بأن يقدم تعليم اللغة العربية وباإلضافة إىل ذلك ميكن

٢٢M. Abdul Hamid, dkk, pembelajaran, hlm. 207.
املسلم للنشر والتوزيع، دار : الرياض(، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان، ٢٣
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هلذا الربنامج ال حيتاج لشراء املواد وأفضل مميزات. مايكروسوفت باوربوينت
.٢٤التعليمية ألنه قد وجد يف مكتب مايكروسوفت

غرفة لغري االستماع.ب
للمعلم ميكن اللغةة السمعية والبصرية اليت كانت يف معمل وسيلمن خالل ال

لقسم تعليم . أن يعرض عن الكليات أو التعليميات يف أى جمال الدرس باللغة اهلدف
ومن .مثال، ميكن له أن يعرض طرائق تعليم اللغة اليت ترتب يف أسطواناتاللغة العربية

يساعد على برامج املعايرة عن اجلودة متخرجات اللغةوظيفته أيضا، باستعمال معمل 
، حيث ينظر من خالل االختبارات يف اللغة العربيةمبجموعة النقاطا اللغة العربية معّينة

. ٢٥إىل جودة املتخرجات احملصلةضحاااجلامعة نظرا و اتمع أو 

اللغةمشكالت استعمال معمل .٧
على الرغم من نتائج البحوث والدراسات واملمارسات الفعلية الىت أكدت على 

، يف رفع مستوى وجودة عملية التعليم والتعّلم، إال اللغةأمهية الوسائل التعليمية، كمعمل 
:إجياز هذه فيما يليوميكن شكالت،املوأأنه مازالت هناك من الصعوبات 

أا أدوات للتسلية واللهو وليست للدراسة .أ لى  ية ع يم تعل ئل ال لوسا يذ ل تالم عض ال ب نظر  ي
.الفعالية اجلادة مما جتعلهم يعرضون عن األنتباه واالهتمام للدرس

كالعروض الضوئية .ب
صعوبة تداول الوسائل التعليمية بني املدارس والتخوف من استخذامها و . تيةأو الصو 

.خشية تلفاها أو كسرها وما يرتتب على ذلك من اخلصم من الرواتب
يلة مما يزيد حيتاج تشغيل األجهزة التعليمية إىل فن وصيانة وربط املادة الدراسية بالوس.ج

م الكافية بتشغيل بعض األجهزة من أعباء املعلم، ومن جانب آخر عدم خربة املعل
.وإعداد بعض املواد الدراسية

وجيا التعليم الالزمني للقيام بعمليات الصيانة أو عدم توافر الفنيني أو أخصائي تكنول.د
وكذلك إرتفاع تكاليف . مساعدة املعلم يف تصميم وإنتاج املواد التعليمية املختلفة

٢٤M. Abdul Hamid, dkk, pembelajaran, hlm. 271.
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وسرعة التلف مما يزيد من األعباء املالية وصيانتها وأمثان بعض الوسائل التعليمية 
.للمدارس

من الكتب الدراسية وعدم تركيز االمتحانات على اللفظية وتكرار ما حفظه التالميذ .ه
مما يدفع تناول اجلوانب األخرى ألهداف العملية التعليمية كاملهارات العملية وغريها 

.٢٦وسائل التعليميةالكثري من املعلمني إىل الشرح اللفظي وعدم استخدام ال
شكالت استعمال يستطيع الباحث أن يكشف اهلوية عن املومن الشرح السابق، 

ومن الناحية املتعلمني . من ناحية املتعلمني واملعلم والوسائل نفسهاقد جييئوهي الوسيلة
أا أدوات للتسلية واللهووينظرونوهي قلة رغبتهم للوسائل التعليمية لى  ومن الناحية . ع

. عدم خربة املعلم الكافية بتشغيل بعض األجهزة وإعداد بعض املواد الدراسيةو استخذامها 
لتعليمية وصيانتها وسرعة نفسها وهي إرتفاع تكاليف وأمثان بعض الوسائل اومن الوسيلة 

.التلف
ومع ذلك، ذهب على حممد القامسي يف كتابه اجتاهات حديثة يف تعليم العربية 

: وهي فيما يلياللغةعن املشكالت استخدام معمل للناطقني باللغة األخرى
واللغة ليست . هي الفرصة للتكرار، ألن التكرار ليس حبد ذاتهاملشكالت األوىل

تار بشكل يعرب عن املعىن الذي خينظيم عبارات حمفوظة عن ظهر قلب وإمنا مفردات ت
وهلذا جيب أن ترتك للطالب حرية التعبري عن املعىن الذي يقصده هو، وأن يكون . املتكلم

.٢٧اللغةقادرا على اختيار الكلمات املناسبة لذلك، وهذا يصعب حتقيقه يف معمل 
هي مسألة اإلشراف فقد  اللغةاملشكالت الثانية اليت وجدت بعد استعمال معمل 

كان املدرس سابقا يستمع إىل إجابة كل تلميذ ويصحح أخطاءه على الفور، ولكن احلالة 
ألن إجابات التالميذ كلهم تأيت دفعة واحدة ويف الوقت نفسه حبيث اللغةحتتلف يف معمل 

م عليه اإلنصات إىل تسجيالت التالميذ وتصحيها مجيعا بل يتال يتسىن للمدرس مراقبتها
.ين مالحظاته عليهاواحدا وتدو فواحدا 

.٥٨-٥٧. ، صالوسائلأمحد سامل، ٢٦
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هي مسألة إعداد مدرس اللغة اللغةاملشكالت الثالثة اليت أثارها استعمال معمل 
فلم تعد مهمة املدرس اليوم إتقان اللغة األجنبية اليت يقوم . األجنبية إعداد جديدا مناسبا

لعملية تقومي جهود التالميذ عميقا بتدريسها فحسب، بل يطلب عمله أيضا تفهما 

.٢٨املدرس إىل إملام وتفهم ليميكانيكية األجهزة األلكرتونية اليت يستخدمها
ها هو منها لة اليت أوجدقد يواجه املدرس اليوم مشكلة تقسيم العمل بينه وبني اآل

لة بنجاح فإنه يعود هلا وكل ما ال تستطيع ن تقوم به اآلستطيع أ، لكن كل ما ياللغةمعمل 
لة القيام به فإن مرجعه إىل املدرس، ألن كيان املدرس احملرتف يعاجل إىل إختالف اآل

.وكذلك يف استعماله للوسائل التعليميةالتالميذ ويشجع لرغبتهم يف تعليم اللغة العربية، 

.١٣٢.ص.اإلتجاهات،علي حممد القامسي٢٨
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