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Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran multimedia dalam 

meningkatkan ketrampilan Bahasa Arab dan problematika yang 

dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam menggunakan multimedia 

dalam pembelajaran berikut solusi untuk memecahkannya di Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab STAIN Ponorogo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa multimedia memiliki peran 

yang sangat besar dalam meningkatkan ketrampilan berbahasa Arab 

bagi mahasiswa Prodi PBA STAIN Ponorogo, baik ketrampilan 

menyimak (istima’), berbicara (kalam), membaca (qiro’ah), menulis 

(kitabah). Para dosen telah banyak menggunakan multimedia berupa 

power point dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mahasiswa 

juga banyak memanfaaatkan media internet dalam meningkatkan 

ketrampilan bahasa Arab di luar kelas. Adapun masalah yang dihadapi 

dalam menggunakan multimedia di antaranya adalah kemampuan 

beberapa dosen dan mahasiswa yang kurang dalam mengoperasikan 

multimedia, website yang ada, tidak semua multimedia dapat di akses 

dengan mudah, signal  internet yang belum menjangkau seluruh area 

kampus menyebabkan internet tidak dapat diakses secara leluasa, 

dan tidak semua perlengkapan multimedia di kelas dalam kondisi 

yang baik.

Kata kunci: multimedia, ketrampilan Bahasa Arab 

املقّدمة
للغة العربّ�ة و ظ�فة كلغة الدين والعلوم و كذلك كببأدوات املببواصببلت. و الغة العرب�ة من إحببدى املببواد 
املببدروسببة يف املعلمة إبندون�س�ا. لببذه اللغة ربببط ابلدين والعلوم، فهي جببزء مهّم و ال ميكن فرقها ابملببواد 
الدراس�ة األخرى. ورأى بعض الناس أّن تعّلم اللغة العرب�ة صع�ة حىت يس�ب الناس ت�أسا. و تعل�م اللغة هي 
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احملاولة ل�ناء فكر جديد يف نفس الشخص ل�كون قادرا على التفاعل والتواصل مع صاحب اللغة. و يف بعض 
األح�ان، كان الفكر اجلديد خمتلفا عن لغة األم، إما من انح�ة منهج علم األصوات وعلم الصرف وعلم الداللة 
وعلم ال�ناء، وأح�اان قد تشابه مع حال لغة األم. و من هنا نعرف أن تعّلم اللغة مهّم جّدا يف أي حال كان.

لقد ظهرت مشكلت تربوية يف الساحة امل�دان�ة نت�جة للنفجار املعريف الائل والذي طرح معلومات 
هائلة ،والبد لعضو ه�ئة التدريس أن يتناولا يف وقت قصري ابإلضافة إىل قلة املؤسسات التعل�م�ة الست�عاب 
األعداد املتزايدة للمتعلمني والتكال�ف ال�اهظة للتعل�م وقلة التجه�زات املادية وقلة أعداد املعلمني األكفاء , 

فكان على املؤسسات التعل�م�ة االستعانة ابلتكنولوج�ا لتجد حلوالاً لتلك املشكلت.
يواجه املعلم املشكلت املتنوعة اثناء ق�امه بشرح الدرس ال�وم. و ترتكز هذه املشكلت معظمها ىف 
عدم فهم املتعلمني حنو املادة املدروسة . ولذلك، ين�غى على املعلم أن يستخدم آلة الىت تساعده كثريا ف�ها، 
وهذا يسّمى ابلوسائل التعل�م�ة.إذن، وسائل التعل�م هي وس�لة اإلتصال بني املعلم و املتعلم لتحق�ق أهداف  
التعل�م. لو إستخدام الوسائل التعل�م�ة أو االجهزة  التكنولوج�ة الديثة يف تعل�م اللغة العربّ�ة متاجة ضرورية. 
للوسائل التعل�م�ة أنواع كثرية، إحدى منها هي الوسائل املتنوعة .)Multimedia) التعل�م ابلوسائل 
املتنّوعة هي عمل�ة التعّلم والتعل�م يف إيصال املواد التعل�م�ة اليت تقّدمها املعّلم آبلة اإللكرتون�ك. وأما الوسائل 
 ، (LCD( الوسائلي الكريستال  وشبباشببات   ، (komputer(البباسببوب منها  متنوعة،  البب�ببوم  التعل�م�ة 

والشاشات )projector)، وغريها.1 

نتائج البحث 
   (Multimedia)مفهوم الوسائل املتنوعة

 ، mediaتعَ املتنوعة أو املتعددة و ، multiمأخوذة من كلمة (multimedia( كلمة الوسائل املتنوعة
الوسائط، ومعناها استخدام مجلة من وسائط االتصال من الصوت )audio) والصورة  الوسائل أو  تعَ 
 )visual)أو ف�لم ف�ديو بصورة مندجمة ومتكاملة من أجل حتق�ق فاعل�ة يف عمل�ة التعلم و التعل�م والتدريس 

، أي أهنا خل�ط من عناصر موضوعة يف نسق عام، وتتكون من جمموعة وسائل االتصال املختلفة.2 
فإن الوسائل املتنوعة على شكل أساسي هي أدوات االتصال والعرض. و رأى ماير )Mayer)أن 
الوسائل املتنوعة هي تقدمي املعلومات ابستخدام الكلمات والصور، ويقصد ابلكلمات الشفوية مثل النص 
اإليضاح�ة  اجلببامببدة كالصور  الرسومات  مثل:   ، مرئّي  على شكل  فتأيت  الصور  أمببا  املنطوق؛  أو  املط�وع 
واخلرائط والصور والرسوم ال��ان�ة والرسومات الدينام�ة اليت تشمل ف�ها صورا متحركة وف�ديو).3 ويفهم 

