
الثانىالفصل

المفهوم النظري

النظريالمفهوم)أ

الوسيلةتعريف)1

ا من اللغة الالتينية مبعىن  ومعناها Mediusقال أزهر أرشد يف كتابه "الوسيلة التعليمية" إ

1حرفيا "الوسط"، الوسيلة". ومجعها "وسائل". والوسيلة هي إلقاء املعلومة إىل مقبلها.

مجيع األشياء الىت ميكن استخدامها إلعطاء التهيج حىت حتدث الوسيلة التعليمية عند إبراهيم

2عملية التعلم والتعليم للوصول إىل أهداف التعليم اخلاصة.

يج التفكري، اإلحساس والتأمني  الوسيلة التعليمية مجيع ما تستطيع أن تلقى املعلومة، و

3لدى املتعلم حىت تستطيع أن خترتع العملية يف نفسه.

التعريفات السابقة استخلص الباحث أن الوسيلة التعليمية مجيع األشياء الىت ميكن ومن 

يج التفكري، اإلحساس، االنتباه  استخدمها املدرس إللقاء املعلومة إىل الطالب والىت تستطيع أن 

ورغبة الطالب حىت حتدث عملية التعلم والتعليم.

1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003,h3
2 Nur Hayati Yusuf, Media Pengajaran, Surabaya: Dakwah Digital Press, 2005, h.6
3 Yunus Nagawa, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Pustaka

Firdaus,200,h.137



دور الوسيلة يف التعليم)2

الوسيلة التعليمية متلك الدور الضروري لرتقية فعالية عملية التعلم والتعليم، فيما يلى:قال فوزان، إن 

لتوفري خربة املتعلم.أ

والبحوث املتعلقة بالوسيلة التعليمية تدل على أن الوسيلة متلك الدور الضروري يف توفري 

مباشرة، والوسيلة خربة املتعلم ألن املتعلم يشاهد ويشعر مبوضوع البحث املبحوث داخل الفصل 

تستطيع أن تسهل الفهم، ألن كيفية تقدميها جذابة.

االقتصادي.ب

واملراد هنا أن عملية التعلم والتعليم الىت تستخدم الوسيلة أسرع من دون استخدامها يف 

إلقاء الرسالة التعليمية فعالية. واجلهد احملتاج إليه أقصر إللقاء ذلك الدرس.

ادة الدراسيةترقية اهتمام املتعلم بامل.ت

املادة الدراسية الىت ألقاها املدرس من خالل استخدام الوسيلة أوضح، ألن الوسيلة تقرتب 

بالواقعية الىت ميكن إحساسها مباشرة. فألجل ذلك، أصبح إهتمام الطالب باملادة الدراسية مرتقيا 

وكذلك أن االكتفاء باملادة الدراسية مرتقي.

مجلعل الطالب مستعدين يف التعل.ث

ومن خالل استخدام الوسيلة التعليمية وجد الطالب اخلربة مباشرة، أوصبحت حالة التعلم 

فعالة، وأصبحت احلاصلة املطلوبة جيدة. وهذه احلالة ألجل رغبة الطالب يف التعلم، وأصبحت 

م مرتقية أيضا. استعدادا



توريط احلواس يف عملية التعلم والتعليم.ج

يف عملية التعلم فحاصلة تعلم الطالب املرجوة أصبحت وكلما كثرت احلواس املتورطة

4جيدة وحممولة. والعملية الىت تستخدم كثرية من احلواس تكون يف استخدام الوسيلة التعليمية.

لتصغري اختالف بني الرأي والطالب.ح

إن االختالف يف الرأي عادة يقع يف فهم الشيئ، وخباصة يف تعلم اللغة العربية، مثال، أن 

رس يستخدم اللفظ اىل ال يعرفه املتعلم، فألجل ذلك أن استخدام الوسيلة تستطيع أن تنقص املد

ا  اختالف الرأي وتستطيع أن تقرب الفهم بني املدرس والطالب، لذا، أن الوسيلة ضرورية أل

ردي إىل الشيئ الواضح. تستطيع أن تغري الشيئ ا

ربة التعلملزيادة الرتبع اإلجيايب لدى املتعلم يف أخذ خ.خ

هذه الوسيلة تستطيع أن تطور قدرة املتعلم على التفكري، التحليل ، أخذ اخلالصة 

واكتشاف العالج من املشكلة املوجودة. فلذا أن هذه طريقة التدريس تستطيع أن ترقي جودة التعلم 

ألن املتعلم جيد خربة التعلم الوفرية.

