حممدخبري سراج ،تأثير وسائل التعليم ّية في تعليم المفردات
ّ

أتثري وسائل التعليميّة يف تعليم املفردات ابستخدام األفالم
حممدخبري سراج
ّ

جامعة "تولونج أكونج" اإلسالمية احلكومية تولونج أكونج جاوا الشرقيّة

ملخص :كنت املفرات عنصر من عناصر اللغة العربية حبيث يتضمّن عليها
املعاين واستخدام الكلمات يف اللغة من املتكلم نفسه أو من الكاتب.
والشخص سنزيد له مهارته يف اللغة إذا ازداد مفرداته أل ّن كفاءة مهارة لغة
الشخص متوقف علي املفردات اليت استوعب عليها .إ ّن تعليم املفردات حيتاج
ايل الوسائل التعليميّة ملساعدة الطالب يف إستيعاهبا ,الوسائل التعليميّة اللغوية
احتياج هام البدّ أن يستعملها املعلّم يف تسهيل تعليم اللغة األجنببيّة .كان
تعليم اللغة العربيّة يف املاضي يستخدم الوسائل التعليميّة البسيطة ملساعدة
املعلّم يف استخدام مواد الدراسة مثل السبورة و اللوحة والصورة الثابتة.وكان
التعليم يطلب من الوسائل التعليميّة والتكنولوجيّة املختلفة و يف خمتلف مناهج
التعليم املدارس يف اإلبتدائيّة و املتوسطة حيت الثانويّة .ومن بعض الوسائل
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التعليميّة يف تعليم املفردات هي تعليم املفردات ابستخدام األفالم ,الذي تعلّم
املفردات مبشاهدة األفالم العربيّة.

كلمات أساسيّة :الوسائل التعليميّة ,تعليم املفردات ,األفالم.
مق ّدمة

الوسيلة هي ما يتقرب به اىل الغري 1.و مفهوم الوسيلة عند
سوفاران هي الة لريسل الرسالة أو اخلرب من املورد اىل املتقبل 2.منها
سنعرف أن الوسيلة التعليميّة هي ما يتقرب به املواد الدراسية اىل
الطالب حني التعليم .والوسيلة عندها دور مهم يف التعليم ،ألهنا
تستطيع ليساعد املدرس لتطبيق دراسته سهال و الرتفاع دافع
مهما يف الدراسة ،أل ّن املدرس
الطالب للتعليم .ميلك املدرس دورا ّ
هو املقابل لتالميذه مب ّكرا .لذا جيب على املدرسني لتصميم الدراسة
اجلديدة و اجليدة و اإلبكارة ليبلغ غرض الدراسة .املثل يستخدم
املعلم وسيلة األفالم ليعلم اللغة العربية.
مهمة
من أركان اللغة العربية وعناصرها هي املفردات اليت ّ
ومهمته تتمثل ىف تعهد املتعلمني صغارا وكبارا يف
ملعلم اللغة العربيةّ ،
 1لويس مئ الوف ،املنجد يف اللغة و األعالم( ،بريوت :املكتبة الشرقية ،)6 198 ،ص900 .

 MuhtadiAnshor, PengajaranBahasa Arab: Mediaنقلت من
dan Metode-metodenya, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 22
2
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تنمية مهارات عناصر اللغة األربعة فيقدرهم على الكالم (احملادثة
واملناقشة) للتعبري عما يف نفوسهم ،إلفهام غريهم ما يريدونه ،وعلى
االستماع لفهم ما يلقى عليهم ،وعلى التعبري الكتايب لإلفهام ،وعلى
القراءة للفهم .وتدخل مجيع فروع اللغة العربية يف هذه العناصر ،ألهنا
كل متكامل يكمل بعضه البعض ،وال ميكن أن يستقيم كالم
منطوق مسموع أو كالم مكتوب مقروء إال إبتقان مجيع مهارات
اللغة العربية.3
اهلامة حبيث تتضمن
كانت املفردات عنصرا من عناصر اللغة ّ
عليها املعاين واستخدام الكلمات يف اللغة من املتكلم نفسه أو من
الكاتب .والشخص ستزيد له مهارته يف اللغة إذا ازداد مفرداته ألن
كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على املفردات اليت استوعب
عليها.4
املفردات هلا دور هام يف ترقية اللغة يف املهارات اللغوية،
فاستيعاب املتكلمني (الطالب) على املفردات شيء ال بد منه وال
يستغين عن االهتمام هبا .ومن نوع االهتمام هبا هو بوسيلة تعليم
املفردات يف املدرسة تعليما مناسبا .ومن أهداف تعليم املفردات هي
توفري املفردات لدى الطالب ،وال يراد هبذا أن الطالب جيبون عليهم

