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اإلاشىالت في جفلم اللغة ألاحىبُة هي ـدم صّحة اإلاحفلمين في هعم ئن بفض : ص البحثلخسحم

ألاصىات الفسبي، مق أن ألاصىات ثدوز دوزا مهّما بل ئنها مً الفىصس ألاطاس ي ليل لغة، ئذ لم 

لة هي وطُلة لحفلُم ألاصىات،  ة أخسي. أما العٍس ٌظُعس ـلُه اإلاحفلم فال ٌظُعس أي مهازات لغٍى

لة  ئنها جظهل اإلافلم ـىد لة اإلاظحخدمة في جفلُم ألاصىات هي العٍس ع. مً ئخدي العٍس الحدَز

لة ـلى حاهبي  ة ألازبق. وفي ثعبُلها ثسهص َرٍ العٍس ة، وهي تهحم باإلاهازات اللغٍى الظمفُة الشفٍى

ً. مً خالٌ َرا البدث، اطحخدم الباخث اإلاىهج الىصفي  الظمق والىعم أهثر كبل حاهبين آلاخٍس

لة.لىصف البُاهات اإلا  ىحىد،، خى  ًصل الباخث ئىى اإلاصاًا والىلاة  لهرٍ العٍس

لة ية: فحا الكلمات امل ة. ،يبس فلا ، ألاصىاتظٍس  الظمفُة الشفٍى
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 امللدمة - أ

ة مً السمىش اإلاسهبة بشيل منهجي ثىّطغ بها الفسبُىن للحفبير ـً  ئن اللغة هي مجمـى

اإلاىهج الترهُبي، ًحم ثلدًس اللغة الفسبُة ـلى أغساضهم هدى بفضهم ـىد الحىاصل. مً خالٌ 

رٍ الثالرة مظحللة ـً بفضها أي ئنها  ة، وهي: ألاصىات، اإلافسدات والتراهُب. َو ميىهات لغٍى

ً لحصبذ ـىصس  س ول ـىصس مً كبل ـلماء اإلافاصٍس ثىضبغ بفلم مفين. ذلً بأهه كد ثم ثعٍى

صغس. بهرا اإلاىهج الترهُبي، أن جفلُم اللغة اللغة الىي ًمىً ثدلُلها في الحخصصات الفلمُة ألا 

ة.  1الفسبُة َى جفلُم طُعس، ميىهات لغٍى

ات أن جفلُم  في مجاٌ جفلُم اللغة، ثدوز ألاصىات دوزا مهما. ذهست في هثير مً اإلاعبـى

ة ألاخسي. ألن ألاصىات هي الفىصس  ألاصىات ًجب جفلمها ألاولُة كبل جفلم أي مهازات اللغٍى

 2لغة. ألاطاس ي ليل

د في  مق مىكف دوز ألاصىات مهمة في جفلم اللغة والحىاصل بها، مً ألاوظب الاَحمام اإلاٍص

ات الحفلُم. في الىاكق، وان جفلُم اللغة الفسبُة في  ـملُة جفلم اللغة الفسبُة في حمُق مظحٍى

ُم ألاصىات. ئهدوهِس ي والىحب اإلادزطُة اإلاظحخدمة في أهثر اإلادازض وهي هادز، مما يهحم بمىاد جفل

لة اإلاىاطبة أو الخعىات  م لم ٌظُعسوا ـلى العٍس خى  لى أصبذ اإلادزطىن يهحمىن بها، بل أهثَر

 3اإلاظير، بها.

لة ثإطع هفظها ـلى اإلادخل الترهُبي في جفلُمها.  ة هي ظٍس لة الظمفُة الشفٍى أما العٍس

لة ثإهد ئىى وصف دكُم ـىد اطحخدامها في ثدَز ع اللغة وهي ثبدأ هما أن ثعبُم َرٍ العٍس

                                                             
1 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki-Press, 2009), h. 