هنا، أن تقدمي الوسائل املتنوعة له أشكال خاصة يف تشغ�ل عناصرها.
 إن تطوير العلوم والتكنولوجي يس�ب إىل زايدة جهود التجديد يف اإلستفادة من نتائج التكنولوجي يف 
عمل�ة التعّلم. ويتعني ذلك على املعّلمني ل�كونوا قادرين على إستخدام األدوات اليت توفرها املعلمة، وميكن 
أيضا  املعّلمون  ذلببك، يطلب  العصر. وابإلضببافببة إىل  للتطورات ومتطل�ات  مناس�ة  األدوات  تلك  أن  أيضا 
لتطوير مهاراهتم من شأهنا على جعل الوسائل التعل�م�ة اليت س�ستخدمواها عند عدمها. وسائل اإلعلم هى 
كّل شيء ميكن أن تستخدم لتوج�ه الوسائل من املرسّل إىل املتلقي، وذلك لتحف�ز األفكار واملشاعر واملصاحل 

http:upi.edu./.../pembelajaran-multi-media.com1, نقل ابلتاريخ ١٠ فربيري ٢٠١١ ىف الساعة ١٨.٤٥.

)القاهرة:  السم�ع ممد،  ع�د  عرب�ة، حترير: مصطفى  دراسببات  الرسي:  التعل�م  املتعددة يف  الوسائط  منظومة  الض��ان،  2انظر صبباحل 
مركزالكتاب للنشر، ١٩٩٩)، ١٤٢

 Cambridge University :UK) ،The Cambridge Handbook of Multimedia Learning ،3رجيار ماير
٢٠٠٥) ،٢ ،Press
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واالهتمام من املتعلمني حىت حيدث عملّ�ة التعّلم.4 وين�غي على املعّلمني أن يكون لديهم معرفة وفهم كاف�تان 
على الوسائل التعل�م�ة اليت حتتوى على: 

وسائل اإلعلم كأداة إتصال لزايدة ت�س�ط عمل�ة التعّلم والتعل�م	. 
وظ�فة وسائل اإلعلم من أجل حتق�ق األهداف التعل�م�ة	. 
اخلصوص�ات والعموم�ات من عمل�ة التعّلم	. 
العلقة بني طرق التدريس والوسائل التعل�م�ة	. 
الق�مة أو مزااي الرتب�ة اإلعلم�ة يف التدريس	. 
اإلخت�ار وإستخدام الوسائل التعل�م�ة	. 
األنواع املختلفة من األدوات وتقن�ات اإلعلم الرتبوي	. 
الرتب�ة اإلعلم�ة يف كل موضوع	. 
االبتكار يف جمال األعمال يف اإلعلم الرتبوي	 	. 

ملساعدة خمتلف  التعل�م�ة  التكنولوجي  أشكال  من  إستخدام شكل  درايببة حىت  على  كّنا  اآلن  حببىّت 
 (over head projector( التعل�م�ة. وبعض من هذه األدوات مثل جهاز عرض الشفاف�ات األنشطة 
  (komputer(البباسببوب إسببتببخببدام   ،(LCD projector( الببعببرض  الببوسببائببل  الكريستال  شبباشببات   ،
وإستخدام نوع من أجهزة املختربات . )peralatan laboratorium)ظهور أدوات مع أشكال خمتلفة 

من تكنولوجي التعل�م جيلب الفروق اجلديدة يف عامل الرتب�ة والتعل�م، وخاّصة يف تنف�ذ عمل�ة التعّلم.	 
يف عمل�ة التعّلم والتعل�م النموذج التعل�م�ة التكنولوج�ة اليت تشّدد على قدرة املتعلمني الفردية ح�ث يتّم 
إعداد مواّد املنهج الدراسي ملستوى إستعداد املتعلمني حب�ث تكون قادرة على إث�ات وجود سلوك معنّي الذى 
هو متوّقع. يف هذا النموذج ميكن أن يقف املعلم وراء شاشة ملّا كان اجلهاز التدريسي يكفي بكثري، ودّقة يف 
التعامل مع خمتلف املهام املعقدة. وميكن للمعّلمني أن ترّبأوا من انح�ة تشك�ل أبعاد noncognitive من 
طلهبم. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن أيضا أن يرباء املعّلمون من واج�اهتم اليت هي قناة للمعلومات جملرد أهنا 
اختذت بشأن دورها من ق�ل األجهزة مثل جهاز عرض الشفاف�ات، والشرائح الصوت�ة واألفلم والتلفزيون 

آلة التدريس، وغريها. 
الفوائد الكثرية من هذا النموذج الذى هو املنهج التكنولوجي، هي امكان عرض هذه املسألة للطلب 
ثّقة  التقل�دي، ولكن كثر  التعل�م  منببوذج  املتعلمني درسببا مثل  املتنوعة. ويتلّقى  الوسائل  يف خمتلف أشكال 
املتعلمني يف است�عاب الدروس املستفادة ألّن تقدميها أكثر وضوحا وواقعّ�ة، ورائعا. املتعلمني إستعابوا عددا 
كثريا من أمناط السلوك واملوضوعات املعقدة بطريقة فعالة ألن املهارات اجلديدة املكتس�ة مف�دة لنفسهم يف 

اجملتمع األوسع.	 
قد أنشأ كثري من خمتلف الوسائل التعل�م�ة اليت هي تكنولوجي املعلومات واإلتصاالت أو املعروف 
ابسم الوسائل املتنوعة .تكنولوجي الوسائل املتنوعة هي إحدى من التكنولوجي اجلديدة يف جمال الاسوب 
اليت تلك العادة جلعل وسائل اإلعلم أكثر اكتماال.	 وميكن إستخدام الوسائل املتنوعة وس�لة موثوقة الرتب�ة 

4أريف سادميان،  Media Pendidikan: Pengertian, pengembangan Dan Pemanfaatannya، )جاكرات: 
راجا غراف�ندو فرسادا، ١٩٩٦)، ٦.

	أزهر أرشد، Media Pembelajaran، )جاكرات: راجا غراف�ندو فرسادا)، ٢.
	عني الرحن، Belajar Dan Pembelajaran، )بندونج: ألفاب�تا، ٢٠٠٩)، ٢٣٠.

