
 الصف الثالثطالب مفردات اللغة العربية  اهتمام تعلم لنهضة ”باور بوينت“استخدام وسائل 

 ٦١٠ ٧/ ٦١٠٢سيرانج بانتين للسنة الدراسية  كوجون محمدية اإلبتدائية مدرسة فى

 تري بودي اتامى
٢١٠٢١١٢٢١٢٢ 

 اتاللغ تعليمكلية  العربية اللغة تعليم قسم

 ٦١٠٧ بيوكياكرتاجامعة محمدية 

  التجريد 

  
لحظة كل ذلك ثبت  .اللغة العربية ليست سهلةعملية تعلم : يعين  ثحباملشكلة االساسية اليت ختالف هذا ال 

هناك  .سريانج بانتني عدم الرتكيز على التعليم والتعلم كوجون حممدية إبتدائية الكثري من طالب الصف الثالث يف مدرسة املراقبة
على طاولة  رؤوسهماألطفال اآلخرين، وبعضها وضع  بني الفصول الدراسية يف حني البلطجةاملتعلمني الذين ساروا حول 

مع ما حدث، لذلك  بالقلق الباحثة تشعر. يف الواقع يف الطبقة نائمني همبعض كان املفاوضات مع شغل رسم كتاهبا، وحىت
مدرسة ة االستفادة من نقطة قوة وسائل اإلعالم لزيادة الفائدة يف تعلم املفردات العربية يف طالب الصف الثالث من قوم الباحثتس

   .سريانج بانتني كوجون إبتدائيةحممدية 

 مفردات تعلم اللغة العربية تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“لتحديد تطبيق نقطة قوة وسائل يهدف  ثحبهذا ال 
باور “لتحديد نتائج استخدام نقطة قوة وسائلو , سريانج بانتني كوجونحممدية   يف مدرسة إبتدائية الصف الثالث طالب
و , سريانج بانتني كوجونحممدية   يف مدرسة إبتدائية الصف الثالث طالبمفردات تعلم اللغة العربية  تعلماهتمام  لنهضة ”بوينت

الصف طالب مفردات تعلم اللغة العربية  تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“وسائل بوينت استخدام باور لتحديد مزايا وعيوب
 .سريانج بانتني كوجونحممدية   الثالث يف مدرسة إبتدائية

 هذا من البحث جمتمع و, الكمى دخلم ماسخداباجه تنتو اس تيانابخذ الأ و ىبيجر ن نوع التم ثحبو هذا ال 
 و املالحظة و االمتحان بطريقة البيانات أخذ و, بانتني سريانج كوجون إبتدائيةحممدية مدرسة الثالث صفطالب  فهو البحث
 .االستبانة و التوثيق

مفردات اللغة  تعلم اهتمام لنهضة ”باور بوينت“استخدام وسائل تطبيق  أن( ١) : يعىن البحث هذا نتيجة و 
بسبب أنشطة األحباث اليت أجريت دون   جناح سريانج بانتني كوجوناإلبتدائية حممدية مدرسة ىف الصف الثالث طالبالعربية 

 ”باور بوينت“استخدام وسائل (٢) .كلل أو ملل وبسعادة للمتعلمني والباحثني يف تنفيذ تعليم اللغة العربية وعملية التعلم
وهذا ميكن أن  ريانج بانتنيس كوجوناإلبتدائية حممدية مدرسة ىف الصف الثالث طالبمفردات اللغة العربية  تعلم اهتمام لنهضة

. أ: القوة هي ”باور بوينت“مزايا وعيوب يف وسائل (٣) ٪١1,٢1ينظر إليه من عرض نتائج حتسني القبلي و البعدي من 



و  عرض مثري لالهتمام. املربني ال حتتاج كثريا موضحا ه. املعلومات من السهل أن نفهم رسالة ج. املتعلمني هم أكثر ب دوافع
املعلمني يف وقت متأخر أحيانا إلغالق الدرس ألنه مل يتم االنتهاء . عند البحث جيري هو عدم وجود األدوات عيوب واجهت

 .من اللعبة حىت قد تتداخل مع الدرس التايل
 

 
 مفردات, اهتمام تعلم ,وسائل باور بوينت : الرئيسية الكلمات

 مقّدمة

 خلفية البحث.أ

التعلم هو عملية التقارب بني املتعلمني مع جمموعة واسعة من املوارد التعليمية اليت ميكن أن  

إىل معرفة وفهم ويكون قادرا على فهم جمموعة تغيري بارز جدا من اجلهل للتوصل . تنتج تغيريات

هذه  كل من. عموما يف عملية التعلم جيعل التفاعل بني املكونات املختلفة. واسعة من املعرفة