51. 
2 Nuril Mufidah dan Imam Zainuddin, Metode Pembelajaran Al-Ashwat, al Mahara: Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 4, No. 2, Desember, 2018, h. 200. 
3 Nuril Mufidah dan Imam Zainuddin, … Ibid, h. 202. 
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ة. ىُة وكد ثم  4بالىؽىم الصىثُة، الصسفُة، والىدٍى لة في الىالًات اإلاحدد، ألامٍس ؼهست َرٍ العٍس

ىُة مً  د حىىدَم، ظلبد الحيىمة ألامٍس ا خين اشتراهها في الحسب الفاإلاُة الثاهُة. ولتزٍو َس ثعٍى

ضاء حىىدَم س بسهامج لحفلُم اللغات ألاحىبُة أـل . ئحابة ـلى ذلً، ثم ئوشاء مفهد الجامفات ثعٍى

(" ASTPخاص بىشاز، الدفاؿ لحفلُم اللغات ألاحىبُة، أظلم ـلى اطم "مفهد وشاز، الدفاؿ للغات )

 5حامفة لهرا البرهامج. 55ثىّزظد  1943. وفي طىة 1942الىي كام طىة 

ة  لة الظمفُة الشفٍى مإطظا ـلى ذلً، فهرا البدث مداولة الباخث الىصف ـً العٍس

ة ألازبق وهي:  لة ألنها تهحم دزاطتها ـلى اإلاهازات اللغٍى في جفلُم ألاصىات. اخحاز الباخث َرٍ العٍس

 الاطحماؿ، الىالم، اللساء،، والىحابة.

 

 مىهج البحث - ب

ُة  اإلاىهج الىىعي أو مىهج البدث في َرٍ الدزاطة هي أما الىصفي ألن البدىذ الىـى

الظلىن و  طُاق مظاةل مً الؽىاَسؤلاححماـُة والثلافُةاإلاحلدمة وىطُلة مً وطاةل البدث فى 

س اإلاظألة اإلاىحىد، ـً  : ًلصد بالبدث الىصفي الىُفي لحصٍى البشسي. بين طفس الدًً وشمالٍؤ

لصد به  ئطحىشاف الؽىاَس ؤلاححماـُة. سا مىؽما ومضبىظا. ٍو  6اإلاحغير والبىادز او ألاخىاٌ ثصٍى

                                                             
4 Munasib, Metode Audio-Lingual dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal: 

Tarling, Vol. 1, No. 1, h. 79. Lihat Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 185. 

ة،  5 وركة عمل ملدمة للمؤثمر العالمي للغة اطماـُل خظاهين أخمد، ظسق جفلُم اللغة الفسبُة ومىاهبة الحدارة الفصٍس

. واهؽس 9، ص. 5105أكحىبر  8-7ملالزية، املعلد في الفترة من والتربية، كلية دراسات اللغات الرئيسية بجامعة العلىم إلاسالمية ا

ص بً ئبساَُم الفصُلي،  اض: حامفة ؤلامام دمحم بً طفىد طرائم جعليم اللغة العربية للىاطلين بلغات أخري أًضا ـبد الفٍص ، )الٍس

 .90(، ص. 2002ؤلاطالمُة، 

6 Syafaruddin dkk, Panduan Penulisan Skripsi, (Medan: Fakultas Tarbiyah IAIN- SU, 2011), h. 
17. 
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املحاوز، وهي ، و ةة وغير اإلاشترهة أو اإلاساكبة اإلاىحخبًإخر البُاهات مً اإلاساكبة اإلاشتره

ا ، و الىراةم، و اإلاىؽمة وغير اإلاىؽمة وشبهها املحاوز، الجمق بين أطالُب حمق البُاهات ومصادَز

 7اإلاىحىد،.

 

 هحائج البحث - ج

 طريلة الحدريس -0

لة لغة الظير،، أو الحالة، أو اإلارَب اإلاّحبق، أو الخغ الري ٌظحخدمه ؤلاوظان  العٍس

م به اإلادزض مً اإلاىكف والخبرات   للىصٌى ئىى َدف مسحى.
ّ
وفي الاصعالح هي ألاطلىب اإلاىؽىم ًىؽ

د اإلادزض مً محفلمُه وأًضا لحدلُم ألاَداف اإلالصىد، لدي العالب. أي أنها هؽام  وهُف ما ًٍس

 ًلىم ـلُه اإلادزض إلًصاٌ اإلااد، الدزاطُة ئىى محفلمُه بأبظغ العسق، بأكل وكد، بأحدي

 8ألاطالُب، وبأدوى ثيلف.