ملساعدة حل االختالف الشخصي بني الطالب.د

طالب داخل الفصل قدرة غري متساوية، وهذا التنوع ينشئ املشكلة يف عملية التعلم لكل 

والتعليم، مثال أن بعض الطالب قد فهموا الدرس الذى شرحه املدرس، وبعض الطالب مل يفهموا، 

,وإذا كرر املدرس ذلك الشرح فأصبح الطالب األخرون مملني، فألجل ذلك، أن إستخدام الوسيلة  

ة حلل تلك املشكلة.كيفية مطابق

4 Ibid, Abdul Malik dkk, h.173



اجلمع.الشيئإللقاءاملؤسلةومعناهاالوسائلمجعوهي.الالتنيةاللغةمنأصلهاالوسيلة

والوسيلة.الرسالةومسانمدخلةمؤسلة،ألة،اإلندونسيةاللغةىفومعناها.الوسائلالوسيلةمن

وأيلىجريالج"وقال.املدرسألقاهاالىتالرسالةموضعةالتعلميةالوسيلةأنعلىتدلحرفية

الطالبجلعلاألحوالتشيدالىتاحلادثةأوماديةإنسان،هيامجاليةالوسيلةإنقاال،(1971)

والبيئةالنصاملدرس،أنالشرحذلكمنوانطالقا.واملوقفاملعرفةاملعرفة،أخذعلىقادرين

األلةأوضوئيتصويربياين،رسمآالتهيالواسعمعناهاىفوالوسيلة.وسيلةكلهااملدرسية

5.اللفظيةأوالبصريةاملعلومةلتنظيمللعمليةللقبض،اإللكرتونية

:يأتىفيماالوسيلةعنالعريفاتاملفكرونوقدم

منتنظرالوسيلةأنالتعريفهذاومن.االنتقاللعمليةأشكالهيالوسيلةأنAectوعند.1

.بذاتهاحلاسوبومناالتصايلالتكنولوجي

يجخاللمنالرمزوتصنيفالتسجيل،للتقدمي،تكنولوجيةهيالوسيلةأن"ألسون"وعند.2

املعلومةوتركيبيةاخلاصةاحلواسى

اAectاقتبسهمبااإلمريكيةالوطنيةالرتبيةمجعيةعندوالوسيلة.3 ألةهيالرتبويةالبيئةىفأ

.النشاطلذلكاملستخدمةبالوسيلةوتقرأوتسمعتنظرتعاجل،أنتستطيع

عاقبةهيCommosions On Instructional Tecnologyعندالوسيلة.4

.التعليمهدفإىلللوصوليستخدمأنيستطيعالذىاالتصالانقالب

التعلمأداءىفلتهيجهمالطالببيئةىفمكوناتهي"جاجىن"عندالرتبويةوالوسيلة.5

5 Arsyad Azhar, Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 h.3



6.التعلمعمليةجاريةحىتاملتعلملدىالتهيجألعطاءوسيلةهوالتعلمأن"برجيس"وعند.6

يجاملغزىالنتقالتستخدمماهيالتعلميةالوسيلةأنفخالصتهاالسابقةاألراءومن و

.واملنظمالقصديالتعلمعمليةجاريةحىتاملتعلمتعلموتقدماالهتماماإلحساس،التفكري،

التعلميةالوسيلةأنواع)1

التعلمعمليةىفاملستخدمالقدميالتكنولوجى.التكنولوجيالتطورتتبعالتعلميةالوسيلة

السمعيالتكنولوجيبعدهمنتصدرمث.املكانيكياملبدأعلىتعملالىتالطباعةهووالتعليم

تكنولوجيهواملتأخرالتكنولوجي.وااللكرتويناملكانيكياالكتشافجيمعانومها.الشفوي

Microprocessorذلكتطويرعلىبناء.واالتصالاحلاسوباستخداممنهويصدر

حاصلةتكونالىتالوسيلة(1)جمموعاتأربعإىلتصنفالتعلميةفالوسيلةلتكنولوجي

الوسيلة(3)الشفويالسمعيالتكنولوجيحاصلةتكونالىتالوسيلة(2)الطباعيالتكنولوجي

احتادحاصلةتكونالىتالوسيلة(4)احلاسوبعلىاملعتمدوجيالتكنولحاصلةتكونالىت

7.واحلاسوبالطباعةتكنولوجي

:يأتىفيماالتعلميةالوسيلةعنإبراهيمالعاملعبدالدكتوروقدم

الطبيعيةاألعيان.أ

ساعة:املثالاحملدد،الفصلوىفاملبتدئيةاملرحلةىفاللغةلتعليمتستخدمأنمتكناألداةهذه

.زهرة–مثر–علم–

6 http://khemakalyani.blogspot.com/2010/12/jenis-jenis-media-pembelajaran.html
tanggal 3 september 2012