	انان سوجاان، Teknologi Pengajaran، )بندونج: س�نار ابرو ألغ�س�ندو، ٢٠٠١)، ٢٦-٢٥.

	منري، Pembelajaran Jarak Jauh: Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi، )بندونج: ألفاب�تا، 

.٢٠٠٩)، ٢١٢
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والتعل�م. كما هو الال مع وسائل اإلعلم التعل�م�ة األخرى، الوسائل املتنوعة هي أدوات واألسال�ب املت�عة 
جلعل التواصل بني املعلمني واملتعلمني خلل العمل�ة التعل�م�ة، حىت جيعلها أجذب.	 

تكنولوجي املعلومات واإلتصاالت مع وس�لة رخ�صة وسهلة لكسر حواجز الزمان واملكان اليت حتّد 
عامل التعل�م.10 التقّدم يف تكنولوج�ا املعلومات، وال س�ما تكنولوجي الاسوب واإلنرتنت تقّدما كثريا من 
العروض واخل�ارات للتعل�م لدعم عمل�ة التعّلم. املزااي اليت تتّ�حها ل�ست يف عامل السرعة يف الصول على 
املعلومات فقط، ولكن أيضا مرافق الوسائل املتنوعة اليت ميكن أن جتعل التعّلم أكثر إاثرة للهتمام وال�صرية 
والتفاعل�ة.11  و الوسائل املتنوعة املستخدمة تساعد املعلم لتكون عمل�ة تعّلم املتعلمني أكثر فعال�ة وكفاءة.12 

إستخدام الوسائل املتنوعة
ولكي حنصل على أكرب فائدة من إستخدام الوسائل املتنوعة جيب على املعلم أن يت�ع اخلطوات التال�ة اليت 

تكون يف جمموعها خطة عامة )plan) متكاملة إلستخدام هذه الوسائل تشمل املراحل التال�ة:  
 (Preparation(مرحلة االعداد  (	

حيتاج االمر إىل اعداد أمور كثرية تؤثر مج�عها يف النتائج اليت حنصل عل�ها واالهداف اليت نسعى إىل 
حتق�قها.

اعداد الوس�لة   أ) 
رسم خطة للعمل ب) 

هت�ئة اذهان الدارسني  ج) 
اعداد املكان  د) 

  (Utilization(مرحلة اإلستخدام  (	
تتوقف االستفادة من الوسائل املتنوعة-إىل حد ك�ري-على االسلوب الذي يت�عه املعلم، يف إستخدام 
الوسائل ومدى اشرتاك التلم�ذ اشرتاكااً اجياب�ااً يف الصول على اخلربة عن طريقها. وملسؤول�ة املعلم يف 

هذه املرحلة عدة جوانب. فمسئول�ته األوىل هي هت�ئة املناخ املناسب للتعلم. 
  (Evaluation(مرحلة التقومي  (	

املتنوعة عند املعلم مبجرد االنتهاء من إستخدامها ف�نصرف املتعلمني  كثريا ما تنتهي مهمة الوسائل 
م�اشرة بعد عرض الف�لم أو اجراء التجارب أو عرض اخلرائط أو مشاهدة الربانمج التل�فزيوين...اخل. 

ويعترب ذلك إستخدام م�تور للوسائل املتنوعة ال يؤدي الغرض من إستخدامها.
مرحلة املتابعة  (	

من املفروض أن أكتساب اخلربة يؤدي إىل زايدة الرغ�ة يف تنم�ة هذه اخلربة واكتساب حربات جديدة 
وين�غي ان يعمل املعلم عن طريق إستخدام الوسائل املتنوعة إىل حتق�ق ذلك. وال شك ان مشاهدة 
الف�لم أو اجراء جتربة أو الق�ام برحلة أو االستماع إىل شريط مسجل سوف جي�ب على بعض االسئلة 
اليت ااثرها موضوع الدرس ويثري يف نفس الوقت تساؤالت كثرية تتصل هبذه االسئلة. كما خيتلف 

املتعلمني، بدرجات متفاوتة، يف مدى االستفادة من هذه الوسائل التعل�م�ة.13 

	نفس املرجع.، ٢١٠.
 Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif Dan Efektif ،10حزة ب أوان

Model، )جاكرات: بومى أكسارا، ٢٠٠٩)، ٤٢.

11اودين ش�ف الدين سع�د، Inovasi Pendidikan، )بندونج: ألفاب�تا، ٢٠٠٩)، ١٨٢.
12انان سوجاان، Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar، )بندونج: س�نار ابرو ألغ�س�ندو، ٢٠٠٩)، ٩٩.

13حسني حدى الطوجبى، وسائل االتصال والتكنولوج�ا ىف التعل�م، )، كويت: دار القلم للنشر والتوزيع، ١٩٩٦)، ٦٨-٦٢.
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فوائد الوسائل املتنوعة
يف العام، الفوائد اليت ميكن الصول عل�ها فهى كون عملّ�ة التعّلم أكثر إاثرة للهتمام، وأكثر تفاعل�ة، وميكن 
ختف�ض امل�لغ من وقت التدريس، وميكن حتسني جودة تعّلم املتعلمني وعمل�ة التعّلم والتعل�م ميكن الق�ام هبا 

يف أّي مكان وزمان، وكذلك ميكن حتسني املواقف املتعلم�ن�ة.14 
وذكر من آراء اخلرباء أّن الفوائد العمل�ة من إستخدام الوسائل التعل�م�ة يف عمل�ة التعّلم والتعل�م على 

النحو التايل: 
كون وسائل اإلعلم للتعّلم توض�حا لعرض الوسائل واملعلومات حىت ميكن تسريع وحتسني العمل�ات 	. 