 .املكونات التأثري على بعضها البعض وذلك لتحقيق غرض أو ينبغي أن تتطور 

العوامل . يف عملية التعلم، هناك نوعان من العوامل مها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية

العوامل املادية ، والعوامل النفسية ، وعامل التعب ، يف حني أن العوامل : الداخلية يف نفسي 

وامل ، يف الع. العوامل األسرية ، والعوامل املدرسية ، وعوامل اجملتمع: ة من اخلارج مثل اخلارجي

مبا يف ذلك أساليب التدريس ، املناهج الدراسية، والعالقة بني املتعلمني مع  اخلارجية هي املدارس

جم وحالة املتعلمني ، االنضباط املدرسي ، الدروس الصك، وقت املدرسة ، الدروس القياسية على ح

من العوامل اخلارجية وتصنف وسائل اإلعالم يف أداة . املبىن، و طريقة الدراسة و الواجبات املنزلية 



و عملية التعلم  ميكن لوسائل اإلعالم أن حتفز عملية التعلم لتيسري اعتقال من املواد يف ١.تعليمية

٪ عن  ١١٪ من  ٣٣وجدت إحدى الدراسات أن معرفة الشخص من خالل مشهد أكرب  .التعليم

  ٢.٪ من الرؤية والسمع ٢1٪ من  ٠1يف حني مهارات الذاكرة بنسبة  .طريقة االستماع

كل ذلك ثبت عندما يتم مالحظة  .عملية تعلم اللغة العربية ليست سهلة حىت تشبع

سريانج بانتني عدم الرتكيز على  كوجون مدية إبتدائيةحم الكثري من طالب الصف الثالث يف مدرسة

األطفال  بني هناك املتعلمني الذين ساروا حول الفصول الدراسية يف حني البلطجة .التعليم والتعلم

 همبعض كان على طاولة املفاوضات مع شغل رسم كتاهبا، وحىت رؤوسهماآلخرين، وبعضها وضع 

االستفادة من  ةقوم الباحثتمع ما حدث، لذلك س بالقلق الباحثة تشعر. يف الواقع يف الطبقة نائمني

مدرسة لزيادة الفائدة يف تعلم املفردات العربية يف طالب الصف الثالث من  باور بوينت وسائل

  .سريانج بانتني كوجون إبتدائيةحممدية 

 اإلتصال ىف يستطيع ان نفسن يف اجلديدة القاعدة ليبىن احملاولة هي العربية اللغة تعلم

 مهم األجنبية اللغة تعلم الكفلذ. حمتلفة الكتابة طريقة و القائدة متلك اللغة كانت. اللغة بصاحب

 ان املعلم جيب العربية اللغة تعلم ىف و. املسلمني جملتمع العربية اللغة تعلم ىف حصوصا بالط كلل

 .الفصل احلد اململة إلزالة املناسبة الوسائل و طريقةلا يستحدم

يف . ١ :هناك أربع وظائف من وسيلة للتعليم ، وخاصة يف وسائل اإلعالم املرئية ، وهي

اهتمام وسائل االعالم املرئي هو جوهر اهتمام املتعلمني إىل الرتكيز على احملتوى من الدروس املتعلقة 
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للعرض ( ءةالقرا) وظائف التعلم الفعال . ٢ معىن النص البصري أو عرضها املصاحبة للموضوع،

لمتعلمني مثل الصورة البصرية أو رمز ميكن أن تثري العواطف واملواقف من ن تزيد من التمتع لميكن أ

وظيفة اإلدراكي هو رمز للصورة يوفر وسيلة سهلة لفهم و مساع املعلومات أو الرسالة . ٣ املتعلمني،

عدة الطالب الذين يعانون من وظيفة تعويضية ، صور وسائل اإلعالم مسا .٤ ،.  الواردة يف الصورة

 . ضعف يف القراءة لتنظيم املعلومات يف النص و حتسني العائد

 .دفع االنتباه إىل جوانب الفعالية والكفاءةني الوسائل التعليمية املطلوبة ليف اختيار املعلم

جيب أن الوسائل التعليمية املستخدمة يف عملية التعلم تكون قادرة على تبسيط وتسريع أهداف 

، حتقيق وسائل االعالم تعلم أن حيقق فعالية و كفاءة ميكن أن تعزز مصلحة الطالب يف  التعلم 

  .عملية التعلم و دعم حتقيق أهداف التعلم 

املربني حباجة  .ني باستخدام وسائل اإلعالمتقدمي حمتوى أكثر سهولة فهمها من قبل املتعلم

دور املربني حتديد وسيكون  .إىل حتسني جودة العملية التعليمية من أجل إنتاج املتعلمني الذي تأهل

 .التعليم –للمعلمني املباشر لتعزيز املتعلمني يف عملية التعلم  .مل يتحقق اهلدف يف التعلمما إذا كان 