 3المرجع نفسه ،ص.44 .
Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang
:Misykat, 2005) h. 96.
4
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أن حيفظوا عددا من الكلمات ،ولكن املراد منه أن الطالب يقدرون
على فهم معانيها واستخدام ها يف اجلمل يف انحية من نواحي
اإلتصال شفهية كانت أم حتريرية .وفقا هلذه القضية ،فيقدم تعليم
تطور
املفردات أن يكون مناسبا ابلوظائف واألهداف وكذلك مبراحل ّ
الطالب يف املدرسة املتوسطة.
إن تعليم مهارات اللغة العربية وخاصة يف تعليم املفردات حيتاج
إىل الوسائل التعليميّة ملساعدة الطالب يف استيعاهبا ،والوسائل
التعليميّة اللغوية احتياج هام البد أن يستعملها املعلم يف تسهيل
تعليم اللغة األجنبية .كان تعليم اللغة العربية يف املاضي يستخدم
الوسائل التعليميّة البسيطة ملساعدة املعلم يف استخدام مواد الدراسة
مثل السبورة واللوحة والصورة الثابتة.
ذكر مصطفى بن حممد فالته مميزات استخدام الوسائل
التعليميّة وهي: 5
 -1إن استخدام األمثلة لتقنيات التعليم بوساطة املدرس الكفء
سوف يساعد هذا املدرس على أداء عمله بكفاءة عالية وجودة
املدرس الذي يستخدم
فائقة ،حيث ثبت من دراسة للمؤلف أن ّ

5حسن بن علي البشاري ،استخدام الرسول صلى هللا عليه وسلم الوسائل التعليمية ،الطبعة
األولى (الدوحة  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية2000 ،م) ص.40-39 .
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وسيلة تعليمية مسعية بصرية أن يوفر  %50من وقت احلصة ،مع
إمكانية احلصول على مستوى تعليمي أفضل.
 -2كما أن استخدام تقنيات التعليم سوف يساعد املدرس على
أن يطور من مستواه العلمي ،خاصة عندما يستفيد من الربامج
املتاحة.
 -3إن تقنيات التعليم قادرة على تقدمي املادة التعليميّة أبسلوب
مشوق ،وتستطيع أن ختلق جوا من التفاعل والعمل اجلماعي داخل
الفصل وخارجه.
 -4وأخريا فإن بكثرة استخدام تقنيات التعليم أن تستطيع الفرصة
أمام الطالب لكي يتعلم وينمي مواهبه وحصيلته وفقا لقدراته.
وكانت التعليميّة احلديثة يتطلب أن العديد من الوسائل
التعليميّة والتكنولوجية املختلفة ويف خمتلف مناهج التعليم املدارس
والثانوية واملتوسطة واإلبتدائية.6
ومن بعض الوسائل التعليميّة يف تعليم املفردات هي تعليم املفردات
عن استخدام األفالم ،الذي تعلم املفردات مبشاهدة األفالم العربية.
تعريف املفردات