واملخرجات التعل�م�ة.
للتعلم، ومزيدا 	.  الدافع  إىل  تببؤّدي  أن  أنه ميكن  لإلنت�اه حب�ث  تعزيزا وتوج�ها  التعل�م�ة  كون وسائل 

لقدراهتم  وفقا  نفسها  تلقاء  للتعلم من  املتعلمني  وإمكان�ة  وب�ئتهم،  املتعلمني  بني  امل�اشر  التفاعل  من 
ومصالهم.

 ميكن لوسائل اإلعلم التعّلم التغلب على الق�ود املفروضة على الواس و الفضاء والوقت، من ب�نها:  .	
الكائن أو الكائنات اليت تكون ك�رية جّدا لعرضها م�اشرة يف الفصول الدراس�ة ميكن ابدالا  أ) 

ابلرسومات والصور والشرائح، الواقع، االذاعة والس�نما أو النموذج.
الكائن أو الكائنات اليت هي صغرية جدا غري مرئ�ة من ق�ل الببواس،  ميكن تقدميها مبساعدة   ب) 

اجملهر واألفلم والصور أو الشرائح.
ج)  ميكن عرض اندر الدوث الذي حدث يف املاضي أو حيدث مرة واحدة يف السنة العشريّة من 
خلل تسج�لت الف�ديو واألفلم والصور والشرائح، ابإلضافة إىل كائن لفظ�ا أو عمل�ة معقدة 
جّدا مثل الدورة الدموية ميكن إظهارمها بشكل ملموس من خلل األفلم والصور والشرائح، 

أو احملاكاة ابلاسوب.
د)  األحداث أو التجارب اليت ميكن ان تضر ميكن ماكاهتا وسائل االعلم مثل أجهزة الاسوب 

واألفلم والراديو.
حدوث الظواهر الط��ع�ة مثل الرباكني أو العمل�ة اليت تستغرق وقتا طويل يف إعلهنا مثل شرنقة   ه) 
إىل فراشة ميكن تقدميها بتقن�ات التسج�لت مثل الوقت الفاصل لف�لم، الف�ديو، والشرائح أو 

احملاكاة الاسوب�ة.
و)   ميكن لوسائل اإلعلم توّفر جتربة مشرتكة إىل املتعلمني حول األحداث يف ب�ئتهم، ويت�ح التفاعل 
امل�اشر مع املعلمني، واجملتمع ، وال��ئة. على س��ل املثال من خلل جوالت دراس�ة، وزايرات 

إىل املتاحف أو حدائق ال�وان.		 

أساسيات الوسائل املتنوعة
أساس�ات العامة يف إستخدام وسائل االعلم اليت ميكن التع�ري عنها على النحو التايل: 

إستخدام وسائل االعلم ال يعَ التقل�ل من أمه�ة دور املعلمني يف الفصول الدراس�ة أو بدلم يف أنشطة 	) 
التدريس. وسائل اإلعلم إمنا هي مبثابة أداة التعل�م�ة

.

 Disekolah  (Pedoman  Pembelajaran  Inspiratif,  Konstruktif,  Dan  Prospektif( أرايىن،   14ن�كن 
Pembelajaran Multimedia، )جاكرات: فريستاسى فوستاكا، ٢٠١١)، ٢٦.

.٢٧-٢٥ ،Media Pembelajaran ،أزهر أرشد		
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ل�ست احدى وسائل االعلم اليت يلزم إستخدامها قط مع إزالة وسائل اإلعلم األخرى، يعَ أنه ميكن 	) 
إستخدام كل نوع من وسائل االعلم وفقا لفائدة كل منه.

كل وسائل االعلم قد ملك مزاايه وع�وبه. جيب على املعلمني أن يكونوا قادرين على االستفادة من 	) 
مزااي كل نوع من وسائل االعلم متماش�ا مع األهداف التعل�م�ة املراد حتق�قها.

إستخدام كثري وسائل اإلعلم دفعة واحدة سوف يكون متحرّيا ول�س توض�حا للدروس. وهنج الوسائل 	) 
املتنوعة ال يعَ اطلقا أنّه يف كّل م�اراة قد استخدمت أنواع من وسائل االعلم يف وقت واحد.

أبّي وساط اليت س�تم إستخدامها، جيب أن يسعى املعلمون إىل مشاركة املتعلمني يف أنشطة التعّلم.	) 
جيب عدم إستخدام وس�لة التعل�م جملّرد  الرتف�ه، إال إذا كانت أهداف التعّلم كذلك.	) 
ف�وجه عام، جيب أن يكون وضعها يف مظهر إجيايب من السل��ة. فلّما كان املعلمون عملوا املظاهرات، 	) 

وإعطاء األمثلة، وإظهار منط أو إدالل ش�ئ ف�ن�غى أن أيخدوا دائما إجياب�ة، ألنه عندما يظهروا السل��ة 
ف�كون احّتدى بسرعة جّدا، والق�ض عل�ها أو جماربتها من ق�ل األطفال الذين يف ال�داية إلاء )متعة) 

فقط، ولكن مع مرور الوقت ميكن أن تؤدي إىل العادات الس�ئة.
يف وقت أن تستخدم وس�لة التعل�م جيب أن تكون األمور اليت ستفعل مستعّدة حّقا يف الوقت احملدد 	) 

أو اإلعداد واألثناء وبعد األداء.		 
الكلمات  من  والصور  الكلمات  من  أفضل  للتعلم  املتعلمني  أمكان  املتنوعة هو  الوسائل  فأساس�ات 
وحدها. فاألس�اب النظرية إذا تعرض الكلمات والصور يف وقت واحد، هي كون املتعلمني ميلكون الفرصة 
ل�ناء النماذج العقل�ة اللفظ�ة والتصويرية ، وبناء علقات ب�نهما. فأّما األس�اب م�دان�ة لستة أطفال ، من 
تسعة التجارب ، فهي كون املتعلمني الذين حيصلون على النص والرسوم التوض�ح�ة والرسوم املتحركة أو 
رواية قد كانوا أفضل يف اخت�ارات االحتفاظ من املتعلمني الذين حصلوا على النص فقط أو رواية وحدها.		

