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 النظرّي اإلطار  .أ

 التعلم لوسائ .1

وفي دراسة مطلوب وسيلة كأداة لتسهيل عملية التعلم. تعلم وسائل اإلعالم أحد جزءا هاما من نظام  

توضيح حول لغة التدريس، يستشهد الكتاب  .تعليم جيد، مستوى أساس ي من التعليم حتى املستوى الجامعي

 .آراء عدة في وسائل اإلعالم، بين أمور أخرى، ما يلي

ي القاموس الخاص بالتعليم العام، وذكرت أن وسائل اإلعالم هي جميع أشكال املعدات التي تستخدم ف 

 1.لآلخرين (لنقل ش يء الناس )املعلومات واألفكار، وهلم جرا

هناك أي روستيية يقول أن وسائط التعليم األدوات واألساليب والتقنيات املستخدمة من أجل زيادة 

 2.ليمية والتفاعل بين املعلمين والطالب في عملية التعليم والتدريس في املدرسةفعالية االتصاالت التع

بينما في دراسة التكنولوجيا التعليمية، وسائل اإلعالم أو مواد كمصدر للتعلم عنصر من عناصر نظام 

"اإلعالم" مشتقة من كلمة  3.إينتروكسيونال باإلضافة إلى رسالة، والناس، والخلفية واملعدات الهندسية

، الذي يعني "وسيط أو مقدمة" حرفيا، يعني وسائل اإلعالم "الالتينية، وهي صيغة الجمع من كلمة "املتوسطة

 4.هو أن املركبات أو رسالة متاجر التجزئة أو تاجر املعلومات املستخلصة
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نترنت وهلم جرا. كل يمكن الحصول على املعلومات من الكتب والتسجيالت، ميكروفيلم، الفيلم، واإل 

ذلك هو وسائل اإلعالم للتعلم ألنه يحتوي على املعلومات التي يمكن أن تحال إلى املتعلم اآلراء املذكورة أعاله 

فإنه يمكن استنتاج أن وسائط اإلعالم في التعليم، أي كل ش يء التي يمكن استخدامها لنقل املعلومات إلى التعلم 

 . لمينمن املعلم إلى الطالب أو املتع

وبصفة عامة، فوائد وسائل اإلعالم عملية التعلم تيسير التفاعل بين املعلمين مع الطالب لكي تعلم 

 وهناك بعض الفوائد لوسائل اإلعالم 
ً
األنشطة سوف تكون أكثر فعالية وكفاءة. لكن في. وبشكل أكثر تحديدا

. كيمب ودايتون  
ً
 5:الفوائد لوسائط اإلعالم في التعلم، أي ، على سبيل املثال، تحديد بعض  )1985(أكثر تفصيال

 . ويمكن تقديم املوضوع ديسيراجامكانأ

قد يكون كل معلم تفسير مختلف ملفهوم موضوعا خاصا. مع املساعدة من وسائل اإلعالم، يمكن 

تجنب التفسيرات املختلفة حيث أنه يمكن عرضها على الطالب في الزي العسكري. أي الطالب الذين رأيت أو 

 للموضوع من خالل وسائط اإلعالم نفسها، وسوف يحصلون على نفس املعلومات بالضبط كما 
ً
سمعت وصفا

طالب آخر. وهكذا، وسائل اإلعالم يمكن أن تقلل أيضا من الفجوة في املعلومات بين الطالب  – تلقاها الطالب

 .تيجادينيا في كل مكان

 ومثيرة لالهتم. ب
ً
 امعملية التعلم يصبح أكثر وضوحا

مع مجموعة متنوعة من إمكانات، وسائل اإلعالم يمكنها عرض املعلومات عن طريق الصوت والصورة 

والحركة واللون، أما طبيعيا أو التالعب. مادة املوضوع التي يتم تعبئتها من خالل برامج وسائط اإلعالم، سيكون 

د يمكن أن تثير فضول الطالب واضحة وكاملة وإشراك مصلحة الطالب. مع وسائط اإلعالم، والحبوب موا

 
5Ibid ., Hal 128 



ويحفز الطالب للرد على حد سواء بدنيا وعاطفيا. وباختصار، تعلم وسائل اإلعالم يمكن أن تساعد على خلق 

 .جو من التعلم اللثة تصبح أكثر على قيد الحياة، وليست رتيبة، مملة وال

 عملية التعلم يصبح أكثر تفاعلية. ج

ئل اإلعالم يمكن أن تساعد الطالب القيام بالصمغ واالتصال في إذا مختارة ومصممة بشكل جيد، وسا

اتجاهين بنشاط أثناء عملية التعلم. دون وسائل اإلعالم، قد يكون صمغ سينديمنج الحديث اتجاه واحد 

للطالب. ولكن مع وسائط اإلعالم، والصمغ يمكن تعيين فئة حتى أنها ليست مجرد الخاص بك الصمغ التي 

 .للطالب تنشط ولكن أيضا

 كفاءة في الوقت والجهد. د

 أقل من الوقت لتحقيق الهدف من املنهج الدراس ي. 
ً
لشكاوى التي كثيرا ما نسمع من الصمغ، دائما

املعلمين املشتركة تنفق الكثير من الوقت لشرح موضوع. ال يجب أن يحدث هذا سيبيناميا، إذا املعلمين يمكن 

لكامل إمكاناتها. على سبيل املثال، دون وسائط اإلعالم معلم التأكيد سوف تنفق االستفادة من وسائط اإلعالم  

ولكن بمساعدة وسائط اإلعالم  .الكثير من الوقت على ميجيالسكان الدموية البشرية أو عملية بحدوث كسوف

ملقدمة تتيح وسائل اإلعالم تخدم املوضوع أن من الصعب ا .املرئية، املوضوع بسرعة وسهولة وشرح للطفل

شفويا من املعلم. مع وسائط اإلعالم، وستكون أهداف التعلم أكثر سهولة تحقيق إمكاناتها الكاملة مع الحد 

األدنى من الوقت والجهد قدر اإلمكان. مع وسائط اإلعالم، واملدرسين ال يلزم شرح املوضوع مرارا وتكرارا، ألنه 

 .د الطالب أنه من األسهل لفهم الدروسفقط مع ذلك مرة واحدة باستخدام وسائط اإلعالم، تج

 .تحسين نوعية نتائج تعلم الطلبة. ه

استخدام وسائط اإلعالم ال يجعل عملية التعلم أكثر كفاءة، ولكن أيضا مساعدة الطالب على 

 وكاملة. قد يكون الطالب عندما فقط من خالل االستماع إلى املعلومات اللفظية 
ً
استيعاب املوضوع أكثر عمقا



ملعلمين فقط، فهم أقل من الدروس جيدة. ولكن إذا كان ذلك هو إثراء انظر، اللمس، يشعر، أو تعاني من ا

 .نفسها من خالل وسائل اإلعالم، فسيكون بالتأكيد أفضل فهم الطالب

 وسائل اإلعالم يتيح عملية التعلم يمكن أن يتم في أي مكان وفي أي وقت.. و

اإلعالم حتى أنه يمكن جعل الطالب التعلم بحرية أكبر، كلما وحيثما، ويمكن تصميم دراسة وسائل 

دون االعتماد على وجود املعلم. برامج التعلم البصرية السمعية، بما في ذلك التعلم باستخدام برنامج كمبيوتر، 

 بالزمان واملكان
ً
تخدام . اسمما يسمح للطالب لالضطالع بأنشطة التعلم بشكل مستقل، دون أن يكون مقيدا

وسائل اإلعالم سيكون علم الطالب يتعلمون كيف العديد من املصادر أن يمكنها أن تستفيد في التعلم. ونحن 

بحاجة إلى أن ندرك أن تخصيص وقت الدراسة في املدرسة محدودة للغاية، أكثر من الوقت الذي تستغرقه 

 . الطالب خارج البيئة املدرسية، وبالتالي

 أن تعزز املواقف الطالبية اإليجابية نحو عملية التعلم واملواد. وسائل اإلعالم يمكن. ز

مع وسائط اإلعالم، وعملية التعلم يصبح أكثر جاذبية حيث أن يشجع الطالب على حب العلم وحب 

للبحث عن املصادر الخاصة بك للعلوم. قدرة الطلبة على التعلم من مجموعة متنوعة من املصادر، سوف 

هذا موقف للطالب للحفاظ على مبادرة تسعى إلى مجموعة واسعة من التعلم املوارد  تكون قادرة على غرس