لة الحدَزع هي ألاطلىب اإلاظحخدم لدي اإلادازطين في مفالجة اليشاط  ًلصد بعٍس

الحفلُمي لحدلُم وصٌى اإلافلىمات بأبظغ العسق، وأكصس الىكد والىفلات. أي هي الخعة الىي 

في ـىاصس اللغة،  9اإلاظحخدمة لدي اإلافلم واإلاحفلم للىصٌى ئىى الغاًة اإلاسحى، مً ثسبِحه وجفلُمه.

لة اإلاىاطبة أًضا  ع. والعٍس ع ثدّل مدّل الثالث، ولها ثأريرا هبيرا بىجاح ـملُة الحدَز لة الحدَز ظٍس

 10جفالج بفض اإلاشىالت اإلاىحىد، لدي العالب.

 

                                                             
7 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung :Alfabeta, 2010), h. 308-330. 

، العبفة ألاوىى، )بيروت: حمفُة اإلافازف ؤلاطالمُة الحدريس طرائم واستراثيجياتئـداد: مسهص هىن للحألُف والترحمة،  8

  .54(، ص. 2011الثلافُة، 
 .10(، ص. 1999، العبفة ألاوىى، )ـمان: داز الفىس، بين الىظرية واملمارسة أصىل ثدريس العربيةـبد الفحاح خظً البجة،  9

 .55، ص. ، ... املرحع السابمئـداد: مسهص هىن للحألُف والترحمة 10
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 جعريف ألاصىات وأهمية جعليمها -5

الصىت هما ًلٌى ابً حني أهه مصدز صات الص يء ًصىت صىثا، فهى صاةد، وصىت 

حا ى ـام غير مخح . وكد ـسفه الدهحىز ثمام خظان بأهه: "الفملُات  ثصٍى فهى مصىت، َو

أما ألاصىات هي اللبىات الىي جشيل اللغة، "فاللغة طلظلة مً  11الحسهُة ذات ألارس الظمعي".

ة الىفظُة". ىن  12ألاصىات اإلاححابفة في وخدات أهبر خى  ثصل ئىى املجمـى للد اثفم اللغٍى

 .14والصىاةد 13صىات ثىلظم ئىى كظمين زةِظين َما: الصىامداملحدرىن ـلى أن ألا 

أما ألاصىات مً خُث وىنها أنها ماد، مىعىكة ومسطلة مً محيلم ئىى طامق، والفلم الري 

ًبدث ـً ألاصىات ٌظم  بفلم ألاصىات. أما الفلم الري ًبدث ـً ألاصىات ًفسؿ ئىى رالرة فسوؿ 

لم ألاصىات الظمعي. ليل مىه  هي: ـلم ألاصىات الىعلي، ـلم ألاصىات اتي )ألاوىطخُيي( ـو الفيًز

خصاة  ومجاٌ. فاألٌو ًبدث ـً هُفُات ئصداز ألاصىات، ئشاز، مً مخازحها وطماتها 

الىعلُة، والثاوي مجاٌ الىؽس في الربربات الىي ثددذ في الهىاء، أما الثالث هي الىي ثصل ئىى أذن 

 15الظامق.

                                                             
ة وأطع ثلدًمها في بسامج جفلُم اللغة الفسبُ 11 ا، أًىب دمحم داؤد دمحم، ألاصىات اللغٍى بحث ثكميلي لىيل درحة ة للىاظلين بغيَر

املاحسحير في علم اللغة الحطبيلي، كسم علم اللغة الحطبيلي في جعليم اللغة العربية للىاطلين بغيرها، كلية اللغة العربية، 

 .66(، ص. 1994، )اإلاغسب: داز الثلافة، اللغة العربية معىاها ومبىاها. واهؽس أًضا ثمام خظان، 26ص. ، 5108
بحث حامعي لىيل درحة املاحسحير في اللغة ـبد اللعُف دمحم شاهس اللاظىؿ، ألاصىات الفسبُة وجفلُمها لغير الىاظلين بها،  12