إستخدام الوسائل املتنوعة يف تعليم اللغة العربية
العلمي والتقَ، وتقن�ة املعلومات، لذا أص�ح من  التقدم  النامجة عن  يتم�ز هذا العصر ابلتغريات املتسارعة 
الضروري مواك�ة العمل�ة الرتبوية لذه التغريات ملواجهة املشكلت اليت قد تنجم عنها مثل : كثرة املعلومات، 
وزايدة أعداد املتعلمني، ونقص املعلمني املؤهلني، وبعد املسافات، وازدايد الاجة إىل التعل�م، وظهور مفهوم 
التعل�م مدى ال�اة - كما أشري سابقااً وقد أدت هذه التغريات إىل ظهور أمناط وطرائق عديدة للتعل�م الفردي، 
أو الذايت الذي يسري ف�ه املتعلم حسب طاقاته وقدراته، وسرعة تعلمه، ووفقااً ملا لديه من خربات ومهارات 
سابقة،  ملواجهة هذه التغريات، فظهر مفهوم التعل�م املربمج، ومفهوم التعل�م ابستخدام الاسوب، ومفهوم 

التعل�م عن بُعد، والذي يتعلم ف�ه املتعلم يف أي مكان دون الاجة إىل وجود املعلم بصفة دائمة.  
ومع ظهور تقن�ة  املعلومات اليت جعلت من العامل قرية صغرية زادت الاجة إىل ت�ادل اخلببربات مع 
التعل�م  مفهوم  فظهر  البببذايت،  والتطوير  لل�حث  املببصببادر  متعددة  غن�ة  ب�ئات  إىل  املتعلم  اآلخببريببن، وحبباجببة 
اإللكرتوين، والذي هو أسلوب من أسال�ب التعل�م يف إيصال املعلومة للمتعلم ، ويعتمد على التقن�ات الديثة 

للحاسوب، والش�كة العامل�ة و الوسائل املتنوعة.
متعلقة  كلها  و  كثرية  العرب�ة  اللغة  تعل�م  يف  يستف�دها  أن  املعلم  يستط�ع  الببيت  املتنوعة  الوسائل  إن 
التعلم الفردي  الببوسببائببل على طريقة  ابسببتببخببدام البباسببوب كالوسائل اإللببكببرتوين الببديببث. و تشمل هببذه 

اخلصوصي و  طريقة التدريب واملمارسة و  احملاكاة و األلعاب اللغوية و الربجم�ات التعل�م�ة اللغوية. 
		مفوظ صلح الدين، Media Pendidikan Agama، )سورااباي: ب�نا علم أوفس�ت، ١٩٨٦)، ٧١-٧٠.

		رجيار ماير، Multimedia Learning، )يوك�اكارات: فوستاكا بلجار،  ٢٠٠٩)، ٩٣.
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برانمج  أمهها  من  ولعل  والتعلم  التعل�م  عمل�ة  يف  تف�د  الببيت  للحاسوب  التط��قات  من  الكثري  يوجد 
ال�اوربوينت، فهو برانمج سهل وابستطاعة املعلم أن يستف�د من خدماته يف جمال التدريس. و الربانمج اآلخر 
هي اإلنرتن�ت. وهناك ثلثة أس�اٍب رئ�س�ة جتعلنا نستخدم اإلنرتنت يف التعل�م وهي أوالاً: اإلنرتنت مثال 
واقعي للقدرة على الصول على املعلومات من خمتلف أحناء العامل. اثن�ااً: ُتساعد اإلنرتنت على التعلم التعاوين 
اجلماعي، نظرااً لكثرة املعلومات املتوفرة عرب اإلنرتنت فإنه يصعب على املتعلم ال�حث يف كل القوائم لذا 
ميكن استخدام طريقة العمل اجلماعي بني املتعلمني، ح�ث يقوم كل طالب ابل�حث يف قائمة مع�نة مث جيتمع 

املتعلمني ملناقشة ما مت التوصل إل�ه. اثلثااً: تساعد اإلنرتنت على االتصال ابلعامل أبسرع وقت وأبقل تكلفة.
ومن جماالت استخدام االنرتنت يف التعل�م أهنا تساعد على توفري أكثر من طريقة التعل�م، ذلك ألن 
اإلنرتنت هي مبثابة مكت�ة ك�رية تتوفر ف�ها مج�ع الكتب سببواءاً كانت سهلة أو صع�ة. كما أنه يوجد يف 
اإلنرتنت بعض الربامج التعل�م�ة ابختلف املستوايت، منها الش�كة العنك�وت�ة اليت ميكن توظ�فها ف�ما يلي:

وضع مناهج تعل�م اللغة العرب�ة على الش�كة العامل�ة.  	) 
وضع الدروس اللغوية النموذج�ة.  	) 
ضع دروس للتعلم الذايت.  	) 
التدريب على بعض التمرينات اللغوية. 	) 

اإلنرتنت  املببوجببودة على  التعل�م�ة  الببربامببج  مببن  االسببتببفببادة  العرب�ة، نستط�ع  اللغة  تعل�م  و كذلك يف 
واالستفادة من بعض األفلم الواثئق�ة اليت لا علقة ابملواد الدراس�ة. و هذه هي بعض مواقع الويب س�ات 

املتعلقة بتعل�م اللغة العرب�ة:
مهارة اإلستماع  أ. 

األخ�ار  (1 ف�ها   ،http://www.un.org.arabic/av/radio/news/dailynews.htm
األمريكي ابستخدام اللغة العرب�ة.

www.samd.8m.com/tv.htm، ف�ها األخ�ار من التلفاز ل�لد الشرقي األوسط. (2
3) http://www.iiu.edu.my/arabic/rusli, http://kubbar.com, http://

 http://www.muslimtents.com/ ,/www.omkolthoum.comو
muslimguide/11-Audio_Lectures.htm، ف�ها بعض األانش�د و الشعر و اخلطاابت 

العرب�ة.
مهارة الكلم  ب. 