 .املطلوبة

 .. األدوار املتغيرة للمعلمين في اتجاه أكثر إيجابية ومثمرةح

عن طريق استخدام وسائل اإلعالم في كال، لم يعد معلم املصدر الوحيد للتعلم بالنسبة للطالب. معلم 

 ألنه يمكن مشاركة الدور مع وسائل اإلعالم. وبالتالي، سيكون املعلمون ليس لديه لشرح املوضو 
ً
ع كله، نظرا

مزيدا من الوقت لالهتمام بالجوانب التعليمية األخرى، مثل مساعدة الطلبة صعوبات في التعلم، تشكيل 

 .الشخصية، وحفز التعلم، والبعض اآلخر



 .اإلعالم السمعية البصرية و سيلة     .2

 اإلعالم السمعية البصرية. سيلةو فهم  .أ

وبالفعل في أول البشر التواصل مباشرة وجها لوجه مع استخدام وسائط اإلعالم التقليدية. لكن عند 

وضع مبادئ توجيهية للبشر في املجتمع واالتصال ووسائط اإلعالم التقليدية أو وجها لوجه على ما يبدو لم يعد 

سوف األغراض ذات الصلة على مدى حياته. رجل آخر العثور على يكفي اإلنسان يحتاج تضمين املعلومات 

وسيلة لالتصال ونشر إينفوناس ي بسرعة، وفي نفس الوقت، وهي قادرة على الوصول إلى املجتمعات املحلية التي 

ال تقتصر. هي وسائط االتصال وسائط اإلعالم املطبوعة أو وسائل اإلعالم. وبعد بضع سنوات في وقت الحق 

 آخر واحد هو وسائل اإلعالم السمعية البصرية. وسائط 

وسطاء أو مقدمة. في اللغة  "الكلمة مشتقة من ميدوس وسائل اإلعالم الالتينية التي تعني حرفيا "وسط

مينوروت عريف س.  6.العربية لغة وسائل اإلعالم هو وسيط أو رسالة تمهيدية من املرسل إلى املستلم للرسالة

ووفقا  7اإلعالم تعني حرفيا رسالة تمهيدية أو الوسيطة من املرسل إلى املستلم للرسالة.ساديمان وسائل 

للمارشال ميلوهان فهم وسائل اإلعالم امتداد للبشرية ميمونجكينيا ميمبينجاروهين اآلخرين الذين ليس لديهم 

ما يعني شكل الوسيطة وسائل اإلعالم السمعية البصرية ويأتي من وسائل اإلعالم م 8اتصال مباشر معه.

املستخدمة من قبل البشر للتواصل أو تنتشر الفكرة أو األفكار أو اآلراء، حيث أن األفكار أو اآلراء أو األفكار 

لذا يمكن االستنتاج بأن وسائل اإلعالم هي ش يء  9على ذلك حتى أنه أشار إلى أجهزة االستقبال على الذهاب.

فكار واملشاعر وإرادة الطالب بغية تشجيع حدوث التعلم عملية له. في يمكن أن تنقل رسائل ويمكن حفز األ 
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الصوت تتصل حاسة السمع،  10قاموس كبير من العلم، هي الصوت األشياء املرتبطة بالصوت أو بالصوت.

البصرية  11يسكب تسليم الرسالة في أوديتيف الرموز، سواء اللفظي )في الكلمات أو اللفظية( أو غير لفظية.

 12ألشياء املتعلقة بالبصر؛ التي تم إنشاؤها أو يحدث على سبيل املثال في الذاكرة.هي ا

حرفيا املتوسطة كلمة معنى دور الوسيط أو مقدمة. ويعرف أسوكسياتيون للتعليم واالتصال 

( يعرف NEAالوسائط التي تستخدم لتوزيع إينفوناس ي بجميع أشكاله. وفقا للتعليم ) (AECT) التكنولوجيا

ائنات التي يمكن التالعب بها انظر، سماع، قراءة، أو تحدث مع الصك الستخدامها على حد سواء في مجال الك

 .تدريس وأنشطة التعلم يمكن أن تؤثر على فعالية البرنامج إينتروكسيونال

والتدريس وبغية زيادة تبسيط التواصل بين املعلم والطالب في عملية التعليم ماليك إويمار  ووفقا ها

لذا يمكن االستنتاج بأن وسائل اإلعالم هي ش يء يمكن أن تنقل رسائل ويمكن حفز األفكار   13في املدارس

 .واملشاعر وإرادة الطالب بغية تشجيع حدوث التعلم عملية له

السمعية والبصرية ويأتي من كلمة مسموعة ومرئية، مسموعة، معنى يمكن أن تكون مرئية، واستمعت 

الصوت  15في قاموس كبير من العلم، هي الصوت األشياء املرتبطة بالصوت أو بالصوت 14وسائل مرئيةإلى 

في الكلمات أو اللفظية( أو غير )تتصل حاسة السمع، يسكب تسليم الرسالة في أوديتيف الرموز، سواء اللفظي  

 .16سبيل املثال في الذاكرةلفظية، والبصرية األشياء املتعلقة بالبصر؛ التي تم إنشاؤها أو يحدث على 

السمعية والبصرية مزيج من سمعية وبصرية. الصوت هو الصوت الذي يمكن أن يسمع في حين الصور 

 .مرئية
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هو مودم إينتروكسيونال وسائل إعالم وفقا  AVAووفقا ألحمد، الروحية السمعية والبصرية أو أ.      

 . 17للعصر أو النهوض بالعلوم والتكنولوجيا الذي يتضمن الوسائط التي يمكن رؤية وسماع ورؤية واالستماع إلى

وفقا للدكتور سيف بحري وزين اشويني السمعية والبصرية هو متوسط يحتوي على العناصر ب.      

 عناصر الصوت والصورة.

( هو السمعية والبصرية متوسط الذي يتألف من وسائل اإلعالم التي 1982:21وفقا الندريه )ج. و      

 .تتزامن مع الصوت الوسائط يتيح حدوث اتصال ثنائي االتجاه بين اللثة والطالب في عملية التعليم والتعلم

ستخدام اآلالت د. وفقا لألزهر أرسياد السمعية والبصرية كيفية إنتاج أو تسليم املواد مع ا     

 .18امليكانيكية واإللكترونيات إليصال الرسائل الصوتية والبصرية

فهي الدعائم السمعية البصرية التي يمكن أن يقبض على الحواس واإلحساس بالسمع التي لديها 

 . 19العناصر عناصر الصوت والصورة

 "الوسائط السمعية البصرية املختلفة  .ب

. بسبب غموض املواد التي سيدلي عملية التدريس والتعلم  
ً
وسائل التعلم وجود وسائط اإلعالم مهم جدا

واحدة من التقنيات عملية التدريس الختيار الوسائط  20بها يمكن أن تساعد بتقديم وسائل اإلعالم كوسطاء

ية، مثل التعليمية. هي وسائط التعلم وفقا لروس ي وبريدل جميع األدوات واملواد التي تستخدم ألغراض تعليم

. وسائط التعلم ما سيساعد في تسهيل الطالب في هضم املعلومات 21فيلم، اإلذاعة، والتلفزيون، والكتب، إلخ

 املنقولة في املعرفة.
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 من أشكال، بين أمور أخرى، ما يلي.
ً
 وسائل اإلعالم السمعية البصرية قد شكال

 .حركة الوسائط السمعية البصريةأ. 

السمعية البصرية الحركة هو املودم إينتروكسيونال وسائل اإلعالم التي تناسبها مع وسائل اإلعالم 

الزمن )التقدم في العلم والتكنولوجيا( ألنها تتضمن الرؤية، والسمع والحركة، فضال عن يضم عناصر الصورة 

صور املتحركة، بين املتحركة. نوع الوسائط التي يتم تيناسوك في هذه املجموعة هو التلفزيون والفيديو، وال

 22.أمور أخرى، ما يلي

 ( فلم1

فيلم أو صور حية من الصور في اإلطار من أجل اإلطار من املتوقع من خالل عدسة البروجيكتور 

 حية والصوت 
ً
ميكانيكيا حيث أن الصورة تبدو على الشاشة جاءت على قيد الحياة. قدرة الفيلم يصور صورا

ن وسائل اإلعالم فإنه يستخدم عادة ألغراض الترفيه، والوثائق، والتعليم. يعطي لها جاذبية. كال النوعين م

ها إويمار ماليك يوحي   23يمكن أن يقدم إينفوناس ي، تقدم املهارات أو اختصار أو تمديد، وموقف ميمبينجامهي

 بأنه فيلم جيد يتسم بالخصائص التالية.