7 Azhar Arsyad  ,Bahasa Arab Dan Metode Pengejarannya , Opcit h. 29



.والبيت–كالسيارةاللعبشكلخاللمنالواقعياملثال.ب

الصور.ت

اخلريطة.ث

السبورة.ج

.املدرسنصفيساوىفهوالسبورةيستفيدأنيستطيعالاملدرسإن"إبراهيمعامل"قال

أحسناحلاستنيوانتفاع.السمعبعدالطالببصريةتستفيدالىتالوسائلإحدىهىالسبورةألن

.واحدةحاسةانتفاعمن

الطاقات.ح

والتسجيلالشريط.خ

التعليميةاملواد(2)األجهزة،(1)منهاأنواعثالثةإىلتصنفإمجالية،التعلميةوالوسيلة

.التعلميةاألنشطة(3)والتعلمية،

(1)منهاأنواع،ثالثةإىلتصنفالتعلميةفالوسيلةاستخدامهاناحيةمنالتعلميةوالوسيلة

البصرية.السمعية(3)السمعية،(2)البصرية،

البصريةالوسيلة)2

البصريةالوسيلةتعريف.أ

هي الوسائل اليت تعرض املثريات البصرية حيث يعتمد الفرد على حا سة البصريةالوسيلة

البصر ىف علمية التعليم و ذلك الكتساب اخلربات الالزمة واليت منها الرسوم والصور بانواعها 



:منهامعرضةألةمنتتكون8والشرائح الشفافة واألشكال املتنوعة والنماذج والعينات و غري ذلك.

األدوات:يلىفيماهياستخدامهاىفالفعالةالوسيلة.واحلدوثالشخصالطبيعية،األعيان

فتبدلالوسيلةتلكحتضرأنمتكنملوإن.املدرسةحولواألشياءالرياضيةاألدواتاملدرسية،

ةبالوسيلة موجودةغريكانتوإن.وغريمهاالسيارةالبالستيك،منالفواكه:مثاهلاا،املشا

9.متأخرةصورةأوبسيطةصورةإمابالصورةفتبدل

املسقطةالبصريةالوسيلة:منهاقسمني،إىلتنقسم"سوفارنو"عندالبصريةالوسيلة

10.مسقطةغريالبصريةوالوسيلة

وأشكالاملفرداتلتعرفالسيماالعربيةاللغةتعليمىففعالةوسيلةهيالبصريةالوسيلة

ىفالطالباستطاعوإذا.اخلائطعلىتوضعأوالغرفةطرفىفتوصعاألعيانوتلك.الكلمة

.حتتهاالصورةتلكاسميكتبقرائتها

البصريةالوسيلةأنواع.ب

اأرشادأهزارنقلمبا"جالسووسيلس"عندالبصريةالوسيلة :أشكالثالثةمنتتكونأ

اإلعالنلوحةاملعرض،بياين،رسماخلريطة،امللصق،الصورة،:مثاهلامسقطة،غريالبصرية.1

وشريطاالنزالقالعلوية،املسقطةمنظورة،غرياملسقطةمثاهلااملسقطة،الصامتةالبصرية.2

.الصور

8 .د مجال بن عبد العزيز ,الشرهان الوسائل التعليمية و مستجدات تكنولوجيا ,التعليم وقحق الطبع
1422 ,حمفوظة 2001-ه ,م 27 .ص

9 Abdul Hamid PembeajaranBahasa Arab Opcit, h.176
10 Ahmad Muhtadin Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya.