  . عملية التعلم مهم جداوهكذا دور وسائل اإلعالم يف

 وأيضا إىل حتسني نوعية التعلم يف عملية التعلم  كما فعل املعلم  ،طالب املؤهلنيجلعل 

 .استخدام وسائل اإلعالم لتسهيل املتعلمني يف احلصول على املواد اليت يتم تدريسها املعلمني .التعليم

 و موقف وسائل اإلعالم يف عملية التعلمبالتايل فإن . ميكن تسريع أهداف التعلم فإنه ،  وبالتايل

 .التعليم مهم للمساعدة يف تسليم املواد 



السمة املميزة للمجتمع احلديث هو تطور العلم والتكنولوجيا بسرعة، األمر الذي يتطلب 

يتطلب سن أكثر تقدما  .من اجلميع أن يكونوا أكثر يقظة واستجابة يف تفسري أي معلومات وردت

تأثري التقدم يف العلوم والتكنولوجيا سيكون له أثر كبري يف عامل  .ملتابعة هذه التطوراتالرتبويني 

واحد منهم نقطة قوة وسائل االعالم اليت هي من ذلك بكثري يف الطلب من قبل املربني أن  .التعليم

يظهر  لمواملع .نقطة قوة وسائل اإلعالم هي مفيدة جدا يف عملية التعليم والتعلم .تنقل إىل تألق

واحدة من املزايا من نقطة قوة وسائل  .شرحا فقط ، وأيضا اإلشراف على الطالب يف عملية التعلم

 .اإلعالم يف الصحة هو عدم استخدام الطباشري، الطباشري اليت تنتج الغبار اليت تضر اجلهاز التنفسي

 .ني اهلدوء والرتكيزومن اجلدير بالذكر يف استخدام نقطة قوة وسائل االعالم اليت هي املتعلم

و ميكن أن  .جيب أن الغرفة ال تكون مظلمة جدا حبيث املتعلمني ميكن أن تتفاعل مع كل من

 .يف منتصف املواد حيدث املريب تراجع األسئلة .تسجل عندما تواجه املربني تفسري أقل وضوحا 

 وولكن الطالب  يشعرون بأهنم جزء من عملية التعلم  .الغرض منه هو أن الطالب ليس فقط وجوه

  .التعليم

: ١1;١٨٣١. مهّاليك  .تعليم  وتعلمني ال يشعر بامللل عند تعلم ويهدف إىل أن يكون امل

التعليم ميكن أن تثري الفضول واالهتمام ، إثارة  و إن استخدام وسائل اإلعالم يف عملية التعلم"

التعليم ، و ميكن أن تؤثر على علم وظائف األعضاء من  و ة التعلمالدافعية و التحفيز يف عملي



/ وسائل اإلعالم ميكن أن يساعد أيضا املتعلمني لزيادة التفاهم و تقدمي املواد  استخدام. املتعلمني

  ٣.بيانات جلذب و تسهيل تفسري البيانات ، و تتكثف املعلومات

ميكن استنتاج رأي أعاله ، أن وسائل اإلعالم تساعد املربني على توفري املواد وتسهيل 

٪ من عملية   ٣٣ويقول العديد من الدراسات أن فعالية . املتعلمني للقبض على املواد املعروضة 

يس تعليم حنو الوصول إىل الفائدة يف التعلم ل و ة يف التعلمالطالق٤. تعليم حاسة البصر -التعلم 

تعليم بني  و يف عملية التعلم. ولكن أيضا على دور املعلمني مهم. فقط بسبب وسائل اإلعالم التعلم

اسرتاتيجية الطالب واملعلمني ، واملواد، ووسائل اإلعالم هو عبارة عن سلسلة بأن التفاعل اليدوي 

 .املوقف املناسب لكل كل

 مقّدمة

 خلفية البحث.أ

التعلم هو عملية التقارب بني املتعلمني مع جمموعة واسعة من املوارد التعليمية اليت ميكن أن  

إىل معرفة وفهم ويكون قادرا على فهم جمموعة تغيري بارز جدا من اجلهل للتوصل . تنتج تغيريات

هذه  كل من. عموما يف عملية التعلم جيعل التفاعل بني املكونات املختلفة. واسعة من املعرفة

 .املكونات التأثري على بعضها البعض وذلك لتحقيق غرض أو ينبغي أن تتطور 
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العوامل . يف عملية التعلم، هناك نوعان من العوامل مها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية

العوامل املادية ، والعوامل النفسية ، وعامل التعب ، يف حني أن العوامل : الداخلية يف نفسي 

وامل ، يف الع. العوامل األسرية ، والعوامل املدرسية ، وعوامل اجملتمع: ة من اخلارج مثل اخلارجي