، دراسة الصىت اللغىي . واهؽس أًضا أخمد مخحاز ـمس، 4، ص. 1999الفام العربية بكلية الدراسات العليا في الجامعة ألاردهية، 

د: ـالم 1ط.   .247(، ص. 1976الىحب، ، )اليٍى
الصىامد حمً صامد َى الصىت الري ًددذ خين الىعم به اوظداد حصتي أو هلي، وللصامد في دزاطة الفسبُة جظمُات  13

، )دمشم: مبادئ اللساهيات(، اهؽس أخمد دمحم كدوز، Consonneأخسي والصحُذ والظاهً والحبِع ًلابلها الفسوظُة مصعلح )

 .91-90(، ص. 2007داز الفىس، 
الصىاةد حمً الصاةد َى الصىت اإلاىبفث الري ًخبين لىا أهه لِع له ئال الىثسان الصىثُان لُفحمد ـلُه الصىت،  14

(، اهؽس Voyelleوللصاةد في دزاطة الفسبُة جظمُات محفدد، واإلاصىت والحسهة والفلة وصىت اللين ًلابلها الفسوظُة مصعلح )

 91، ص.  مبادئ ...أخمد كدوز، 
ب، علم ألاصىاتٌ بشاز، هما 15  .8(، ص. 2000، )اللاَس،: داز غٍس
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مظاـد، العالب ـلى َضم أصىات اللغة املخحلفة. ئن ومً أَمُة جفلُم ألاصىات هي 

ب، ألنها ش يء حدًد  محفلمي اللغة الفسبُة خاصة لغير الىاظلين بها واهد أصىات اللغة هي ش يء غٍس

ًىاحه به العالب، وأهه ٌظمق صىثا حدًدا لم ٌظمفه مً كبل وأًضا ٌظمق هؽاما صىثُا مخحلفا 

 18ز ـليها حهاٍش الظمعي والصىجي.الري لم ًحصى  17والحىغُم 16مً خُث الىبر

ة ثبدأ مً اثلاهه وصححه في هعم ألاخسوف  أما اللدز، ألاطاطُة لفىاصس ألاصىات اللغٍى

خسف كدسفا مىاطبا بمخازحه، فان أخعأ الىعم فأخعأ اإلافن . اإلاثاٌ: لفؾ )ق( ًيىن )ن( فحغير 

 19.مفن  كلب بيلب، برلً اليلمات ألاخسي اإلاىحىد، في اللغة الفسبُة

 َىان مساخل جفلُم ألاصىات البد أن ثمس بها اإلادزض وهي رالرة مساخل:

 الاطحماؿ كبل التردًد. .1

 التردًد كبل الاهحاج. .2

 الاهحاج. هعم ألاصىات وذلً مً خالٌ صىز جفسض ـلى اللىخات اإلاىحىبة. .3

 ولهرٍ اإلاساخل ثخبق ـليها الخعىات ألازبق، وهي:

مساـا، الىعم الصحُذ مً خُث مخازج الحسف مخازحا الحلدًم. أي ًلدم اإلادزض الدزض مق  (1

 صحُدا طلُما ئما هعله للحسوف الصامحة والصاةحة ومً خُث مىطُلي الىالم.

                                                             
دم الضغغ ـلى َرا اإلالعق  16 . ـو ًلصد بالىبر الضغغ ـلى ملعق مفين مً اإلافسد، خى  ًصبذ أوضح في الىعم مً غيٍر

د كىلها.  ًددذ خلال في فهم اإلالحلي للمفسد، الىي ثٍس
دٍ اإلاحددذ. فسفق الصىت وخفضه ـىد هعم ًلصد بالحىغُم ازثفاؿ الصىت واهخفاضه في الجملة  17 مساـة للمفن  الري ًٍس

 الجملة مفُىة ٌغير مفىاَا مً الخبر، والاطحفهام، ئىى الحأهُد، ئىى الاهففاٌ، ئىى الحعجب.
 .6(، ص. 2008، )ًىهُاهسثا: دون اإلايان، ثدريس ألاصىات وفهم املسمىعثىلع مصعفى وأخمد دمحم،  18

19 M. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang: UIN Maliki-Press, 2010), 

h. 30. 
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حيىن الحىساز ـلى  (2 املحاوا، والحىساز. أي ظلب مىه اإلادزض اإلاحفلم بمداوا، الحسوف اإلاروىز،. ٍو