احملببادثببة على اإلنببرتنببت هو نظام مُيكن استخدامه من الديث مع املستخدمني اآلخببريببن يف وقببت حق�قي. 
وبتعريف آخر هو برانمج يشكل مطة خ�ال�ة يف اإلنرتنت جتمع املستخدمني من أحناء العامل للتحدث كتابة 
وصواتاً،فمثلاً ابستطاعة املتعلمني يف جامعة امللك سعود وجامعة امللك فهد إجراء اجتماع مع طلب جامعة 
هارفارد يف أمريكا مثلاً للنقاش يف مسألة علم�ة. كما أنه ابإلمكان أن ترى الصورة عن طريق استخدام 
ف�ديو. كما أن استخدام هذه اخلدمة حتتاج استخدام برانمج معني مثل برانمج )CU-SeeMe) أو غريه 

من الربامج املماثلة. 
كما جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن ألي شخص أن يشرتك يف أي قناة ضمن عدة مئات من القنوات املفتوحة اليت 
ميكن حتويلها إىل قناة خاصة حب�ث ميكن استخدامها لعدد معني من األشخاص.  و يستط�ع أيضا استخدام 
نظام احملادثة كوس�لة لعقد االجتماعات ابستخدام الصوت والصورة بني أفراد املادة الواحدة مهما ت�اعدت 

املسافات ب�نهم يف العامل. 
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مهارة القراءة  ج. 
لرتق�ة مهارة القراءة، قد استخدمت اإلنرتن�ت املواد الكثرية اليت يستط�ع إست�فادهتا. و هذه هي بعض املواقع 

ملهارة القراءة:
 (1http://.alittihad.co.ae
 (2http://www.elakhbar.org
 (3http://www.ahram.org.eg
 (4http://www.assr.org
 (5http://kotob.hypermart.net

مهارة الكتابة د. 
لرتق�ة مهارة الكتابة، يستط�ع استخدام الربيد اإللكرتوين. يساعد الربيد اإللكرتوين املتعلمني أو املعلم على 
االتصال ابملتخصصني يف أي مكان أبقل تكلفة وتوفري للوقت واجلهد للستفادة منهم سواءاً يف حترير الرسائل 

أو يف الدراسات اخلاصة أو يف االستشارات. 
الرسائل جلم�ع  املتعلم إلرسببال  و  املعلم  بني  اإللببكببرتوين كالوس�لة  الربيد  إستخدام  أيضا  يستط�ع  و 
الببرد على االستفسارات، و  املببواد، إرسببال الواج�ات املنزل�ة،  املتعلمني، إرسببال مج�ع األوراق املطلوبة يف 

 (Feedback (.الوس�لة للتغذية الراجعة

البحث
تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

اجلامعة اإلسلم�ة الكوم�ة فونوروغو إحدى اجلامعات اإلسلم�ة يف مدينة فونوروغو. و ف�ها قسم تعل�م 
اللغة العرب�ة. و املهارة اللغوية األربعة أى االستماع و الكلم و القراءة و الكتابة هنا مدروسة يف كل املستوى 
مناس�ا ابملنهج الدراسي الذي قررته اجلامعة. و هذه هي املواد الدراس�ة املتعلقة يرتق�ة املهارة اللغوية األربعة 

عند كل املستوى:
المستوى اسم المادة نوع المهارة اللغوية

الثالث االستماع االستماع

الثاني المحادثة 1 الكالم

الثالث المحادثة 2

الرابع المحادثة 3

الثاني المطالعة 1 القراءة

الثالث المطالعة 2

الرابع المطالعة 3

األول الخط و اإلمالء الكتابة

الثالث اإلنشاء 1

الرابع اإلنشاء 2
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التقل�دية و كذلك الطرق الديثة. بعض  استخدم املعلم الطرق املتنوعة يف عمل�ة التدريس، الطرق 
املعلمني استخدموا الطرق التقل�دية كطريقة القواعد و الرتمجة يف شرح املببادة. و لكن، كثري من املعلمني 
استخدموا الطرق الديثة و كذلك األلعاب اللغوية يف إلقاء املادة. و كذلك الوسائل التعل�م�ة املستخدمة ف�ها 
متنوعة. بعض منهم استخدموا الوسائل التعل�م�ة ال�س�طة كالس�ورة و ال�طاقات. و بعض منهم قد استخدموا 
الوسائل التعل�م�ة الديثة كالاسوب و الش�كة الدول�ة. هم يستخدمون برانمج ال�اوربوينت كالوسائل يف 
شرح املادة املدروسة. و يف بعض األح�ان، استخدم املعلم الش�كة الدول�ة أى اإلنرتن�ت ل�حث املواد الدراس�ة 

داخل الفصل أم خارجه.
يف تعل�م االستماع، استخدم املعلم املعمل اللغوي. و ف�ه األجهزة الكرتون�ة. و املعلم يستط�ع أن أيخذ 
املببواد الدراس�ة من الشريط أو اإلنرتن�ت م�اشرة. هناك الربامج الكثرية عند اإلنرتن�ت كاحملادثة ال�وم�ة و 
األفببلم و األانش�د و كلها مستخدم ابللغة العرب�ة. و بعد اخت�ار املببادة، طلب املعلم املتعلمني ساع املادة 

املختارة و إلقاء املضمون شفوية أم حتريرية. 
الكلم أو احملادثة يتكون من احملادثة األوىل و الثان�ة و الثالثة. هتدف هذه املادة إىل كفاءة املتعلمني 
يف احملادثة ال�وم�ة ابللغة العرب�ة و كذلك احملادثة ابملوضوع املعني. ملادة احملادثة األوىل، اعطى املعلم النص و 
طلب منه املتعلمني أن يتحدثوا أمام الفصل. و للمحادثة الثان�ة و الثالثة، اعطى املعلم املوضوع و املفردات 