مبا يف ذلك أساليب التدريس ، املناهج الدراسية، والعالقة بني املتعلمني مع  اخلارجية هي املدارس

جم وحالة املتعلمني ، االنضباط املدرسي ، الدروس الصك، وقت املدرسة ، الدروس القياسية على ح

من العوامل اخلارجية وتصنف وسائل اإلعالم يف أداة . املبىن، و طريقة الدراسة و الواجبات املنزلية 

و عملية التعلم  ميكن لوسائل اإلعالم أن حتفز عملية التعلم لتيسري اعتقال من املواد يف ٠.تعليمية

٪ عن  ١١٪ من  ٣٣وجدت إحدى الدراسات أن معرفة الشخص من خالل مشهد أكرب  .التعليم

  ١.٪ من الرؤية والسمع ٢1٪ من  ٠1يف حني مهارات الذاكرة بنسبة  .طريقة االستماع

كل ذلك ثبت عندما يتم مالحظة  .عملية تعلم اللغة العربية ليست سهلة حىت تشبع

سريانج بانتني عدم الرتكيز على  كوجون حممدية إبتدائية الكثري من طالب الصف الثالث يف مدرسة

األطفال  بني هناك املتعلمني الذين ساروا حول الفصول الدراسية يف حني البلطجة .التعليم والتعلم

 همبعض كان على طاولة املفاوضات مع شغل رسم كتاهبا، وحىت رؤوسهماآلخرين، وبعضها وضع 

االستفادة من  ةقوم الباحثتمع ما حدث، لذلك س بالقلق الباحثة تشعر. يف الواقع يف الطبقة نائمني

مدرسة لزيادة الفائدة يف تعلم املفردات العربية يف طالب الصف الثالث من  باور بوينت وسائل

  .سريانج بانتني كوجون إبتدائيةحممدية 
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 اإلتصال ىف يستطيع ان نفسن يف اجلديدة القاعدة ليبىن احملاولة هي العربية اللغة تعلم

 مهم األجنبية اللغة تعلم الكفلذ. حمتلفة الكتابة طريقة و القائدة متلك اللغة كانت. اللغة بصاحب

 ان املعلم جيب العربية اللغة تعلم ىف و. املسلمني جملتمع العربية اللغة تعلم ىف حصوصا بالط كلل

 .الفصل احلد اململة إلزالة املناسبة الوسائل و طريقةلا يستحدم

يف . ١ :هناك أربع وظائف من وسيلة للتعليم ، وخاصة يف وسائل اإلعالم املرئية ، وهي

اهتمام وسائل االعالم املرئي هو جوهر اهتمام املتعلمني إىل الرتكيز على احملتوى من الدروس املتعلقة 

للعرض ( ءةالقرا) وظائف التعلم الفعال . ٢ معىن النص البصري أو عرضها املصاحبة للموضوع،

لمتعلمني مثل الصورة البصرية أو رمز ميكن أن تثري العواطف واملواقف من ن تزيد من التمتع لميكن أ

وظيفة اإلدراكي هو رمز للصورة يوفر وسيلة سهلة لفهم و مساع املعلومات أو الرسالة . ٣ املتعلمني،

وظيفة تعويضية ، صور وسائل اإلعالم مساعدة الطالب الذين يعانون من  .٤ ،.  الواردة يف الصورة

 . ضعف يف القراءة لتنظيم املعلومات يف النص و حتسني العائد

 .دفع االنتباه إىل جوانب الفعالية والكفاءةني الوسائل التعليمية املطلوبة ليف اختيار املعلم

لتعلم تكون قادرة على تبسيط وتسريع أهداف جيب أن الوسائل التعليمية املستخدمة يف عملية ا

، حتقيق وسائل االعالم تعلم أن حيقق فعالية و كفاءة ميكن أن تعزز مصلحة الطالب يف  التعلم 

  .عملية التعلم و دعم حتقيق أهداف التعلم 

املربني حباجة  .تقدمي حمتوى أكثر سهولة فهمها من قبل املتعلمني باستخدام وسائل اإلعالم

دور املربني حتديد وسيكون  .حتسني جودة العملية التعليمية من أجل إنتاج املتعلمني الذي تأهلإىل 



 .التعليم –للمعلمني املباشر لتعزيز املتعلمني يف عملية التعلم  .مل يتحقق اهلدف يف التعلمما إذا كان 

  .وهكذا دور وسائل اإلعالم يف عملية التعلم مهم جدا

 وأيضا إىل حتسني نوعية التعلم يف عملية التعلم  كما فعل املعلم  ،طالب املؤهلنيجلعل 

 .استخدام وسائل اإلعالم لتسهيل املتعلمني يف احلصول على املواد اليت يتم تدريسها املعلمني .التعليم