6عبد المجيد سيد أحمد منصور ,سيكولوجية الوسائل التعليمية (قاهرة  :دار المعارف,
 )1983ص.5 .
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إن املفردات هلا دورها اهلام يف أية لغة .وأمهية إستيعاب
املفردات ميكن األطالع مما قاله فالريرى ( ،)1977يعىن )1( :
كفاءة فهم معاىن اللغة تتوقف على إستيعاب املفردات)2( .
املفردات من العناصر املهمة يف مهارة اللغة )3( .كفاءة الكتابة يف
اللغة األجنبية تدفعها املفردات فيها.7

مفهوم املفردات

املفردات كما ذكرت يف القاموس اإلجنليزية – الإلندونيسية
الذي ألفه جون م .ايقولس وحسن شاذىل هي قائمة الكلمة .8ويف
اللغة اإلجنليزية مسيت بـ vocabularyواملفردات يف إصطالح
القاموس العام للغة اإلندونيسية هي قائمة الكلمة.9
أدى ويناات واحدية 10يعرف املفردات كما يلي  )1( :مجيع
الكلمات املضمونة يف اللغة ( )2الكلمات اليت استوعب عليه
الشخص أو الكلمات اليت يستخدمها مجاعة يف نفس البيئة ()3
الكلمات املستخدمة يف العلوم ( )4يف علم اللغة ،ليست مجيع
7

Subiyati, Laporan Penelitian (Yogyakarta :Jurusan Bahasa dan
Sastra Inggris, 1989) h. 2
5
John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia,
(Jakarta :PT Gramedia, 2003) h. 631
6
Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan
)Berbahasa, (Bandung :Angkasa, 1989
h. 24.
 7صبرت هخديّة ,تعليم المفردات ,جاكارتا :ديكتي ص .41.
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الكلمات مفردات ( )5قائمة الكلمات والعبارات واملصطالحات يف
اللغة اليت تنظم هجائية ومعها حتديدها.
وفقا لآلراء السابق ذكرها يقدم سوجيطا 11رأيه أبن املفردات
هي  )1( :مجيع الكلمات املضمونة يف اللغة ( )2الكلمات اليت
يستوعب عليها املتكلم والكاتب ( )3الكلمات املستخدمة يف
العلوم ( )4قائمة الكلمات املنظمة مع البيان املوجز مثل القاموس.
تعليم املفردات ابستخدام األفالم