ات.رالرة أهىاؿ: الحىساز الفسدي، الحىساز الجماعي، وثىساز   املجمـى

يىن الحمُيز بفد،  (3 الحمُيز. أي ثمُيز اإلادزض أصىات الحسوف اإلالازبة واإلاشابهة له في الصفات ٍو

بات.  ثدٍز

 20الاطحفماٌ. أي ظلب اإلادزض الحالمُر باطحخدام الحسوف في هعم اليلمة الصحُدة. (4

 

 سمات الطريلة السمعية الشفىية -3

لة َى جفلُم اللغة شفهُ ا، أي أنها ثلدم الاطحماؿ والىالم أوال أَم ألاطاض لهرٍ العٍس

لة هما ًلي:  واإلثلان أما اللساء، والىحابة راهُا. ومً طمات َرٍ العٍس

لة ثرَب مً أن اللغة هي السمىش الصىثُة ـىد املجحمق للحىاصل بُنهم. لرلً،  .أ  ئن َرٍ العٍس

د اللدز، لغير الىاظلين بها، وي ًيشعىا ـىد ظها هي ثصٍو  الحىاصل . أن الهدف في ثدَز

ة ًترثب ـلى الظُاق ألاصلي في ثىاٌو لغة ألام وهي مهاز،  .ب  ع اإلاهاز، اللغٍى وان اإلافلم ـىد ثدَز

 21الاطحماؿ أوال رم الحللُد شفهُا، بفد ذلً اللساء، رم ألاخير الىحابة.

لة الترحمة ئال بالضسوز،. .ج   ـدم اطحخدام اإلادزض ظٍس

إلادزض همسهص داخل الفصل، والحالمُر ًللدون أن ًبحفد اإلادزض ـً ألاخعاء الشاتفة. ألن ا .د 

 ول ألفاػ اإلادزض.

ثجهيز اإلاسجالت، مفمل اللغة، وألادوات ألاخسي الىي ثإدي ئىى ثىمُة مهاز، الاطحماؿ ـىد  .ٌ 

 22الحاحة.

                                                             
 .11-9ص. هفس املرحع ... ثىلع مصعفى وأخمد دمحم،  20

21 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, 
(Malang: UIN Maliki-Press, 2008), h. 27-28. 

22 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), h. 60. 
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 الطريلة السمعية الشفىية -4

في ـصسها الحدًث، وحدها هثيرا مً العسق اإلاظحخدمة في جفلُم اللغة ألاحىبُة، ومً ئخدي 

ة. للد شاد الاَحمام الجدًد اإلاتزاًد بأن ًلدز  لة الظمفُة الشفٍى العسق اإلاظحخدمة هي العٍس

ؤلاوظان ـلى الحىاصل بها بصُغة الظمعي الشفىي الىي تهدف ئىى مهازجي الاطحماؿ والىالم أوال 

، اكترح aural-oralأطاض ؤلاثلان مهازات اللساء، والىحابة راهُا. لىحىد الصفىبة في جفبير مصعلح و 

لة. audio lingualمصعلح   23للحفبير ـلى َرٍ العٍس

ة ثبدأ جفلُم اللغة ألاحىبُة بحفلُم الىخد، الصىثُة وألاهماط  لة الظمفُة الشفٍى ئن العٍس

لىحابة. أي أنها ثفضل وثسهص ـلى مهاز، الاطحماؿ ومهاز، الصىثُة كبل مداولة جفلُم اللساء، وا

لة جفمل ـمال حُدا، أن ٌظحخدم اإلادزض ـىد  الىالم أوال كبل مهازثين آخسثين. ولحيىن َرٍ العٍس

ة مً أشساط جسجُل وأفالم جفلُمُة  الحدَزع بفض الىطاةل الحفلُمُة مثل الصىثُة والبصٍس

ا.  24وغيَر

اإلافلم واإلاحفلم أهثر ليىنها جفحمد ئىى ماد، الحىاز، وتهحم هثيرا وفي الحعبُم، أن ثحداوز 