 و بالتايل فإن موقف وسائل اإلعالم يف عملية التعلم. ميكن تسريع أهداف التعلم فإنه ،  وبالتايل

 .التعليم مهم للمساعدة يف تسليم املواد 

السمة املميزة للمجتمع احلديث هو تطور العلم والتكنولوجيا بسرعة، األمر الذي يتطلب 

يتطلب سن أكثر تقدما  .من اجلميع أن يكونوا أكثر يقظة واستجابة يف تفسري أي معلومات وردت

لوم والتكنولوجيا سيكون له أثر كبري يف عامل تأثري التقدم يف الع .الرتبويني ملتابعة هذه التطورات

واحد منهم نقطة قوة وسائل االعالم اليت هي من ذلك بكثري يف الطلب من قبل املربني أن  .التعليم

يظهر  واملعلم .نقطة قوة وسائل اإلعالم هي مفيدة جدا يف عملية التعليم والتعلم .تنقل إىل تألق

واحدة من املزايا من نقطة قوة وسائل  .ب يف عملية التعلمشرحا فقط ، وأيضا اإلشراف على الطال

 .اإلعالم يف الصحة هو عدم استخدام الطباشري، الطباشري اليت تنتج الغبار اليت تضر اجلهاز التنفسي

 .ومن اجلدير بالذكر يف استخدام نقطة قوة وسائل االعالم اليت هي املتعلمني اهلدوء والرتكيز

و ميكن أن  .مظلمة جدا حبيث املتعلمني ميكن أن تتفاعل مع كل من جيب أن الغرفة ال تكون

 .يف منتصف املواد حيدث املريب تراجع األسئلة .تسجل عندما تواجه املربني تفسري أقل وضوحا 



 وولكن الطالب  يشعرون بأهنم جزء من عملية التعلم  .الغرض منه هو أن الطالب ليس فقط وجوه

  .التعليم

: ١1;١٨٣١. مهّاليك  .تعليم  وتعلمني ال يشعر بامللل عند تعلم يكون املويهدف إىل أن 

التعليم ميكن أن تثري الفضول واالهتمام ، إثارة  و إن استخدام وسائل اإلعالم يف عملية التعلم"

التعليم ، و ميكن أن تؤثر على علم وظائف األعضاء من  و الدافعية و التحفيز يف عملية التعلم

/ وسائل اإلعالم ميكن أن يساعد أيضا املتعلمني لزيادة التفاهم و تقدمي املواد  استخدام. املتعلمني

   .بيانات جلذب و تسهيل تفسري البيانات ، و تتكثف املعلومات

ميكن استنتاج رأي أعاله ، أن وسائل اإلعالم تساعد املربني على توفري املواد وتسهيل 

٪ من عملية   ٣٣ويقول العديد من الدراسات أن فعالية . املتعلمني للقبض على املواد املعروضة 

يس تعليم حنو الوصول إىل الفائدة يف التعلم ل و ة يف التعلمالطالق٣. تعليم حاسة البصر -التعلم 

تعليم بني  و يف عملية التعلم. ولكن أيضا على دور املعلمني مهم. فقط بسبب وسائل اإلعالم التعلم

اسرتاتيجية الطالب واملعلمني ، واملواد، ووسائل اإلعالم هو عبارة عن سلسلة بأن التفاعل اليدوي 

 .املوقف املناسب لكل كل
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 أهداف البحث

 ”باور بوينت“استخدام وسائل  لتحديد مزايا وعيوب، لتحديد نتائج ،لتحديد تطبيق 

 كوجونمفردات تعلم اللغة العربية يف الصف الثالث مدرسة إبتدائيةحممدية   تعلماهتمام  لنهضة

 .سريانج بانتني

 أسئلة البحث

 باور بوينتللمناقشة الواردة أعاله ، فإننا نقرتح تأثري كبري ىف استخدام وسائل اإلعالم  

 كوجونالفائدة يف تعلم مفردات العربية يف طالب الصف الثالث من مدرسة حممدية إبتدائية   لرفع

 سريانج بانتني

الصف طالب اللغة العربية  مفردات تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“وسائل  تطبيق كيف. ١

 ؟ سريانج بانتني كوجونحممدية   يف مدرسة إبتدائية الثالث 

 طالبمفردات اللغة العربية  تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“ وسائلكيف نتائج استخدام . ٢

 ؟ سريانج بانتني كوجونحممدية   الصف الثالث يف مدرسة إبتدائية

 طالبمفردات اللغة العربية  تعلماهتمام  لنهضة ”باور بوينت“ما هي مزايا وعيوب وسائل  .٣
 ؟ سريانج بانتني كوجونحممدية   الصف الثالث يف مدرسة إبتدائية

 
 
 
 



 الحدود مشكلة 

 
النظري األساس  

 الوسائل التعليمية

 :لتعلم لديها العديد من احلواسلوسائل اإلعالم 

واليت تعين وسيط أو " املتوسطة " كلمة تأيت من وسائل اإلعالم الالتينية و نشر صيغة اجلمع من 

أو رسالة متهيدية من املرسل إىل املتلقي " وسيط وسائ "يف اللغة العربية، وسائل اإلعالم هو . مقدمة

 :فهم وسائل االعالم وفقا لعدة مصادر هي كما يلي . 