 يمكن أن تهم األطفال .أ

 حقيقية وأصيلة  .ب

 في كثير من األحيان التحديث في اإلعداد واملالبس والبيئة .ج

 ووفقا ملستوى النضج وحدة إصغاء .د

 خزانة من اللغة الستخدامها بشكل صحيح .ه

 
22 Nana Sudjana, Media Pengajaran, Pustaka Dua, Surabaya, 2013, hlm. 192 
23 Azhar Arsyad. Op,cit, hlm. 48 



 .24وكانت مرضيةالتقنية املستخدمة متوافقة إلى حد ما  .و

 ِفْيِدُيو (2

وسائل اإلعالم السمعية البصرية كشريط فيديو يضم االقتراح، يعد شعبية متزايدة في مجتمعنا. 

ويمكن عرض الرسالة الوقائع )األحداث الهامة/األحداث، األخبار( كذلك كما خيالية )مثل قصة(، يمكن أن 

إينتروكسيونال. كمهمة رئيسية للفيلم يمكن استبداله بالفيديو، كما ال تكون التربية فضال عن إينفوناتيف، 

 يعني أنه سيحل محل الفيديو املوقف الفيلم. كل له مزايا وقيود

 ( التلفزيون 3

التلفزيون هو النظم اإللكترونية التي ترسل ال تزال صور الحياة على طول الصوت عن طريق الكابل 

دم التلفزيون ألغراض تعليمية قابلة للوصول بسهولة عن طريق البث من والفضاء. في الوقت الحاضر يستخ

الجو في الهواء، ويمكن أن تكون مرتبطة عبر األقمار الصناعية. التلفزيون التعليمي استخدام برامج الفيديو 

، التلفزيون التعليمي ليس فقط مسلية .يخطط لتحقيق أهداف بناء على تعليمات معينة دون رؤية الذي بثه

 .ولكن األهم من ذلك هو تثقيف. ولذلك، فقد خصائصه الخاصة، بين أمور أخرى، أي 

تسترشد باملدرب، تعليمة الطالب معلم قيادة أو مجرد تسلية ولكن أكثر أهمية أن تثقيف من خالل 

ة الخبرات البصرية. البث املنتظم، يتعامل مع املوضوعات واملنهج مع هدف وتجربة تعلم املخططة. العادي

وتسلسل، البث وقدم مع تسلسل فاصل في تسلسل فيها أحد البث أو غيرها بث الكامنة وراء بناء. العادية 

سيبيناميا  25وتسلسل، البث وقدم مع تسلسل فاصل في تسلسل فيها أحد البث أو غيرها بث الكامنة وراء بناء.

 
24 Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, Ciputat Pers, Jakarta, 2009 hlm.95-96 
25 Azhar Arsyad, Op.cit., hlm. 50-51. 



خدم الصور وسائل اإلعالم للحياة وكذلك التلفزيون نفسه مع األفالم، أي يمكن أن يسمع وينظر إليها. وهذا ي

 26راديو التي يمكن أن ينظر إليها ويسمع في وقت واحد.

 رئيسيا فيما يتعلق بالتفاعل الثقافي بين 
ً
وسائط االتصال الجماهيري خاصة التلفزيون يلعب دورا

اآلن. ومع ذلك، لكن  مشكلة بعداألمم، ألنه مع نظام البث موجود اليوم، منطقة التغطية اإلذاعية، ال توجد 

 .التلفزيون فقط بمثابة أداة ليس هدف االتصاالت الحكمة، ولذلك وظائف التلفزيون 

 كوسيلة لالتصال الجماهيري أ. 

جانجكون مجال التلفزيون، مفيد أي األرض لم تكن مشكلة بالنسبة لوسائط اإلعالم. وهذا ألن هناك 

ثورة في مجال االتصاالت الساتلية الشامل الذي يحدث في هذه األيام. ونتيجة لوجود نظام االتصاالت املتطورة 

يدي الذي هو العزل املغلقة في مجتمع أن وسائط اإلعالم الجماهيري للتلفزيون غير قادرة على فتح مجتمع التقل

 مفتوح.

 ب. كأداة لالتصاالت الحكومية

كأداة لالتصاالت الحكومية، التلفزيون في رسائل االتصال به ضد الظروف االجتماعية والثقافية لألمة، 

رة على ويغطي ثالثة أهداف رئيسية: تعزيز األنماط االجتماعية والثقافية، وتؤدي التكيف مع الثقافة، والقد

 27.تغيير نونا نونا األمة االجتماعية والثقافية

 ب. صمت وسائل اإلعالم السمعية البصرية

 وسائل اإلعالم املرئية السمعية الصامتة هي وسائل اإلعالم التي تتميز بالصوت وال تزال الصور، مثل:

، والذي هو عادة 35immفيلم اإلطار الصوت )الصوت الشرائح( هو إطار الفيلم ملفوفة فيلم شفافة  

بوصة الحجم مصنوعة من الورق املقوى أو البالستيك. هناك برنامج الذي انتهى في دقيقة  2×  2حجم اإلطار 

 
26 Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Op.cit., hlm. 102 
27 Fatah Syukur NC, Teknologi Pendidikan, Rasail, Semarang, 2005, hlm. 150-152 



واحدة، ولكن بعضها يصل إلى ساعة أو أكثر. مشتركة، إطار واحد من األفالم برنامج الصوت )صوت الشريحة( 

برنامج واحد تختلف، هناك قطع عشرة فقط، ولكن هناك ثانية. عدد الصور اإلطار في  30-10مدة تتراوح من 

 28أو أكثر من الفواكه. 160أيضا ما يصل إلى 

الفيلم تعيين الصوت املختلفة من إطار الفيلم، إطار الصورة( }على مجموعات الفيلم في تسلسل من 

لفة واحدة من الفيلم بين الصور عدد الصور التي تضع  -مم، أي   35كيان واحد. الحجم هو نفس اإلطار الفيلم  

 على محتوى الفيلم130ما يصل إلى  100بطول ما يقرب من  50 75¬ 
ً
 29، اعتمادا

 اإلعالم السمعية البصرية و سيلةوظائف  .ج

في البداية خدمة وسائط اإلعالم فقط كأدوات ترشيد ورفع في التدريس وعملية التعلم. هذه األدوات 

يمكن أن تكون ميمبيريكانبينجاالمان التي تشجع التعلم الدافع، وتوضيح وميمبينودة خالصة املفاهيم، تبسيط 

 30اظ بالتعلم أو االستيعاب.نظرية معقدة، ويزيد من االحتف

 اإلعالم املهام التالية وتعمل بوصفها: و سيلةتعلم 

أ( القبض على أحد الكائنات أو أحداث معينة. األحداث الهامة أو الكائنات النادرة التي يمكن 

واستخدامها عند ميمورياليزيد مع الصور أو األفالم أو املسجلة عن طريق الفيديو أو الصوت، ثم يمكن حفظها  

 الحاجة.

ب( التعامل مع الظروف، واألحداث، أو كائن معين من خالل مواد الوسائط التعليمية أن 

 .31فيرباليسمييقدم صمغ الذي خالصة يجري ملموسة ولذلك فمن السهل أن نفهم ويمكن القضاء 

 
28 Arif Sadiman, Media Pembelajaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 57. 
29 Ibid., hlm,61. 
30 Rahardjo, Media Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 270. 
31 Wina Sanjaya, Op.cit., hlm. 208. 



ادة دافع التعلم ج( إضافة إلى اإلثارة والتحفيز للطالب تعلم وسائل اإلعالم استخدام يمكن زي

 الطالب حتى يمكن زيادة انتباه الطالب نحو املواد التعليمية

 تعلم وسائل اإلعالم على قيمة العملية:د( 

 وسائل اإلعالم يمكن التغلب على القيود املفروضة على تجربة الطالب .1

 وسائل اإلعالم يمكن أن تتجاوز حدود الفصل الدراس ي .2

 بحدوث التفاعالت بين املشاركين مع البيئة ضئيلةوسائل اإلعالم يمكن السماح  .3

 يمكن أن تنتج وسائل اإلعالم التوحيد للمراقبة .4

 وسائل اإلعالم يمكن أن غرس املفهوم األساس ي الحقيقي، الحقيقي والسليم .5

 وسائل اإلعالم يمكن إثارة الدافع وتحفيز املشاركين للتعلم مع جيدة .6

 د ورغبةوسائل اإلعالم يمكن إثارة اهتمام جدي .7

 وسائل اإلعالم ويمكن التحكم في سرعة تعلم الطلبة .8

 32.وسائل اإلعالم يمكن أن توفر تجربة شاملة ألشياء ملموسة مجردة .9

في البداية الدالة وسائط اإلعالم الدعائم أو أدوات التدريس والتعلم األنشطة التي توفر تجربة الطفل 