أ -استخدام األفالم يف تعليم املفردات
استنتج كثري من املعلمني الذين استخدموا األفالم يف مهنتهم,
وعد من الباحثني الذين أجروا التجارب امليدانية لتقومي فاعلية
الرتبوية ,أن األفالم فوائد جنمل أمهها فيما أييت :
 إاثرة االنتباه الواقعية القدرة على إيصال الرسالة مشول الفائدة بغض النظر عن الفروق الفردية بني املتعلمني تبسيط التجريد التحكم ابلوقت11
Soedjito, Kosakata Bahasa Indonesia, (Jakarta :PT Gramedia,
1988( h. 35.
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 التحكم ابحلجم القدرة على التقريب القيمة الرتبوية القيمة اجلماليةب -أنواع األفالم
تنقسم األفالم بصورة عامة إىل نوعني رئيسني مها :
 -1األفالم الرتفيهية
هذا النوع من األفالم هو النوع الشائع الذي يعرض يف دور
السينما أو من حمطات التلفاز أو من الفيديو وتنتجه الشركات
السينمائية .والغاية األصلية من هذه األفالم هي الرتفية وحتقيق أرابح
للشرمات املنتجة.
 -2األفالم التعليمية
هذا النوع من األفالم ينتج هبدف إيصال رسالة إعالمية معينة
إىل مجهور مقصود ابلذات .وتقع هذه األفالم يف أنواع رئيسية ثالثة
هي :
 األفالم التعليمية القصرية األفالم الواثئقية -األفالم اإلعالمية
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يتألف تدريس اللغة العربية بوصفها لغة عاملية من شقني
أساسني متكاملني مها  :اجلانب اللغوي و اجلانب احلضاري.
ويتناول اجلانب اللغوي تعليم املستوايت اللغوية كلها  :الصوتية
والصرفية والنحوية والداللية ,كما يهدف إىل تزويد الطالب
ابملهارات اللغوية األربع املعروفة وهي :
 -1اإلستماع والفهم
 -2التكلم
 -3القراءة
 -4الكتابة.
غري أن يستخدم األفالم يف تعليم العربية للناطقني ابللغات
األخرى يتطلب أمورا جيب توفرها وأمهها إنتاج أفالم بعليمية جيدة
تتماشى مع املستوايت املختلفة للطالب ,وتتوفر هلا الكتب املالئمة
واألشرطة املساعدة ,كما ينبغي أن يدرابملدرسون على األساليب
التعليمية الالزمة الستخدام األفالم بصورة انجحة مثل إختيار
األفالم املناسب ,وإعداد أسئلة عن موضوعه ,واستخراج املفردات
الصعبة وشرحها ,واستنباط الرتاكب اللغوية من احلوار وكتابة متارين
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على نسقها ,وتدريب الطالب على تلخيص األفالم ,ومناقشة
12
موضوعه وتقوميه
ج -خطوات عرض األفالم
 -1هيئ جهاز العرض بوقت كاف بوضعه يف مكان مقابل
للجميع مبستوي نظر املشاهدين مث ثبت مصدر الصوت (السماعة)
يف مكان يتيح جلميع السماع دون اإلزعاج.
 -2إشرف بنفسك على جلوس الطالب داخل قاعة العرض
بشكل يتيح جلميع مشاهدة األفالم دون عناء.
 -3قدم األفالم للطالب بشرح بسيط يلقي ضوأ على مادته
وحمتوايته حىت يسهل متابعته.
 -4أدر جهاز العرض وامكث جبانبه ملراقبته ولضبط وضوح
الصوت وشدة الصوت .إذا كان األفال مصامتا أوانطقا بلغة ال
يعرفها الطلبة ال مانع من أن يتويل املعلم شرح مناظر األفالم ابلكالم
مباشرة أو بواسطة ميكروفون.
بعد االنتهاء ،انقش الطالب يف حمتوايت األفالم (املفردات) وذلك
لشرح ما فاهتم من أمور وملعرفة مدي تفهمهم ملادته.13
12علي القامسي وحممد علي السبد,التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ,الرابط :
إيسيسكو )1991 ,ص.133 -126 .
13بشري عبد الرحيم الكلوب ،الوسائل التعليمية التعلمية إعدادها وطرق إستحدامها( ،بريوت  :دار إحياء العلوم،

 )1986ص.61-60.
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أتثري وسائل التعليميّة يف تعليم املفردات عن استخدام األفالم.

يف عملية التعليم والتعلّم التفاعل املطلوب على حد سواء
التفاعالت الدوافع الداخلى وخارجي لتشجيع الطالب االجتهاد يف
التعلم .إذا كان ينقص رغبة الطالب على التباع الدرس فيكون
معني .وجب على
املدرس حيتاج فيه مهما كان على وقت ّ
التعليل من ّ
حيس بذالك احلال ,والسيما أ ّن اللغة العربية هي اللغة
ّ
املدرس أن ّ
األجنبية لطالب .الطالب ىف الفصل 10ليس إالّ متخرج من املدرسة
املتوسطة
لكن فيه الطالب متخرج من املدرسة ّ
ّ
املتوسطة اإلسالمية و ّ
متخرج من املدرسة املتوسطة
احلكومية ,كما عرفنا أ ّن احلقيقة
ّ
احلكومية لن يتعلّمون العلم اللغة العربية من قبل .فهذا يكون دور
املدرس يالزم أن تصاحب داءما ىف العملية التعليمية العلم اللغة
ّ
العربية .ألن يكون غرض من الرتبية الّىت يبلّغ اباملدرسة و ممثّل الرتبية
ِ
مهمة هلا
يستطيع ينفذهم .كما قال ُس ْوَد ْرَم ْن ديْن يف كتابه :الرتبية ّ
14
وظيفة حليات األ ُّمة.
كان تعليم املفردات يف املدارس بعضا من تعليم اللغة العربية.
والطريقة اليت يستخدم املدرس يف تعليم اللغة العربية هي الطريقة