• لتنظيم واحلد من مشكلة، ومراجعة األدبيات ذات الصلة، وحيدد اإلطار )ملرحلة املفاهيمية ا
(النظري وصياغة الفرضيات  

• اختيار تصميم الدراسة، وحتديد جمتمع الدراسة، حتديد )تصميم املرحلة والتخطيط 
طريقة لقياس متغريات البحث، وتصميم خطة أخذ العينات، وإهناء ومراجعة اخلطط 

(.البحثية، إجراء دراسات جتريبية وجعل املراجعات  

•  تصميم أدوات مجع البيانات البحثية
 

• .  • (مجع البيانات، وإعداد البيانات للتحليل)املرحلة التجريبية   

• (حتليل البيانات، وتفسري النتائج)مرحلة التحليل   

• .مرحلة نشر تصميم التقارير البحثية  



وسائل اإلعالم عن حتديد أشكال و القنوات املستخدمة :  نقلت من االنرتنت AECTوفقا  .١

 ٨.املعلومات/ لتوزيع الرسائل 

Technology Communications Educational for Association 

 ":تعلم وسائل اإلعالم باللغة العربية"يف كتابه بعنوان  ارشيد ابدولاليت ذكرها الوهاب  غيغىنوفقا .٢

 .وسائل اإلعالم أنواع خمتلفة من املكونات املوجودة يف البيئة اليت ميكن أن حتفز املتعلمني للتعلم

 ":تعلم وسائل اإلعالم باللغة العربية"يف كتابه بعنوان  ارشيد ابدولاليت ذكرها الوهاب  بريج وفقا  .٣

١1.وسائل اإلعالم هو كل األدوات املادية اليت ميكن أن يقدم رسالة و حتفيز املتعلمني على التعلم
 

 :فوائد تعلم وسائل اإلعالم نفسها هي

 .الدافعية للتعلميف عملية التعليم والتعلم ميكن أن يكون أكثر جاذبية للمتعلمني وذلك لتعزيز  . أ

واملواد التعليمية تكون أكثر وضوحا، ذلك أن املتعلمني ميكن أن يفهم على حنو أفضل، ومتكني  . ب

 .املتعلمني من إتقان أغراض تعليمية أفضل

أساليب التعلم ختتلف، وليس لفظية فقط من خالل الكلمة املنطوقة املربني السرد، والتعلم . ج

 .من البخارليست مملة واملربني ال ينفد 

التعلم ليس الكثري من أنشطة التعلم، ألن ال يسمعون سوى تفسري للدورة متهيدية، ولكن تتم  .د 

 ١١.مراقبة وتنفيذ والتظاهر، وغريها: أيضا أنشطة أخرى مثل
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 :فوائد المتوسطة التعلم للمعلمين هي

 .والتعلمتقدمي اإلرشاد والتوجيه للوصول إىل الوجهة يف عملية التعليم . أ

 .شرح هيكل وترتيب تعليم جيدة. ب

 .يوفر إطارا منهجيا للتعليم جيد. ج

 .من السهل السيطرة من الرتبويني يف املوضوع. د

 .مساعدة دقة والدقة يف إعداد املواد التعليمية. ه

 .توليد الثقة بالنفس من مربيا. و

 .حتسني نوعية التعليم. ز

 .توفري وزيادة تنوع التعلم. ح

 .تقدمي املعلومات األساسية والقضايا بطريقة منهجية، وذلك لتسهيل الوالدة. ط

 .تعليم املرح ودون ضغوط هتيئة الظروف واألوضاع التعلم و. ي

 :فوائد تعلم وسائل اإلعالم للطالب هي

 .زيادة الدافعية لدى املتعلمني. أ

 .توفري وزيادة تنوع التعلم للطالب. ب

 .للمتعلمني للتعلمجتعل من السهل . ج

 .حتليل حتفيز املتعلمني على التفكري و. د

 .املتعلمني يف الظروف واألوضاع التعلم متعة ودون ضغوط. ه



 ١٢.ميكن للمتعلمني فهم للموضوع عرض منهجي

 نوع من التعلم وسائل اإلعالم.٠

الوسائل التعليمية، من حيث جوانب الشكل املادي، من خالل تقسيم أنواع وخصائص،  . أ

 :على النحو التايل

 وسائل اإلعالم اإللكرتونية. ١

، شاشات VCD ،DVDالتلفزيون واألفالم واإلذاعة، والشرائح، فيديو، : على سبيل املثال

 الكريستال السائل، وأجهزة الكمبيوتر، واإلنرتنت، اخل

 وسائل اإلعالم غري اإللكرتونية. ٢

 .واإلمالء، وخطوط وسائل اإلعالم، والدعائمالكتب، والنشرات، ومناذج : األمثلة على ذلك