ملعقدة واملجردة ميمبينودة تصبح أكثر بسيطة، وملموسة، بغية تشجيع الحافز للتعلم، وتوضيح واملفاهيم ا

وسهلة الفهم. مينومت انسيكلوبيدي "البحوث التربوية" في بلده سوكور حركة فتح، قيمة أو فوائد التعليم 

 :وسائل اإلعالم كما يلي

 إرساء أسس ملموسة للفكر .أ

 تكبير قلق الطالب .ب

 
32 Ibid., hlm. 209-210 



 التعلم، ولذلك الدرس مطرد أكثروضع حجر األساس الذي أساس ي لتطوير  .ج

 توفر تجربة حقيقية .د

 مينيريكان الخبرة املكتسبة بوسائل أخرى  .ه

 وسائط التعليم يتيح حدوث تفاعل مباشر بين اللثة والتلميذ .و

 األزهر أرسياد القول باستخدام التعلم وسائل اإلعالم له أثر إيجابي على التعلم التالية: .ز

 تقديم الدرس يصبح الخام .ح

 ويمكن أن يكون التعلم أكثر إثارة لالهتمام .ط

 مع نظرية التعلم التطبيقي واملبادئ النفسية التي يتم قبولها من حيث  .ي 
ً
تعلم لتصبح أكثر تفاعال

 مشاركة الطالب والتغذية املرتدة، وتعزيز

يمكن تقصير الوقت املطلوب التعلم كما تتطلب معظم وسائل اإلعالم سوى وقت قصير لتسليم  .ك

 واملرجح أن يمكن استيعابهاالرسائ
ً
 ل واملحتويات وجوينلة التي هي عديدة جدا

نوعية التعلم ويمكن تحسين النتائج عند دمج الصندوق قال الصور كوسائل للتعليم، يمكن االتصال  .ل

 دانجيالس محددة، كذلك

الستخدام يمكن أن تعطي تعلم متى وأين تيمتاما املرغوب فيه أو ضروريا إذا وسائط التعلم مصممة ل .م

 الفردي

 ويمكن تحسين املوقف اإليجابي للطالب ما يتعلمونه وعملية التعلم .ن



دور الصمغ يمكن أن تتحول إلى اتجاه أكثر إيجابية، ويمكن تخفيض حمولة من الصمغ إلعادة تفسير  .س

بيمالنج حول املحتوى حتى إزالتها حيث أن ذلك يمكن تركيز االنتباه إلى جانب هام آخر من جوانب 

 33.لية التعليم والتعلمعم

 خصائص وسائط اإلعالم السمعية البصرية .د

تعلم وسائل اإلعالم التي استخدمت في عملية التعليم والتعلم هو التأكيد تحتاج عملية اختيار سليم، 

 لذلك يمكن أن يكون معلوما من خالل خصائص كل من الوسائط التالية:

 .(( وسائط الرسومات )الصمت البصرية1

الرسومات في التفسير كمواد نونفوتوجرافيس بشكل ثنائي األبعاد مصممة خصيصا إليصال رسائل 

مختلف وسائل اإلعالم املقروءة: الصور والرسومات التخطيطية، املخططات، ملصقات،   34معينة وإينفوناس ي.

 الرسومات، الطباعة، وكتاب

 .إسقاط وسائل اإلعالم (2

 35اإلعالم التي يمكن استخدامها مع املساعدة من جهاز اإلسقاط. إسقاط وسائل اإلعالم هي وسائل

 .، شرائط، إلخOHPتوقعات وسائل اإلعالم مثل: الشرائح، 

 .وسائل اإلعالم السمعية (3

وسائل اإلعالم السمعية هو اإلعالمي للمواد التي تحتوي على رسائل في شكل أوديتيف )تسجيل صوت 

تحفز العقل ومشاعر املستمعين حتى أن تحدث عملية التعلم. "الصوت أو شريط الصوت( التي يمكن أن 

 وسائل اإلعالم مثل اإلذاعة، ومسجل صوتي، مختبر اللغات.

 
33 Azhar Arsyad, Op.cit., hlm. 21-23 
34 Hamzah B. Uno, Op.cit., hlm. 120 
35 Wina Sanjaya, Op.cit., hlm. 215 



 .كمبيوتر الوسائط (4

كمبيوتر ميمباكان نوع الوسائط التي يمكن توفير استجابة فورية تقريبا ضد نتائج دراسة قام بها 

 ديه القدرة على تخزين ومعالجة إينفوناس ي وفقا الحتياجاتك.الطالب. وأكثر من ذلك، الكمبيوتر ل

 الوسائط املتحركة. (5

الرسوم املتحركة هو تقديم عرض ثابت في عرض تقديمي على قيد الحياة. الرسوم املتحركة هي 

 في شرح 
ً
التغييرات البصرية كل الوقت، والعناصر املؤثرة للمشاريع املتعددة الوسائط. وهذا مفيد جدا

ماكروميديا فالش، ماكروميديا جراءات وتسلسل األحداث. مع أن الرسوم املتحركة صانع البرمجيات مثل اإل 

 .سريعة، إلخ  3D،3Dاستوديو  MXاملدير،

إنشاء الرسوم املتحركة كأداة لتعلم لم يعد يتطلب مهارات خاصة وارتفاع التكاليف. ولكن إذا ما 

سوى صور ثابتة أو نص، بطبيعة الحال لجعل الرسوم املتحركة قورنت بإنشاء وسائل اإلعالم أن يستخدم 

 ويتطلب مهارات إضافية. هناك نوعين من تقنيات الرسوم املتحركة، وهي:
ً
 طويال

ً
 أكثر تستغرق وقتا

 حركة الخلية. .أ

تقنية الرسوم املتحركة شعبية من قبل ديزني يستخدم سلسلة من الرسومات التدريجي مختلفة في كل 

إطارا في الثانية. ويتطلب خاليا الحركة في دقيقة واحدة  24إطار من الفيلم. يتم لعب كل إطار من الفيلم في 

. الخلية عبارة مأخوذة من ورقة من شريط سينمائي واضحة تستخدم 1440منفصلة اإلطار اإلطارات قدر 

طار األول واألخير للعمل. ويسمى سلسلة لرسم كل إطار. صنع خاليا الحركة يبدأ بتحديد اإلطار املفتاحي، أي اإل 

 من إطارات بين اإلطار املفتاحي التواصل التي تصف حركة األجسام من اإلطار األول إلى اإلطار األخير.

 الرسوم املتحركة الكمبيوتر. .ب



ل برنامج الرسوم املتحركة الكمبيوتر عادة تنفيذ اإلجراءات واملفاهيم املنطقية هي نفسها كما هو الحا

في الخاليا الرسوم املتحركة، ويستخدم نفس مفردات حركة الخلية مثل الطبقات واإلطار املفتاحي، والتواصل. 

.
ً
 36والفرق مع الرسوم املتحركة الخلية هو ارتفاع عدد اإلطارات التي يتم رسمها يدويا

 خصائص وسائط اإلعالم السمعية البصرية. .ه

اج أو تسليم املواد مع استخدام اآلالت امليكانيكية التكنولوجيا السمعية البصرية كيفية إنت

واإللكترونية لهذه الرسائل الصوتية والبصرية. التدريس عن طريق الوسائل السمعية والبصرية وضوح تتميز 

 .عرض مرئي على نطاق واسعباستخدام األجهزة أثناء عملية التعلم، مثل البروجيكتور فيلم آلة ومسجل وجهاز  

 سمات تكنولوجيا وسائط اإلعالم السمعية والبصرية الرئيسية كما يلي: خصائص أو 

 أنها عادة ما تكون خطية .1

 أنها تستخدم بطريقة قد أنش ئ في وقت مبكر قبل املصمم/صانع.  .2

 أنهم عادة ما يقدم البصرية الدينامية .3

 وهم تمثيل مادي الزرق مخضر الفكرة أو فكرة مجردة .4

ملعرفية عموما أنهم كيرورينتاس ي للمعلم بمستوى مشاركة تفاعلية وضعها وفقا للمبادئ النفسية وا .5

 37الطالب منخفض.