Yogyakarta: penerbit Teras 2009, h. 55



11.والفيديوالتلفازالفيلم،مثاهلااملسقطةاحملركةالبصرية.3

:منهاأقسام،ثالثةإىلتنقسم"سوجانانانا"عندالبصريةالوسيلة

.الشيئأشكالكيفيةعلىتدلالىتالصورةالنقش،مثاهلااملؤكلةالصورة.1

.املادةحمتوىوتركيبيةاالحتاداملفهوم،عالقةيصورالذىالبياينالرسم.2

أوالصورةعالقةأوالبياناتميولأوالصورةتقدمالىتواملسسودةكاجلدولالبيايناخلط.3

12.العدد

امهمةوهي.أخذهاىفسهلةوسيلةهيالبصريةالوسيلة عنالواقعيالشكلتعطىأل

تلكىفاملوجودةاملعلومةأخذعلىقادرينالطالبجتعلأنتستطيعالصورة.تصورهاالىتاملشكلة

الدينيةالرتبيةواإلجنليزية،العربيةاللغةتعلمعمليةىفتستخدمأنتستطيعوالصورة.الصورة

.ذلكغرياالقتصادالتاريخ،اإلسالمية،

عالقةوفيهااملقررة،واملؤشرةالكفاءةمبعيارمطابقةتكونأنالبدالصورةوسيلةاستخدام

عمليةىفالطالبيدافعأنتستطيعأنالبدالصورةاستخدام.املواجهةوباملشكلةالتعلميةباملادة

.إفكارهممنالصادرةاألسئلةإلجابةالطالبتساعدأنوتستطيع.التعلم

:يلىفيمافهيالصورةاختيارمعايريوأما

املوجودالشيئتقدمأنوتستطيعفهمها،ىفسهلةجذابة،واضحة،مجيلة،الصورةتلكإن.1

.تفصيليافيها

11 Arsyad, Ibid. hal 33-34
12 DR. Nana Sujana, at. All, media pengajaran. Sinar Baru Algensino. Bandung. 2001. Hal

89



.املواجهةباملشكلةومناسباضروريايكونأنالبداملصوروالشيئ.2

احلقيقيالشكلتصورالصورةتلكأىواضحةالصورةتلك.3

.ضروريةغرياألشياءعناالهتمامحتولاملعقدةالصورةألنبسيطة،الصورةتلكإن.4

.الطالببأحوالمناسبةالصورةتلكإن.5

.الطالباهتمامجتذبالصورةألوانإن.6

13.الطالببعددمتوازنالصورةمقدار.7

البصريةالوسيلةوظيفة)3

يتعلقالذىالدرسحمتوىىفليرتكزواالطالبومواجهةلتجذيبهيالبصريةالوسيلةوظيفة.1

.النصداخلاملوجودالبصريباملعىن

.املصورالنصفهمأوالتعلمعندالطالبنظرهاالىتالبصريةالوسيلةفعالةوظيفة.2

للفهماهلدفإىلالوصوليسهلالبصريالرمزأنمنتعرفالبصريةالوسيلةمعرفيةوظيفة.3

14.الصورةداخلاملوجودةاملعلوماتوتذكري

البصريةالوسيلةاستخدامعنالعامةاملبادئ)4

:يلىفيماالبصريةالوسيلةاستخدامفعالةعن"أرشادأزهار"قدم

السلسلةمتحركة،صوراملسطرة،الصورةوتستخدمبسيطةالبصريةالوسيلةتكونأنالبد.1

.البياينوالرسم

.جيدةوالتعليمالتعلمعمليةجترىحىتاملنشودةاملعلوماتلتأكيدتستخدمالبصريةالوسيلة.2

13 Abu Anwar, Media Pembelajaran, Pekanbaru; UIN Suska Press, 2007, h.37
14 DR. Nana Sujana, at. All, Op-cit , h. 3



املوادمجيعخمتصرلتصويرالبياينالرسميستخدم.3

ملرتقيةالطالبوبتوريطالبصريالتقدمييكرر.4 .ذاكر

.املفاهيماختالفلكتابةالصورةتستخدم.5

متوازنةغريالبصريةعناالبتعاد.6

البصرياتمجيعىفوالتناسبالوضوحيؤكد.7

.مقروئةتكونأنالبداملسقطةالبصرية.8

.املعقدةاملادةلتعلمأحسنالبياينالرسم.9

15.املعلوماتحتليللتسهيلتقدمأنالبدفيهااملوجودةاملغزيةالعناصر.10

البصريةالوسيلةاستخدامىفااملهتمةالعوامل)5

التعلمعمليةلفعالةاالتصالألةهيالبصريةالوسيلة.1