 :دراسة احلواس عن طريق تقسيم إىل ثالثة، وهي . ب

 .(االستماع)وسائل اإلعالم السمعية .١

 .، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم املقروءة(رؤية)وسائل اإلعالم املرئية .٢

 (.مساع ورؤية)وسائل اإلعالم السمعية والبصرية .٣

 :املستخدمة، وهيدراسة األدوات واملواد  . ه

 .كوسيلة لعرض الرسالة( وير الثابت)األجهزة أدوات .١

.، والرسالة أو املعلومات(وير لينة)الربجميات . ٢
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 تعريف وسائل اإلعالم باور بوينت. ٦

يتضح من أصل الكلمة نظرا لكلمة تأيت من وسائل اإلعالم الالتينية ونشر صيغة اجلمع من 

أو رسالة " وسائ " يف اللغة العربية، وسائل اإلعالم هو  .أو مقدمة واليت تعين وسيط" املتوسطة"

.متهيدية من املرسل إىل املتلقي
  
 

١٠.التعليم الة يف عملية التعلم ووسائل اإلعالم كأداة أن يعمل على توصيل الرس  

 مزايا وعيوب وسائل اإلعالم باور بوينت في التعلم

 :مزايا وعيوب يف استخدام نقطة القوة هي

 :الزائدة نقطة استخدام القوة على النحو التايل. ١

 .أكثر حتفيز األطفال ملعرفة املزيد من املعلومات حول املواد التعليمية املقدمة. أ

 .معلومات الرسالة من السهل بصريا لفهم املتعلمني. ب

 .التعليم ال حتتاج إىل الكثري من شرح املواد التعليمية اليت يتم تقدميها. ج

 .نشر حسب احلاجة، وميكن استخدامها مرارا وتكرارا، واملال ميكن. د

، مما جيعل (فالش/ قرص مرن /  CD. )وميكن ختزين البيانات يف شكل بصري أو املغناطيسي. ه

 .العملية اليت جيب اختاذها يف كل مكان

تحرك والرسوم عرض مثري لالهتمام ألن هناك لعبة األلوان واخلطوط والرسوم املتحركة، وإماالنص امل. و

 .املتحركة أو الصور
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 :عدم وجود نقطة استخدام القوة على النحو التايل. ٢

 .تتطلب املزيد من املهارات لتكون قادرة على جعل نقطة قوة هذا صحيح ومثرية لالهتمام. أ

 .فإنه يأخذ الصرب وخطوة خطوة لتجميع وتقدمي وجهة السلطة لذلك يأخذ وقتا طويال. ب

أحيانا مزيدا من االهتمام لنقطة القوة املتحركة من املواد حبيث ال تستخدم الرسوم حممي يدفع . ج

 ١١.املتحركة اليت ال داعي هلا

 .وهكذا وخلص الباحثون إىل أن مزايا يف استخدام نقطة قوة وسائل اإلعالم أكثر من أوجه القصور

 تعلم المفردات.ب

 تعريف التعلم. ١

تعلم  .املعلمني واملتعلمني مع مصادر التعلم يف بيئة التعلمالتعلم هو عملية التفاعل بني 

واملربني املساعدة املقدمة أن تكون عملية اكتساب املعرفة والتعلم، والتمكن من املهارات ومزاجه، 

وبعبارة أخرى، والتعلم هو عملية ملساعدة  .وكذلك تشكيل املواقف واملعتقدات على املتعلمني

  ١.الطالب على تعلم جيدا

م وسائل اإلعالم باللغة تعل"يف كتابه بعنوان  راشدال ىبدعاليت ذكرها الوهاب  ١٨٨٤اليس وفقا
تعلم لغة أجنبية هو عملية معقدة مع خمتلف الظواهر اليت معقدة لذلك : يقول النحو التايل "العربية

١٣.ليس من املستغرب أنه ميكن أن يكون هلا معان خمتلفة لكل شخص
منهج التعلم هو مطالبة  