 مبدأ استخدام وسائل اإلعالم السمعية البصرية. .و

باستخدام مزيج من وسائل اإلعالم في التعلم، يمكن أن يتمتع الطالب بالتعلم من بينتو أكثر وقيمته 

املباشرة. وهكذا يمكن تعزيز الفعالية وكفاءة التعلم بقدر ما مدد. ولكي نجعل أكثر ملحوظا باملقارنة مع التجربة  

 
36 Lowe. R.K. Animation and learning: Selective processing of informationin dynamic graphics. Learning and Instruction. (New 

York. NY: Cambridge University Press 2003). hal.157 
37 Azhar Arsyad, Op.cit., hlm. 30-31 



 للطالب ميمبيالجاركان، يشرح أرسياد األزهر يجب مالحظة عدد من املبادئ، 
ً
التعلم الوسائط املستخدمة فعليا

 بما في ذلك ما يلي:

لم. وسائل اإلعالم ال أ. الوسائط املستخدمة من قبل همس الصمغ واملوجهة لتحقيق أهداف التع

 
ً
تستخدم كوسيلة من وسائل الترفيه، أو تستخدم ليس فقط للصمغ ميمبينودة تسليم املواد، ولكن حقا

 مساعدة الطالب تعلم وفقا لألهداف التي ينبغي تحقيقها.

ب. وسائط اإلعالم الستخدامها وفقا للمواد التعليمية. كل موضوع بالتمايز والتعقيد. وسائط اإلعالم 

 الستخدامها وفقا للطابع املعقد للموضوع. 

 ج. تعلم همس وسائل اإلعالم وفقا ملصالح واحتياجات، وشرط للطالب

 د. الوسائط التي يمكن استخدامها إللقاء نظرة على فعالية وكفاءة.

 38ها. الوسائط املستخدمة وفقا لقدرات الصمغ في التشغيل.

بحري سيف سوديرمان جمرة تشير إلى بعض املبادئ من التحديد لتدريس وسائل اإلعالم وتنقسم إلى استشهد  

 :ثالث فئات، على النحو التالي

 . والغرض من االنتخابات.1 

 حدد الوسائط الذي تريد استخدام تستند إلى األهداف والغرض من االنتخابات واضحة

 . خصائص الوسائط التعليمية.2 

وسائل اإلعالم لها خصائص معينة، سواء من حيث قوتها، على نحو يجعلها، وكيفية استخدامها. كل 

 فهم خصائص مختلف الوسائط التعليمية هي القدرات األساسية التي يملكها املعلم.

 . خيارات التيماتيف.3 

 
38 Wina Sanjaya, Op.cit, hlm. 173 



تحديد الصمغ  يمكن .االنتقاء على الحقيقة هو عملية اتخاذ القرارات من مختلف خيارات التيماتيف

وسائل اإلعالم التي يمكن اختيار وسائط اإلعالم حيث التي سيتم استخدامها عندما يكون هناك بعض 

 39مقارنة.

 ومن ناحية أخرى، ووفقا لفردين فؤاد أن مبدأ استخدام وسائط اإلعالم كما يلي:

ت التعلم األخرى. أ( استخدام وسائط اإلعالم ال يمكن أن تقف وحدها، في معنى دون إشراك مكونا 

وباملثل، التي تتطلب إدخال تعديالت معينة على وسائل اإلعالم هاراسلة في النظام، وتعلم تقنيات املنهجيات 

 بينانفات لتحسين هذه العملية نتائج التعلم
ً
 .واالستراتيجيات حتى أن وسائل اإلعالم يمكن حقا

الدولة. حالة البيئة املادية والنفسية للطالب والفصول ب( ال توجد وسائط الذي يقابله بينكم إدارة  

 الدراسية يجب أن تؤخذ في االعتبار عند االستخدام وسائل اإلعالم.

 بالنسبة ألهداف مختلفة. وباملثل، وسائل اإلعالم  
ً
ج( تطبيقها، ووسائط اإلعالم عمليا ليس فعاال

واألفالم وبرامج الكمبيوتر وأشياء أخرى، التي تستغل )حسب االستخدام( مثل الكرات، خريطة، واملسطرة، 

 يمكن العثور عليها في السوق هي أيضا تكييف حرس الغرض واملوضوع.

د( استخدام وسائل اإلعالم في العشوائي، دون اعتبار للجوانب املوضوعية ألهداف وغايات، وكذلك  

م الوسائط املتعددة، إال أنها عموما تعل .من خالل اإلجراء دون التحديد الصحيح، سوف جوسترا خبط التعلم

فعالة، ولكن إذا كنت ال تولي اهتماما لعامل االهتمام وريسيبتيفيتاس من الطالب فضال عن املعلمين 

 فاميلياريتاس فستكون هناك مفيدة.

 
39 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Op.cit., hlm. 126-127 



ها( تعلم وسائل اإلعالم يتطلب استخدام إعداد إضافية من املعلم، للمدرسين كمدرس مدير تصميم  

علم، أو املدرسين كعامل املعلم الذي أعد العروض والتقنيات املعروضة التعلم بالوسائط التي يتم عملية الت

 تحديدها بالفعل.

و( استخدام وسائل اإلعالم قدر اإلمكان أكثر من مجرد أداة وظيفية لتعليم املعلم )الوسائل التعليمية(  

 التشغيل. ولكن كمصدر لالحتالل موقف التعلم كجزء ال يتجزأ من نظام

  
ً
 ألنه سوف يعطي انطباعا سيئا

ً
 حشو الوقت، نظرا

ً
ز( ال يجوز استخدام وسائط اإلعالم ببساطة مجانا

وسائل اإلعالم، وسائل اإلعالم التي يمكن أن اسم  .للطلبة بأن وسائل اإلعالم فقط كوسيلة من وسائل الترفيه

، التلفزيون والكمبيوتر. وهذا حيث املعلمين بحاجة إلى أن OHPالعالمة هو أفالم تعليمية، الصور والشرائح، 

 في التصدي 
ً
 .40لالنتفاع بهاتكون أكثر حذرا

 استخدام الوسائط السمعية البصرية. .ز

ة البصرية هناك من األشياء التي يجب أن يكون مستعدا على سبيل تدابير استخدام وسائل اإلعالم السمعي

 معرفة األدوات املحتوى الذي 
ً
املثال: املدرسين يجب أن تعرف كيف أوبيرتي وسائل اإلعالم، املعلمين يجب أوال

 سيتم استخدامه، وأنه بالتأكيد يجب أن تكون وفقا للمؤشرات اإلنجازات التي سيتم التوصل إليها. وسيكون 

 :هنا وصف االقتراحات الستخدام وسائل اإلعالم السمعية البصرية في التعلم لتعمل على النحو األمثل

أ. ويجب أن تؤدي املواد املعروضة مباشرة على املشاكل التي ناقشها الفريق، بمعنى أنه يجب أن يكون  

 االتجاه.

 <يتسبب في كسر استمرارية الفكرب. ينبغي إال تعرض املواد في الوقت مناسب حتى أن ذلك ال  

 ج. أن القيادة يجب أن تعرف كيفية تشغيل األداة. 

 
40 Fuad Fakhrrudin, Op.Cit, hlm. 57-59 



 تخدم فقط شيئا.د. األدوات التي ينبغي أن يعلم شيئا، ال  

 مشاركة الطالب في الحالة عند استخدام األدوات السمعية والبصرية. 
ً
 ها. من املتوقع جدا

 التي ترد مع أدوات أكثر فعالية. و. الخطة ضروري على اإلطالق إلنشاء املواد 

 ز. ينبغي استخدام بعض األدوات. 

 41ح. ينبغي أن تستخدم بعناية سمعية بصرية وتخزينها بشكل صحيح. 

اإلعالم الجديد فايداهنيا، إذا كان هذا االستخدام قد كان وفقا لصندوق األمير حمزة السمعية البصرية هناك  

وهناك أربعة األساسية الهامة في كيفية استخدام األدوات السمعية  .املستخدمينأكثر من املهارات الكافية في 

 :البصرية أي 

 أ( اإلعداد. 

 االستخدام الفعال للسمعية والبصرية وأدوات إعداد املطالبة أن ينضج. لذلك يتطلب خطوات معينة أي:

 من التعرف على الغرض  .1

 إعداد الدروس. .2

 اختر وجرب أداة مناسبة. .3

 ممارسة استخدام األداة. .4

 تحقق من تيرنبات. .5

 ب( العرض التقديمي. 

بعد اكتمال تعيين الوجهة وإعداد، ثم تحديد الوقت من العرض التقديمي. أما بالنسبة لألمور التي ينبغي أن 

 يالحظ في هذا العرض، أي:

 
41 Suprijanto, Op.cit., hlm132  



 .ترجمة مقدمة .1

 .لفت االنتباه .2

 .األهداف املعلنة .3

 .استخدام أداة .4

 .نوعية املظهرتحريك  .5

 ج( التطبيق. 