.املنشوداهلدفإىلالوصولالبصريةلتسهيلالوسيلةوظيفةإن.2

البصريةالوسيلةواستخداماالختيار.3

16.البصريةالوسيلةوأدواتاألنواع.4

البصريةالوسيلةاستخدامعلىاملدرسبقدرةاملتعلقةاملؤشرات)6

البصريةالوسيلةعنمعرفةللمدرسالبد.1

البصريةالوسيلةاستخدامعلىيقدرأنللمدرسالبد.2

البصريةبالوسيلةاملناسبةالدراسيةاملادةاملدرسيستوعبأنالبد.3

15 Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A. Op-cit. h. 89-90
16 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, Raja Grafindo Persada. Jakarta . 2004, h.2



عطاءعلىالقدرة:املثالالطالب،معالبصريةالوسيلةاتصالىفاملدرسيستطيعأنالبد.4

.الدراسيةباملادةاملتعلقواإليضاحاإلشارة

إىلالفرصةعطاء:املثالالتعلم،عمليةمدةالطالبدافععلىقادرااملدرسيكونأنالبد.5

.التعلميفليشرتكواالطالب

املناسبةالتعلميةواألجهزةاملادةالغرفة،الوقت،تنظيمعلىقادرااملدرييكونأنالبد.6

.البصريةبالوسيلة

التعلمعمليةمدةالتقوميعلىالقدرةاملثال،التقومي،تنفيذعلىقادرااملدرسيكونأنالبد.7

البصريةالوسيلةاستخدامعلىاملدرسقدرةتؤثرالىتالعوامل)7

املدرستربية.1

17.اإلنسانأوالبيئةمعوجدانياأوفكريةإمااألساسيةاملهاراتتكوينعمليةهيالرتبية.2

املدرسمعرفة.3

18.اخلاصاملوضوععنومنظمشاملبيانهياملعرفةأنأحبياتىنوروأمحدأبوقدم

:منهااآلتية،املكوناتعلىتتمضمن"هيربمان"عنداملدرسمعرفة

املهارة)1

األخالق)2

النفستنمية)3

17 http://februl.wordpress.com/2012/08/06/pengertian-pendidikan/ tanggal 06
november 2012

18 Ibid . hal 79



األساسيةاملفاهيم)4

التعلم)5

19.التدريسطريقة)6

الوسيلةاستخدامىفاملهارة)7

ألقاهاالىتواملادة.التعليميةالوظيفةينفذأنليستطيعالوسيلةاستخدامعنمهارةمدرسلكلالبد

التفكري،يجأنوتستطيعاملغزىتبليغألةماهيالوسيلة.كاملةالطالبإىلتصلاملدرس

20.التعلمعمليةحدوثتؤيدأنتستطيعحىتاإلحساس

املرافق)8

واملدرسالطالبناحةىفترتكزالخاصةمؤسسةىفوالتعليمالتعلمعمليةجناحتعنيالىتالعوامل

21.املؤسسةتلكىفاملوجودةاملرافقتوفريىفتقعبلفقط

العمليالمفهوم)ب

استخدامعناملشكلةإلجابةاملستخدمةاملؤشرات.تفصيلياالنظرياملفهوميبنياملفهومهذا

:يلىفيمافهيالعربيةاللغةوتعليمالتعلمعلميةىفالصورةوسيلة

الصورةوسيلةاملدرسيعد)1

العادياملكانىفالصورةوسيلةاملدرسيضع)2

.الصورةىفاملوجودةاملفرداتاملدرسيقرأ)3

19 Ibid, hal 106
20 Arif Sudirman, Dan Raharjo, Media Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.v
21 Ibid, hal v



.الصورةىفاملوجودةاملفرداتاملدرسيشرح)4

إما فرديا أو مجعيااملدرسقرأهاالىتاملفرداتراالطالب بتكراملدرسيأمر)5

املقروئةاملفرداتالطالب بكتابةاملدرسيأمر)6

يأمر املدرس الطالب حبفظ املفردات أمام الفصل)7

:لىيفيمافهيالصورةوسيلةاستخدامعلىاملدرسقدرةمعايريوأما
1(76% - كامل:100%
2(50% - ناقص:75%
3(0% - 22.كاملغري:49%

22 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek, Jakarta:
Bina Aksara. 1986 h.207