 .تعليم وفقا للخطة اليت كانت يف الربنامج ن املعلمني يف خلق جو من التعلم واالدراك حيوية م
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وهكذا سبايك من "ويقول ان  (١٨٣١; ٢٢)سايلور  intruction هو تنفيذ خطة املناهج الدراسية،  
يف بيئة عادة، ولكن ليس بالضرورة، تلك املتعلقة بالتدريس مبعىن طالب، التفاعل بني املعلم 

".تعليمية “ Intruction is thus the implementation of curriculum plan, usually, but not 

necessarily, involving teaching in the  sense of student, teacher interaction in an educational  

setting” 

 المفردات العربية

ألن اللغة هي يف األساس عبارة عن جمموعة من  .املفردات هي جوهر أو جزء أساسي من اللغة
١٨.املفردات

قبل تعلم اللغة ينبغي لإلنسان أن يعرف على األقل على الكلمات الرقيقة وظيفة بشكل  
ووفقا لعبد اهلل كاريس. عام  Abdullah Charis ، "كيفية بسهولة نقاش العربية"يف كتابه بعنوان  

للكلمات يف اللغة؛ أيضا لديه القدرة من الكلمات اليت هي  واملفردات أو املفردات هو العدد الكلي
٢1.املفردات هي املفردات. يف حتدثا وكتابة معروفة وتستخدم شخص

.املفردات هي املفردات   

 اإلختتام

االستنباط. ١    

ة أن سانيا يف التعلم هو املهم استخدام األدوات وفقا لبحث أجراه الباحث     

دور واجب ومرب املهنية املطلوبة لتقدمي أفضل اخلدمات يف جمال ألن املعلم له . احلديثة

املعلمني املهنية هم األشخاص . التعليم للطالب، حبيث أهداف التعلم ميكن أن يتحقق

الذين لديهم القدرة وخاصة املهارات يف جمال تدريب املعلمني حىت يتمكنوا من أداء 

 .واجباهتم ومهامهم كحد أقصى املعلم
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 اللغة مفردات تعلم اهتمام لنهضة ”بوينت باور“ وسائل استخدامعن طريق      

مهم جدا واستجابة  بانتني سريانج اإلبتدائيةكوجون حممدية مدرسة ىف الثالث الصف العربية

الطالب هو جيد جدا بسبب أنشطة األحباث اليت أجريت دون كلل أو ملل وبسعادة 

 .للمتعلمني والباحثني يف تنفيذ تعليم اللغة العربية وعملية التعلم

أن . يف اليوم األول من االمتحان قبل وتنتهي مع االمتحانات بعد ةلتبدأ الباحث

حمققي مسألة ختمني ما الصورة الواردة يف الصورة كل بدء الدرس وال ننسى أيضا أن يكرر 

مل الباحثون ثالثة السؤال بال إجابة عند . دائما الكلمات اليت مت تعلمها قبل أن يبدأ الدرس

ملتعلمني يعرفون اجلواب، ذكر الباحثون املفردات تتصلب أن بعد ا .الباحث واإلجابة عليه

بعد أن مت . لقاء مرة واحدة الباحثني أعطى أربعة املفردات العربية. يتكرر من قبل املتعلمني

ويف الساعة األخرية قبل هناية  .توفري مفردات كل تعطى للمتعلمني من الوقت لكتابتها

الصالة، مث كرر مرة أخرى ومعظم العاطفة لدى  الشوط االول مغلقة ويتبع الدرس قراءة

 .املتعلمني ميكن متابعته أوال

عملية  ميكن لوسائل اإلعالم أن حتفز عملية التعلم لتيسري اعتقال من املواد يف     

 ٣٣وجدت إحدى الدراسات أن معرفة الشخص من خالل مشهد أكرب  .التعليمو التعلم 

٪ من  ٢1٪ من  ٠1يف حني مهارات الذاكرة بنسبة  .٪ عن طريق االستماع ١١٪ من 

 الرؤية والسمع



من قبل الصحوة الفائدة يف تعلم " باور بوينت" تفعت دراسة استخدام وسائلار      

٪ البيانات عن طريق مقارنة نتائج االختبار، وأجزاء االختبار بعد ١1,٢املفردات العربية 

 .أخذ

يه عناصر الفرح للمساعدة يف التدريب على هذا األسلوب لد" باور بوينت"استخدام 

الستفادة من تطبيق املهارات لتعلم املفردات العربية وممارسة الطالب يف عمل اجلمع، ل

يف الوقت "باور بوينت " الناجتة عن تطبيق وسائل هو كوهنا العجز" باور بوينت" وسائل

يف بعض "باور بوينت  "التكاليف ملمارسة وسائل الذي مل يكن هناك كهرباء والكثري من

األحيان بعد فوات األوان إلغالق الدروس الباحثني ألنه مل يتم االنتهاء من اللعبة حىت 

 .ميكن أن تعكر صفو الدرس التايل
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