لة ال ثلّبي  اد، الحفلم. لىً َرٍ العٍس بالىعم، وجفحمد هثيرا ـلى املحاوا،، وثرهس الفبازات وٍش

ة.  25الحاحات الخاصة للمحفلمين، ألنها ثلىم بالفصل الحام بين اإلاهازات اللغٍى

 

                                                             
، )الظفىدًة: حامفة طرق ثدريسه –مداخله  –جعليم اللغة العربية للىاطلين بلغات أخري، أسسه مدمىد وامل الىاكة،  23

 .88أم اللسي، دون الظىة(، ص. 
بُة اإلاىثفة في ألف ثجهُا طُ 24 ا، )دزاطة وصفُة للدوز، الحدٍز خُادي وأغىوغ فساووثى، مىهج جفلُم اللغة الفسبُة للىاظلين بغيَر

. اهؽس ـلي الحدًدي، 93، ص. 5106، يىهيى 0، العدد. 3لسان ضاد املجلد. اللغة الفسبُة بمسهص اللغة حامفة داز الظالم وىهحىز(، 

 .5(، ص. 2005، )اللاَس،: داز الفىس الفسبي، لعربمشكلة جعليم اللغة العربية لغير ا
ة والحعبُم،  25 ا بين الىعٍس ع منهاج جفلُم اللغة الفسبُة للىاظلين بغيَر مركز اللغات: هادًة مصعفى الفظاف، ظساةم ثدَز

 .160ص.  ،5105، 0، العدد. 45دراسات في العلىم إلاوساهية والاححماعية، الجامعة ألاردهية، املجلد. 
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 في جعليم ألاصىات خطىات الطريلة السمعية الشفىية -5

ة ألازبق: الاطحماؿ، والىالم واللساء، والىحابة.  ة تهحم باإلاهازات اللغٍى لة الشفٍى ئن العٍس

ا للمظحىي  لة مىاطبة أهثر مً غيَر رٍ العٍس وذلً ألن اللغة وخد، محماطىة ال اهفصام لها، َو

دون مىاصلة جفلُمهم الفاىي في الجامفة.  أما الخعىات الى  البد أن اإلابحدب مً الىباز، الرًً ًٍس

 ثمس بها اإلادزض والحاىي:

 مسخلة الاطحماؿ، ئما الاطحماؿ هدى اإلاسجل أو هدى اإلادزض. (1

 مسخلة التردًد )التردًد الجماعي والتردًد الفسدي(. (2

كساء، الدزض مً كبل  -مسخلة الفهم والشسح والحمثُل. في َرٍ اإلاسخلة ثىلظم ئىى كظمين: أ (3

شسح مفن  الدزض وفهمه مً خالٌ الىطاةل  -بل العالب حماـة. باإلافلم أوال، رم مً ك

الحفلُمُة اإلافُىة، رم ًلىم اإلادزض بحمثُله مق بفض العالب، رم بفد ذلً ًلىم العالب 

 بحمثُله مق بفضهم البفض.

بات الىحابُة. هحابة الصىت مجسدا، مق ثيبيههم إلاىكفه في بداًة اليلمة ووطعها  (4 مسخلة الحدٍز

 ونهاًتها.

د اخحباز ـام بفد جفلُم ول  (5 مسخلة الاخحبازات. وان الاخحباز في نهاًة ول صىت، أحٍس

 26ألاصىات.

 

 مزايا وهلائص الطريلة السمعية الشفىية -6

ة هي: لة الظمفُة الشفٍى  مً مصاًا العٍس

                                                             
مها لغير الىاظلين بها، حا 26 : املؤثمر الدولي  ىل جعليم اللغة 5كحاب املؤثمر طم ـلي حاطم، جفلُم ألاصىات الفسبُة وثلٍى

 .58-57، )الهىد: حامفة هيرالا(، ص. 2017مً فبراًس،  15-13، العربية للىاطلين بغيرها
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 كدز، الحالمُر ـلى هعم اليلمة حُدا. .1

باطحمساز للمثيرات الىي  ال ًبلى العالب صامحين في الحىاز، ولىً ًجب ـليهم الاطحجابة .2

 ًلدمها اإلافلم.