الدرس أو إينفوناس ي ال معنى له إذا كان شخص ما ال يمكن أن تستخدم، أو ال يمكن تطبيقها في الحياة اليومية. 

 لتعزيز األساس للتطبيق ألنه يمكن أن يتم في األمور التالية:

 املمارسة. .1

 األسئلة. .2

 امتحان. .3

 مباحثة. .4

 د( استمرار.

 لالستجواب، من أجل معرفة مدى فهم الطالب للمواد التي قدمت. إذا كان وهذا يمكن أن يكون 
ً
نشاطا ثانويا

 .42ال يزال هناك أخطاء العودة يمكن أن يتم تشغيل

 الرسوم املتحركة وسائل اإلعالم السمعية البصرية. .ح

 . فهم الرسوم املتحركة1

 
42 Amir Hamzah Sulaeiman, Media Audio-Visual (Jakarta: Pustaka Media, 2003), hlm.20-23 



الحياة. الرسوم املتحركة هي الرسوم املتحركة هو تقديم عرض ثابت في عرض تقديمي على قيد 

 في شرح 
ً
التغييرات البصرية كل الوقت، والعناصر املؤثرة للمشاريع املتعددة الوسائط. وهذا مفيد جدا

اإلجراءات وتسلسل األحداث. مع أن الرسوم املتحركة صانع البرمجيات مثل ماكروميديا فالش، ماكروميديا 

 .سريعة، إلخ  3D  ،3Dاستوديو   MXاملدير،

إنشاء الرسوم املتحركة كأداة لتعلم لم يعد يتطلب مهارات خاصة وارتفاع التكاليف. ولكن إذا ما 

قورنت بإنشاء وسائل اإلعالم أن يستخدم سوى صور ثابتة أو نص، بطبيعة الحال لجعل الرسوم املتحركة 

 ويتطلب مهارات إضافية. هناك نوعين من تقنيات الرسوم 
ً
 طويال

ً
 املتحركة، وهي:أكثر تستغرق وقتا

 . حركة الخلية.1

تقنية الرسوم املتحركة شعبية من قبل ديزني يستخدم سلسلة من الرسومات التدريجي مختلفة في كل 

إطارا في الثانية. ويتطلب خاليا الحركة في دقيقة واحدة  24إطار من الفيلم. يتم لعب كل إطار من الفيلم في 

ط سينمائي واضحة تستخدم . الخلية عبارة مأخوذة من ورقة من شري1440منفصلة اإلطار اإلطارات قدر 

لرسم كل إطار. صنع خاليا الحركة يبدأ بتحديد اإلطار املفتاحي، أي اإلطار األول واألخير للعمل. ويسمى سلسلة 

 حركة األجسام من اإلطار األول إلى اإلطار األخير.من إطارات بين اإلطار املفتاحي التواصل التي تصف 

 الكمبيوتر. الرسوم املتحركة 2

برنامج الرسوم املتحركة الكمبيوتر عادة تنفيذ اإلجراءات واملفاهيم املنطقية هي نفسها كما هو الحال 

في الخاليا الرسوم املتحركة، ويستخدم نفس مفردات حركة الخلية مثل الطبقات واإلطار املفتاحي، والتواصل. 

.والفرق مع الرسوم املتحركة الخلية هو ارتفاع عدد اإلطا
ً
 43رات التي يتم رسمها يدويا

 . الرسوم املتحركة في التعلم.2

 
43 Lowe. R.K. Animation and learning: Selective processing of informationin dynamic graphics. Learning and Instruction. (New 

York. NY: Cambridge University Press 2003). hal.157 



، لجذب انتباه الطالب 
ً
خالل هذا الوقت الرسوم املتحركة املستخدمة في وسائط التعلم لسببين. أوال

وتعزيز الدافع. هذا النوع من الرسوم املتحركة عادة في شكل نشل الكتابة أو الصورة، متحركة مضحكة، غريبة 

وتتمثل املهمة  .كان سيتم جذب انتباه الطالب. هذه الحركة عادة ال عالقة لها باملواد التي تتاح للتالميذ أنه إذا

 الثانية، كوسيلة إعطاء فهم الطالب للمواد التي تعطي.

ويعتقد أن يكون قد حدث لزيادة أداء الطالب استخدام الرسوم املتحركة كأداة لتعلم. ومع ذلك، تبين 

 ملستوى التعليم، حيث املتعلمين والذين كان. البحوث السابق
ً
ة فعالية نتائج الرسوم املتحركة كأداة لتعلم، تبعا

عندما قررنا  .في بعض الحاالت، الرسم التوضيحي رسومات ساكنة في الواقع أكثر فائدة من الرسوم املتحركة

ويمكن إجراء تصميم الرسوم استخدام الرسوم املتحركة للتعلم، ويجب أن نفعل ذلك بعناية صممت عليه. 

متحركة تعليمية فعالة معقدة. وقد نظرت املصمم عدة عوامل مثل خصائص املتعلم وتنسيق الرسوم 

 املتحركة، والرسومات، إلخ. وفي النهاية، 
ً
الرسوم املتحركة مجرد أداة، وللطريقة التي نستخدم أنها عالية جدا

 44حسب أهداف التعلم.

 كة للتعلم الفعال.. إنشاء الرسوم املتحر 3

 وهناك ثالثة أنواع من تنسيق الحركة الفعالة املستخدمة في التعلم هو:

أ( الرسوم املتحركة، وأنظمة مراقبة الحركة دون هذا إال يعطي ملحة عامة عن األحداث الفعلية 

من اإلطار، )الواقعية السلوكية(، دون أي نظام ملراقبة. فعلى سبيل املثال: وقفه، تبطئ من سرعة بدوره 

 والتكبير، والتكبير، وما إلى ذلك.

فعلى سبيل املثال:  .ب( لرسوم املتحركة مع الرسوم املتحركة، ونظام مراقبة مزودة بعنصر تحكم زر 

 وقفه، تبطئ من سرعة بدوره من اإلطار، والتكبير، والتكبير، وما إلى ذلك.

 
44 https://journal.uny.ac.id/index.php/mip/article/view/3212 tgl 18-01-2019 10.11 
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تقديم  Manipulation Animation (DMA)Direct  .DMA ج( الرسوم املتحركة التالعب املباشر

التسهيالت للمستخدم للتفاعل مباشرة مع املثال نافيجاس ي عنصر التحكم )زر ومربع التمرير(. املستخدمين 

حرة في تحديد االتجاه لالهتمام. اضغط املفتاح أو التحول املنزلق سوف يؤدي إلى حدوث تغير في الظروف. 

 45ة والذكورة يمكن أن تتكرر.ويمكن رؤية النتيجة مباشر 

 . النوع من الرسوم املتحركة.4

، الرسوم  2D الحركة التي كانت لدينا مبدأ بسيط، اآلن وقد تطورت عدة أنواع، هي: الرسوم املتحركة

 .46، والرسوم املتحركة وطين D 3املتحركة

1 ) 
ُ
ة
َ
ِك
َتَحر 

ُ
ُسْوُم امل    2D  الرُّ

الكرتون املعتادة لنا على  أن يسمى مع تونتون فيلمهذه الحركة األكثر دراية بالحياة اليومية، ونحن يمكن أيضا  

. كارتون نفسها تأتي من الكلمة، مما يعني صورة  Cartoonشاشة التلفزيون أو غيرها من وسائل اإلعالم

 .معظم األفالم مضحكمضحكة، في الواقع، هذا الفيلم الكرتون 

2 ) 
ُ
ة
َ
ِك
َتَحر 

ُ
ُسْوُم امل   3Dالرُّ

تنمو وتتقدم بسرعة.  3D تطوير التكنولوجيا وكومبوتير العالم تجعل هذه التقنية لصنع الرسوم املتحركة

 
ُ
ة
َ
ِك
َتَحر 

ُ
ُسْوُم امل ، األحرف التي تظهر أكثر حيوية 3D. مع الرسوم املتحركة 2Dيتم وضع الرسوم املتحركة  3Dالرُّ

 .شكلها األصلي وحقيقية وهي تقترب من

 .(Clay Animation)( الرسوم املتحركة طين 3

 
45 Lowe. R.K. Animation and learning, op. cit. hlm 176 
46 http://www.academia.edu/6220447/ANIMASI_DALAM_MEDIA_PEMBELAJARAN tgl 19-01-2019 12.30 
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على الرغم من أن اسمه هو الطين، ولكن هذا في استخدام ليس الطين العادي. تستخدم هذه الحركة 

palsticin  ,  األرقام في طين الرسوم املتحركة يتم إنشاؤه باستخدام 1897مواد طيعة مثل العلكة وجدت في عام .