Sistem

14

Sudarmandanin,
Agenda
pembaharuan
Pendidikan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.7
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املوحدة .تشمل هذه الطريقة املواد الكثرية من اللغة العربية منها :
القراءة واملفردات والقواعد واحلوار والكتابة.
أما إجراءات تعليم املفردات هي كما يلي :
 -1يقرأ املدرس النص من القراءة والطلبة يتبعون حىت يستطيع الطلبة
أن يقرؤوا أبنفسهم.
 -2يقرأ املدرس املفردات اجلديدة اليت كتبها يف الكتاب.
 -3كتب املدرس املفردات اجلديدة على السبورة ويبني معناها واحدا
فواحدا حىت فهم الطلبة.
 -4يطلب املدرس الكلمة الصعبة اليت مل تبحث يف نص القراءة.
 -5يسأل املدرس املفردات اجلديدة إىل الطلبة واحدا فواحدا يف آخر
دراسته.
أما الوسائل اليت يستخدمها املدرس لتسهيل تعليمه املفردات
يف الفصل منها :
 السبورة.يقدم املدرس لبيان املفردات (الكلمة) الصعبة إىل الطلبة .كي
يفهم الطلبة الكلمة املقصودة أو لعرض املفرداة املقصودة خاصة على
الطلبة ليس معهم الكتاب الدراسي.
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يقدم املدرس أحياان يف بعض العمليات التعليمية عن املوضوع
اخلاص ،مثل موضوع عن اهلوايت و االت املوصالت وما سواها
لرتقية رافعية الطلبة يف دراسة اللغة العربية.
 واألدوات املوجودة يف الفصل.يقدم املدرس يف أثناء تدريس املفردات على الطلبة بدون
ترمجة إىل اإلندونيسيا .حينما ال يفهم الطلية املفردات ،واألشياء
املرتبطة ابملفردات املقصودة يف الفصل .إختار املدرس على أن يقدم
هذه الوسائل التعليمية ألهنا وسيلة سهلة وموجودة إستخداما يف أي
املدرس.
كان تعليم اللغة العربية هي الطرق التعليمية وأساليب التعليم
والوسائل التعليمية والتقومي يف تعليم املفردات العربية مفوضة اىل
مدرس املواد الدراسية أيضا .واألهداف من تعليم اللغة العربية
(املفردات) هو لتسهيل املدرس يف سرح الكلمة بدون ترمجة إىل
اإلندونيسيا.
خالصة

إن تعليم مهارات اللغة العربية وخاصة يف تعليم املفردات حيتاج
إىل الوسائل التعليميّة ملساعدة الطالب يف استيعاهبا ،والوسائل

التعليميّة اللغوية احتياج هام البد أن يستعملها املعلم يف تسهيل
تعليم اللغة األجنبية .كان تعليم اللغة العربية يف املاضي يستخدم

التدريس :المجلد الرابع -العدد الثاني -ديسمبير2016

73

حممدخبري سراج ،تأثير وسائل التعليم ّية في تعليم المفردات
ّ

الوسائل التعليميّة البسيطة ملساعدة املعلم يف استخدام مواد الدراسة
مثل السبورة واللوحة والصورة الثابتة.
وكانت التعليميّة يتطلب أن العديد من الوسائل التعليميّة
والتكنولوجية املختلفة ويف خمتلف مناهج التعليم املدارس والثانوية
واملتوسطة واإلبتدائية .ومن بعض الوسائل التعليميّة يف تعليم
املفردات هي تعليم املفردات عن استخدام األفالم ،الذي تعلم
املفردات مبشاهدة األفالم العربية .الذي تعلم فيه الربامج اللغوية أو
اللعبة املربمج .قد تكون وسيلة تستخدم بعض املدارس لقلة الوسائل
التعليميّة فيهم.
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