بات ) .3 (، وان دوز اإلافلم هملدم ألامثلة، ملُم، ومىحه الفهم ـىد drillبىحىد هؽام الحدٍز

ثلفُؾ العالب. وهي جفّىد الحالمُر ـلى الاطحماؿ الجُد كبل الىعم، وجصجفه ـىد الاهعالق في 

 ممازطتها.

بات الى  كدز، العالب ـلى الحىاصل الجُد، ألنهم ًد .4 ة مباشس، في الحدٍز صلىن ـلى خبر، لغٍى

 27ثلام في الصف، هدى ألاصىات اإلاىعىكة لدي اإلافلم رم املحاوا، بها.

ة، ثىحد أًضا بفض الىلاة  وهي: لة الظمفُة الشفٍى  بجاهب اإلاصاًا اإلاروىز، في العٍس

بات ) .1 ىى هفاء، اإلافلم أهثر ( بشيل الحللُد والحىساز ـىد العالب، ئذ ئهه ًدحاج ئdrillئن الحدٍز

 في ثىؽُم الفصل وي ال ٌظأم العالب خين ثللي اإلاىاد.

ًمُل الحالمُر ئىى الحللُد فدظب ئما فسدًا أم حماـُا مثل "الببغاء"، ألنهم ًللدون بفدم  .2

 مفسفة مفن  اإلاىعىق.

ٌفحمد العالب ئىى اليلمات اإلاروىز، لدي اإلافلم فدظب، خىي ًصفب العالب ـلى ثللي  .3

 اليلمات الىي لم ٌفسفىَا.

لة  .4 لة هحعبُم العٍس لة للفصل اإلابحدب. في الىاكق، ثعبُم َرٍ العٍس ال ًصلح َرٍ العٍس

 اإلاباشس،.

 

 

 

                                                             
27 Nuril Mufidah dan Imam Zainuddin, Metode Pembelajaran Al-Ashwat, … Op. cit, h. 214. 
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 الخاثمة -د

لة هي الىؽام  هؽسا ئىى ما بدث الباخث في الظابم، ًأجي الباخث بيحاةج مىحص، منها: أن العٍس

ئىى محفلمُه بأبظغ العسق، وبأحدي ألاطالُب،  اإلاظحخدم لدي اإلادزض إلًصاٌ اإلااد، الدزاطُة

ع بأهه العسق الىي ٌظحخدمها اإلافلم أرىاء  لة بالحدَز وبأكل وكد، وبأدوى ثيلف. ئذا زابعىا العٍس

ع بىؽس ئىى خالة مً ألاخىاٌ اإلاىحىد، والعالب، مصادز الدزض، وما ًدحاج ئلُه اإلاحفلم،  الحدَز

 َدف مفين. وهُف شخصِحه الىفظُة، وولها لُصل ئىى

ئن ألاصىات ثدوز دوزا مهما في جفلم اللغة، وهي الفىصس ألاطاس ي ليل لغة. ًدحاج جفلُم 

ألاصىات ئىى املحاوا، والىمىذج الصحُذ مً اإلادزض. وذلً ًجب ـلى اإلادزض أن ًبحفد ـً ألاخعاء 

لة اإلاىاطب ع. ابحفادا ـنها، ٌظحعُق اإلادزض أن ٌظحخدم العٍس  ة ـىد جفلُمها.الشاتفة أرىاء الحدَز

ة في جفلُم اللغة الفسبُة هي ئخدي ظسق الحفلُم الىي ثدحاج ئىى  لة الظمفُة الشفٍى العٍس

لة هي جظهل اإلافلم ـلى ثىؽُم  ة ألازبق. أما مصاًا َرٍ العٍس اطحخدامها، ليىنها تهحم باإلاهازات اللغٍى

ًلدمها اإلافلم. خاصة خين  الفصل، لىحىد ففالُة العالب ـلى الاطحجابة باطحمساز للمثيرات الىي

بات ) نها بالحدٍز ة مباشس، في الصف. أما drillثيٍى ( في الحعبُم، خى  ًدصلىا العالب ـلى خبر، لغٍى

س اليلمات الجدًد، لدي العالب، ألنهم ٌفحمدون أهثر هدى  لة هي بغء ثعٍى هلاة  َرٍ العٍس

 ولمات اإلادزض.
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