 .لإلطار جسدهاخاص 

 يمكنك البدء في إنشاء حركه بسيطه كما قمت بإنشاءه بالخطوات التالية.( 4

 .فتح التطبيق خالط ، انقر علي تقديم خالط. ثم ضبطه إلى دورات تقديم (أ

 Shift + A، اضغط  Xإنشاء كائن حاويه املياه. حذف املكعب املوجود عن طريق الضغط علي  (ب

 .وحدد الدائرة مباشره في شبكه لرسم دائره

انقر علي الدائرة وحدد عالمة التبويب للتغيير إلى وضع التحرير. أضافه سطح باستخدام  (ت

 لضغط علي عالمة التبويب. يمكنك العودة إلى وضع الكائن عن طريق اfوظيفة انقر فوق 

 وضبط حجم مباشره Sاضغط علي زر  (ث

راجع قائمه "معدالت كائن". ستظهر بعض الخيارات ، فقط حدد "املعدل اليصلب". تنفيذ  (ج

 . بعد كل ش يء وفقا الرجاء انقر فوق تطبيق0.1االعداد ثيكنيس إلى 

حرك املؤشر إلى وضع التحرير ثم حدد الوجه. انقر بزر املاوس األيمن فوق الدائرة وانقر فوق  (ح

Xأزاله السطح العلوي مع الوجه فقط . 

 بطريقه مثل قبل 0.8تغيير ثيكنيس إلى  (خ

إنشاء اسطوانه بدون غطاء ودائره صغيره. ضبط حجم دائره مع االسطوانه. هنا يمكنك ان  (د

 رةتري بالفعل مكان نافو 

. ثم Z + Gإنشاء حاويه املياه في الحجم املطلوب ، تغييره إلى شفافة عن طريق النقر علي  (ذ

 األسالك



جعل تدفق املياه أسهل مع دائره كبيره ، ثم انقر فوق الفيزياء ، واختيار السوائل ، وتغيير التهيئة  (ر

 مع تدفق 2وانه . استبدال نوع اسط2و  1حجم ونوع لشل والعقبة. القيام بالنوم لالسطوانه 

، حدد التخزين ، وتنتهي مع انقر فوق   100علي املجال نوع. معاينه    150تغيير الدقة النهائية إلى   (ز

 خبز

جعل الجدار تناسب الذوق ثم القيام التلوين. بالنقر فوق الكائن ، انقر فوق املادة ، ثم اختر  (س

 BSDFاللون. استبدل لون املاء بالزجاج السطحي لل 

 والتقديم ضبط االضاءه (ش

 تصميم االتصاالت وسائل اإلعالم السمعية البصرية .ط

(AECT)Association for Education and Communication Technology   يشير إلى أن مفهوم الوسائط

)السمعية والبصرية( مفاهيم االتصال مينسينتيسيسكان أو نظم أو مكونات أو عناصر أخرى في نظام وتصميم 

عملية االتصال النظام، ومفهوم نظريات التعلم. هنا مخطط لتصميم االتصاالت السمعية البصرية: تدريس 

 47تصميم االتصاالت السمعية البصرية مصنفة وفقا لنوعها: نموذج يظهر أحد املكونات في النظام، إال وهي

 أ( الرسالة، في شكل إينفوناس ي هو باملحتويات، بمعنى، وفهم املواد التعليمية أو مواد الدرس.

ب( وسائل اإلعالم التي تتألف من األجهزة والبرامج على استعداد لتقديم الرسالة املحددة، على سبيل 

 نمطية والشرائح السليمة.املثال، وحدة 

ج( مدرب، هو شخص الذي يتحكم أو يعرض أو ينقل إينفوناس ي والرسائل، ومحتوى ومعنى، فهم من 

 املواد التعليمية.

 
47 Nana Sudjana & Ahmad Rivai,Teknologi Pengajaran, (Bandung: Sinar Bam Algensindo, 2001), hlm.63-64 



( األساليب، هو تكنك على وجه التحديد التقنيات املستخدمة من أجل تقديم عرض فعال د

 إينفوناس ي.

و التالعب بها من أجل خلق حالة من التدريس ( البيئة في شكل شروط معينة تنظم التحكم أه

 كوندونسيف.

 مزايا وعيوب استخدام الوسائط السمعية البصرية. .ي 

 أ. مزايا السمعية والبصرية.

التعلم املثمر أفضل، ألنه األكثر الحواس التي تستخدم لتلقي ومعالجة املعلومات. املزيد من هذه  .1

 الذاكرة.املعلومات في فهم ويمكن أن تبقى في 

سوف يتعلم الطالب أكثر، إذا كان املوضوع هو قدم فقط مع جلسة استماع تحفيز بحافز من وجهة  .2

 48نظر فقط.

 ب. العيوب البصرية السمعية.

 من عملية التنمية، مثل: التصميم واإلنتاج  .1
ً
 وشدد على أهمية املواد )املواد السمعية البصرية( بدال

ً
جدا

 والتقييم.

 اد السمعية البصرية كأداة للتعليم، حيث أنه يتم تجاهل املواءمة بين املواد واألدوات.تبقى بدأ في املو  .2

 ما يمارس االهتمام صعبة يتقن، مشاركة الطالب. .3
ً
 ونادرا

طبيعة االتصال في اتجاه واحد فقط، ويجب أن تكون متوازنة مع البحث ردود الفعل األخرى، أقل قدرة  .4

 .على عرض تفاصيل الكائن قدم تماما

 
48 Amir Hamzah Sulaeiman, Media Audio-Visual (Jakarta: Pustaka Media, 2003), hlm.9 



 تعلم اللغة العربية. .3

التعلم من التفاعل  ."ويأتي التعلم من كلمة "أجار"، والتي أصبحت فيما بعد شكل فعل من "التعلم

ذهابا وإيابا بين الطرفين بحاجة إلى بعضهم البعض، أي املدرسين والتالميذ. في التفاعل، يحدث االتصال )نقل( 

 49تعيينه قبل.كانت مكثفة ومركزة نحو هدف الذي تم 

ووفقا إويمار هاماليك التعلم املعدات وإجراءات التفاعل لتحقيق أهداف التعلم. في هذه الحالة أن 

اإلنسان يشارك في نظام التدريس تتكون من الطالب واملدرسين وغيرهم من العاملين، وتشمل املواد: الكتب 

سية والسمعية والبصرية. اإلجراءات فيما يتعلق وقوائم وغيرهم. املرافق والتسهيالت تتكون من الفصول الدرا

 50بالجدول الزمني وأساليب توصيل املعلومات، ممارسة الدراسة، االمتحانات وهلم جرا.

مفهوم التعلم محاولة للتعلم. سيؤدي هذا النشاط الطالب تعلم شيئا عن طريق الفعالية والكفاءة. 

ين التعلم املوارد في بيئة تعلم التي تشمل املدرسين والطالب التعلم هو عملية التفاعل مع املعلمين واملتعلم

 تبادل املعلومات.

بينما مفهوم التعلم اللغة العربية كما هو موضح أعاله أن التعلم هو عملية اتصال ثنائي االتجاه بين 

درته. من هذا املعلمين والطالب التي تهدف إلى مينجيمبانكان قدرة الطالب، مينجيتاهواي على فهم، و تطوير ق

املنطلق ومن املفهوم أن تعريف تعلم اللغة العربية هو عملية تعلم التي تتكون من التفاعل بين املعلم والطالب 

في نقل العلوم وفي هذه الحالة هو دراسة اللغة العربية بغية تحسين الطالب العرب إجادة اللغة سواء في 

التعلم، التي توجد العناصر البشرية واملادية، واملرافق،  األنشطة اإلنتاجية، فضال عن تقبل التي تحدث في

 ، وإجراءات هذا التفاعل بين األهداف التعليمية.واملعدات

 
49 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:DIVA press, 2012), hal.153 
50 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 57 



 املفردات .4

 فهم املفردات .أ

املفردات أو تسمى بالعربية. ال ش يء يحدد مفردات مجموعة الكلمات جميع الناس في فهم من قبل 

جديدة. يعتبر ثروة املفردات املرء عموما هو صورة إينتيليجينسيا أو وسوف يرجح أن تستخدم إلنشاء جملة 

املفردات واحد من الثالثة عناصر اللغة التي تعتبر هامة للغاية في أهولد، املفردات املستخدمة  .مستوى التعليم

 51في لغة شفوية أو مكتوبة، وواحدة من األدوات الالزمة لتطوير قدرات الشخص اللغة العربية.