املتعلقة به، مث طلب منه املتعلمني أن يتحدثوا أمام الفصل.
تعل�م القراءة أى ابجلامعة اإلسلم�ة الكوم�ة فونوروغو يسمى مبادة املطالعة يتكون من ثلث مراحل، 
املطالعة األوىل و الثان�ة و الثالثة. كانت املواد الدراس�ة لكل مراحل خمتلفة. ملادة املطالعة األوىل، استخدم 
املعلم املواد املتعلقة ابلقصص اإلسلم�ة. و أما مادة املطالعة الثان�ة و الثالثة متعلقة ابملقالة العلم�ة املأخوذة من 
الكتاب العرب�ة بني يديك و العرب�ة للناشئني و كذلك املواد من اإلنرتن�ت. يف بعض األح�ان، طلب املعلم 

املتعلمني حبث املقالة من اإلنرتن�ت و شرح املضمون أمام الفصل.
و املادة املتعلقة مبهارة الكتابة هي مادة اخلط و اإلمببلء، و اإلنشاء األول و الثاين. يف مادة اخلط و 
اإلملء، تعلم املتعلمني ك�ف�ة كتابة الروف الجائ�ة و األرقام و الكلمات و اجلمل ال�س�طة. و مادة اإلنشاء 
األول متعلقة بكتابة اجلمل و القصة القصرية املناس�ة بقواعد اللغة العرب�ة. أما اإلنشاء الثالث يعّلم املتعلمني 
ك�ف�ة كتابة خطة ال�حث استعدادا لكتابة ال�حث العلمي. طلب املعلم املتعلمني أيضا ألن يرسل الوظ�فة 

األكادمي�ك�ة بوس�لة الربيد اإللكرتوين. و هذه الطريقة يساعد املتعلمني كثرية يف تنم�ة مهارة الكتابة. 

استخدام الوسائل املتنوعة يف تعليم اللغة العربية (multimedia) يف ترقية املهارة اللغوية األربعة  يف 
قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

الوسائل املتنوعة من احدى الوسائل التعل�م�ة اليت استخدمها كثريا املببدرس يف عمل�ة التعل�م. هتدف هذه 
األجهزة إىل تقدمي املعلومات ىف شكل مثري للهتمام وجذاب وسهل ىف الفهم وواضح. ميكن أن تسهل فهم 

املعلومات ألن الواس، وخاصة األذنني والع�نني، و مستخدم الست�عاب تلك املعلومات.
و من املقابلة الشخص�ة حنو بعض الطل�ة، معروف أن الطل�ة و املدرسون ابجلامعة اإلسلم�ة الكوم�ة 
فونوروغو قد استخدموا الوسائل املتنوعة يف عمل�ة التعل�م داخل الفصل أم خارجه. معظم املدرس استخدموا 
برانمج ال�اوربوينت يف الفصل. و هذا الربانمج يساعده كثريا يف شرح  املادة. و تسه�ل الطل�ة على حصول 

املعلومات املقدمة دون وقت طويل و جيعلهم يشعرون ابلسآمة. 
الربانمج اآلخر اسنخدمه املدرس هو اإلنرتن�ت. كما املعروف، أن لإلنرتن�ت برامج متنوعة كالف�ديو 
املوجزة يف يوتوب  youtube و الربيد اإللكرتوين. الف�ديو مستخدم كثريا لرتق�ة مهارة الكلم.  اعطى 
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املببدرس الف�ديو و طلب إىل الطل�ة ألن يشاهدوا. مث طل�هم املببدرس التكلم عن املببواد املتعلقة أمام الفصل. 
أما الربيد اإللكتورين مستخدم إلرسال الوظ�فة األكادمي�ك�ة. و هذه الطريقة يساعد الطل�ة كثريا يف ترق�ة 

مهارة الكتابة العرب�ة.
استخدم الطل�ة الوسائل املتنوعة خارج الفصل أيضا. و هذا كما ظهر من الصورة اليت عرضتها ال�احثة 
يف ال�اب الثالث. هم يستخدمون اإلنرتن�ت يف حبث املواد املتعلقة ابلوظ�فة األكادمي�ك�ة. و هم يستخدمون 
الربيد اإللكرتوين  و برانمج  yahoo messenger للمحادثة مع أصحاهبم يف أحناء العامل. و هذا الربانمج 
يساعدهم كثريا يف ترق�ة مهارة الكلم. و ال�وم، هم يستخدمون أيضا بؤانمج ف�س�وك .facebook من 
هذه الربانمج، هم يستط�عون أن يتعلموا اللغة العرب�ة نفسه. هناك الربامج املتنوعة املتعلقة بتعل�م اللغة العرب�ة.

املشكالت يف استخدام الوسائل املتنوعة (multimedia) يف ترقية املهارة اللغوية األربعة يف قسم 
تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

الوسائل املتنوعة هي الوسائل اإللكرتون�ة. و استخدام هذه الوسائل حيتاج إىل مهارة خاصة. و يواجه املدرس 
و الطل�ة بقسم تعل�م اللغة العرب�ة ابجلامعة اإلسلم�ة الكوم�ة فونوروغو املشكلت يف استخدام هذه الوسائل 
التعل�م�ة الكوم��وترية. هذه املشكلت متنوعة، إما من انح�ة األجهزة، أو املدرس و الطل�ة كاملستخدم، أو 

عنوان موقع ويب املقصود.
البباسببوب  منها  الكوم��وتري،  أسببباس  على  كلها  و  املتنوعة  األجببهببزة  مببن  املتنوعة  الببوسببائببل  يتكون 
)Komputer)، وشاشات الكريستال الوسائلي)LCD) ، والشاشات .)Projector)  و املشكلت  

من انح�ة األجهزة هي: 
كثري من األجهزة )الاسوب و الشاشات) يف الفصل مكسورة.	) 
ش�كة اإلنرتن�ت هبذه اجلامعة مدودة ل�عض املكان.	) 

حيتاج املببدرس و الطل�ة إىل الكفاءة اخلاصة الستخدام الوسائل املتنوعة. و كثري منهم مل يستطع أن 
يستخدمها ج�دا إال بعض من الربامج املع�نة كال�وربوينت. بل هناك الربامج األخببرى املتعلقة بتعل�م اللغة 

العرب�ة العصرية املوجزة  يف اإلنرتن�ت. 
يف بعض األح�ان، كانت علمة موقع ويب ال يسري ج�دا حىت ال يستطع فتحه و اإلست�فادة  منه.  
و من أس�اهبا ش�كة اإلنرتن�ت الس�ئة، و هي متعلق ابألجهزة املوجزة. و هذا الال مزعج الطل�ة و املدرس 

كاملستخدم يف اإلتصال ابإلنرتن�ت.

حلول املشكالت يف استخدام الوسائل املتنوعة (multimedia) يف ترقية املهارة اللغوية األربعة يف 
قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

وأما طريقة حل مشكلت يف استخدام الوسائل املتنوعة ىف ترق�ة املهارة اللغوية األربعة يف قسم تعل�م اللغة 
العرب�ة ابجلامعة اإلسلم�ة الكوم�ة فونوروغو كما ذكرهتا ال�احثة يف السابق هى:

من انح�ة األجهزة  .	
على اجلامعة أن هتتم كثريا أبحوال الوسائل املتنوعة املوجزة  أ ) 

على اجلامعة أن يكثر عدد الوسائل املتنوعة ب ) 
على اجلامعة أن يرقي ش�كة اإلنرتن�ت حىت يستط�ع اإلتصال من مج�ع أحناء اجلامعة ت) 

من انح�ة املدرس و الطل�ة  .	
عل�هما أن يرق�ا كفاءهتما يف استخدام الوسائل املتنوعة. أ) 
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اجياد اإلاثرات ىف برانمج الكم��وتر إبستعمال الرباجم�ات )perangkat lunak) السهلة ىف   ب) 
تعلمها وهبذا يستط�ع املدّرس أن حيحق اآلراء التدريسه بسهولة.

ف�جب على املدّرس أن ينتقي يف اخت�ار مادة الوسائل املتنوعة اليت س�قام تعل�مها. ج) 
ميكن على املدرس أن تطور الوسائل املتنوعة ال�س�طة اليت توجد يف اجلامعة.

دور الوسائل املتنوعة يف ترقية املهارة اللغوية العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو
والغرض الرئ�سي من إستخدام الوسائل املتنوعة هو أن ترسل رسالة أو معلومات اليت ميكن است�عاهبا قدر 
اإلمكان من ق�ل املتعلمني واملستف�دين من املعلومات. وابلتايل فاملعلومات ستكون أسرع وأسهل لعمل�تها 

من ق�ل املتعلم دون الاجة إىل الذهاب من خلل عمل�ة طويلة من شأهنا اليت جتعلها مللة.
ذات لعمل�ة تعلم اللغة العرب�ة )أي اللغة)، الذي س�تم املتعلمني جته�ز أو تعلم املهارات اللغوية بك�ف�ة 
ابملمارسة على استمرار لصول هذه املهارات. ويف حني املمارسة على أساس مستمّر هي مملة، ف�ذلك وجود 

الوسائل املتنوعة يف عمل�ة تعلم اللغة يساعد على حفظ عاطفة املتعلمني للتعّلم.		 
و كذلك ابجلامعة اإلسلم�ة الكوم�ة فونوروغو، كانت الوسائل املتنوعة لا دور عظ�م يف عمل�ة 
الببذي استخدمه املعلم يع�نه كثريا يف شرح املببادة. و  التعل�م، إما للمعلم أو املتعلمني. برانمج ال�اوربوينت 
املتعلمني، هم  املتعلقة ابملبببادة. و كذلك  املعلومات  ل�حث  األخببرى ابإلنرتن�ت  الببربامببج  املعلم  استخدم  قد 
اللغوية  مهارهتم  لرتق�ة  املبببواد  و  األكادمي�ك�ة  ابلوظ�فة  املتعلقة  املبببواد  ل�حث  اإلنرتن�ت  ش�كة  يستخدمون 
كالربانمج youtube لرتق�ة مهارة اإلستماع و الكلم. هبذا الربانمج، يستط�ع املتعلم أن يتعلم نفسه و حيدد 

املوضوع الذي أراده. وهذا دل�ل أبن الوسائل املتنوعة لا دور عظ�م يف ترق�ة املهارة اللغوية عند املتعلمني.

اخلامتة
كان تعل�م اللغة العرب�ة ل�س من أمر سهل ل�عض املعلمني. يواجه معلم اللغة العرب�ة املشكلت املتنوعة يف 
عمل�ة إلقاء املببادة. و اإلهتمام حنو الطرق و الوسائل التعل�م�ة املستخدمة أمر ضببروري للمعلم. اإلستفادة 
ابألجهزة التكنولوج�ة الديثة ستساعد املعلم كثريا لل هذه املشكلت. وقد أنشأ كثري من خمتلف الوسائل 
املتنوعة. و هي إحدى  الوسائل  املببعببروف ابسببم  أو  املعلومات واالتببصبباالت  الببيت هي تكنولوجي  التعل�م�ة 
الوسائل  العادة جلعل وسائل اإلعببلم أكثر اكتماال. و  الببيت تلك  التكنولوجي اجلديدة يف جمببال الاسوب 
املتنوعة هي األدوات واألسال�ب املت�عة جلعل التواصل بني املعلمني واملتعلمني خلل العمل�ة التعل�م�ة، حىت 
جيعلها أجذب. لذه الوسائل الربامج املتنوعة و يسط�ع املعلم و املتعلمني اإلستفادة منها لرتق�ة املهارة اللغوية 

األربعة.

فريش،  الكوم�ة-ماالنج  اإلسلم�ة  )ماالنج: جامعة   ،Media Pembelajaran Bahasa Arab راشببدى،  الوهاب  		ع�د 

.٢٠٠٩)، ٢٨
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