فردات هي واحدة من عناصر اللغة التي يجب أن يلم باملتعلمين لغات األجنبية ليتمكن من اكتساب امل

املهارات الالزمة للتواصل مع تلك اللغة. ولكن تعلم اللغة ليست مطابقة لتعلم املفردات. فهذا يعني أن لديهم 

 فقط بحفظ املفردات، ال تحصل على تعلم اللغ
ً
 52قاموس متعلمي اللغة.ة عن طريق اللغة الكفاءة ليس كافيا

 53نوردياني( يوضح أن املفردات املفردات، ويمكن أن تفسر كما يلي 13:2007أديوينارتا )في 

 جميع الكلمات املستخدمة في اللغة. .1

 الكلمات املستخدمة من قبل شخص أو الكلمات املستخدمة من قبل حزب الشعب في نفس البيئة. .2

 . املستخدمة في حقل العلومالكلمات  .3

 من القيود والوصف. .4
ً
 قائمة بجميع قواعد عبارات اللغة مرتبة أبجديا

 الغرض والوظيفة للمفردات. .ب

 والهدف العام من تعلم املفردات كما يلي: 

 
51 Syaiful Mustofa.strategi pembelajaran bahasa arab inovatif,( malang: uin maliki pres, 2011) hal 61 
52  Effendi, Ahmad Fuad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. ( Malang: Misykat, 2005 ) hal 96 
53 Nurdiani, Indah. Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Jawa siswa kelas V SDN 2 Majalangu Watukumpul Pemalang 

dengan media teka- teki silang tahun ajaran 2006/ 2007. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang 



تدريب الطالب ليتمكن من قراءة املفردات عليه بشكل سليم وصحيح، ألن نطق الجيد والصحيح  .1

 بالتحدث والقراءة بشكل صحيح على أي حال.ليبشر الجودة 

فهم معنى املفردات جيدة، واإلشارة إلى تيكستيكال أو )مستقلة( وعندما تكون في سياق حكم معين  .2

 )النحوية ومعنى كونوتاتيف(

قادرة على تقدير واملفردات مينفونجسيكان في التعبير الشفوي )الحديث( أو كتابة )ملفقة( تتوافق مع  .3

 54حيح.السياق الص

 أسلوب تدريس املفردات. .ج

 أما بالنسبة ملراحل تدريس املفردات تعلم الطالب في معرفة واكتسبت معنى املفردات بين اآلخرين.

 االستماع إلى كلمات. .1

هذه هي املرحلة األولى. إتاحة الفرصة للطلبة لالستماع إلى الكلمة املنطوقة املعلم، أما قائمة بذاتها أو 

عندما يتم التحكم عناصر صوت هذه الكلمة فعال بالطالب، ثم في اثنين أو ثالثة من في الجملة. 

 التكرار، الطالب قد تمكنت من االستماع بشكل صحيح.

 ويقول كلمة. .2

املرحلة املقبلة هو إتاحة الفرصة للطالب لفظ الكلمات التي آذانهم. كلمات جديدة يقول مساعدة 

 الطالب على تذكر أنه في وقت أطول.

 الحصول على معنى كلمة. .3

 
54 Syaiful Mustofa, strategi pembelajaran bahasa arab inovatif,( malang: uin maliki pres, 2011) hal 63 (yang mengutip dari abd 

Wahab muhbib,2009: 152 dalam buku yang berjudul “Pemikiran linguistik tammam hasan dalam pembelajaran bahasa Arab”.) 



إعطاء معنى للكلمة للطالب بقدر اإلمكان تجنب الترجمة، ما لم يكن هناك ال طريقة أخرى. وضع هذا 

االقتراح إلى األمام، ألنه إذا كان املعلم في كل مرة باستخدام األم اللسان للطالب, ثم لن يحدث االتصال 

تنس ى معنى الكلمة بسرعة من الطالب. وهناك العديد من املباشر باللغة التي تجري دراستها، في حين 

األساليب التي يمكن أن يستخدمها املعلم لتجنب الترجمة في شرح معنى كلمة في السياق، ضمن جملة 

 .أمور، تعريف بسيط، املترادفات، املتضادات، الصكوك األصلية أو مكررة، صور، إظهار الترجمة

 قراءة الكلمة. .4

االستماع إلى الطالب، الفظ، وفهم معنى عبارة جديدة، املعلم يكتب لهم في املجلس. بعد ذلك، تم بعد  

 إعطاء الطالب الفرصة لقراءته بصوت عال.

 كتابة كلمة. .5

سيكون من املفيد إذا كان التمكن املفردات، سئل الطالب لكتابة كلمات جديدة أنه علم في هذه 

وكتب الطالب في كتاب له، بعضها على  .ت ماثلة في الذاكرة للطالباللحظة معنى العبارة كانت ما زال

 غرار ما هو مكتوب على السبورة املعلم.

 جعل الجملة.  .6

املرحلة األخيرة من أنشطة تعلم املفردات استخدام جديد الكلمات في جملة الكمال، شفهية أو مكتوبة. 

 الجملة ثم سأل الطالب لجعل حكم مما
ً
 ترسيخ وأعطى املعلم مثاال

ً
ثل. تمارين مثل هذه تساعد حقا

 اإلحساس بالطالب نحو معنى كلمة. 



واحدة من مراحل والتقنيات في تدريس املفردات. بيد أن ليس كل الكلمات الجديدة األخذ بكافة 

اإلجراءات أو الخطوات املذكورة أعاله. ويجب أيضا مراعاة عامل الزمن. للكلمات املختارة في الواقع الصعب، 

 55.الكلمات التي في الواقع إال يفهم معناها سليمة، عندما يرتبط بسياقأو 

ال نظرة عامة العربية .ب
َ

ف
ْ
ط

َ
أل

ْ
ة ا

َ
 .أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIَرْوض

 تاريخ .1

َفال
ْ
ط
َ
أل
ْ
منطقة  PGRIبمبادرة الرئيس  2000أنش ئ في عام  أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIَرْوَضة ا

يقع في جي. اململكة باسيرامان.  1أرجاسا وفي ذلك الوقت منصب مدير املدرسة املدرسة االبتدائية باسيرامان 

هذا املكان هو رياض األطفال باسيرامان، مقاطعة. أرجاسا. بسبب وجود أضعف  Rt/Rw 01/02 قرية

كيلومترات سيرا  2ته الجتياز حوالي احتياجات مجتمع محلي أن األوسط متوسط الطبقة إلى أسفل، وابنه وابن

 .على األقدام إلى أين رياض األطفال التي كانت موجودة في ذلك الوقت

غل منصب ناظر املدرسة االبتدائية في املغادرين من مشاكل ومخاوف أن "الرئيس بجري" الذي ش

من أي وقت مض ى الحصول  احد، في وقت و S.Pdجنبا إلى جنب مع املجتمع املحلي واألم ريسكيياتي    1باسيرامان،  

باسيرامان  1على املشاركة في ذلك، أنشأت "بجري رياض األطفال" مقرها في األماكن نطاق املدرسة االبتدائية 

مع املباني الفارغة التي كانت في السابق في "مكتب التربية أرجاسا آب" األسرة الذين قد انتقلت إلى منطقة 

 .أرجاسا

 
55 Effendi, Ahmad Fuad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. ( Malang: Misykat, 2005 ) hal 98-102 



بناء يتألف من ثالث غرف، ثم من أجل جعل التدريس وتعلم األنشطة  عن طريق استخدام الشاغرة

َفالالتي يدعى 
ْ
ط
َ
أل
ْ
وبالنظر إلى  S.Pd,كرئيس املدرسة هو ريسكيياتي  أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIَرْوَضة ا

 .ورئيس أرجاسا رئيسا لرياض األطفال املؤسسة PGRI أرجاسا الرئيس PGR  الوالية للثقة التي

َفالالشخصية  .2
ْ
ط
َ
أل
ْ
 .أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIَرْوَضة ا

َفال:    اسم املدرسة
ْ
ط
َ
أل
ْ
 .أرجاسا باسيراما  PGRIَرْوَضة ا

 : مدني.  حالة رياض األطفال

 2000:    السنة الدائمة

َفالاملرسوم يقف 
ْ
ط
َ
أل
ْ
 A019/435101/PAUD/2016 188/1578:  َرْوَضة ا

 S,Pd.AUD: ريسكيياتي    االسم األصلي

 SK KS/PGRI/VII/2018/011:   الرسالة املقرر الرئيسية

 : شبه الحجر مظلة آبار قرية بادي األرز وسومينيب أرجاسا ريجنس ي.  العنوان الرئيس ي

 كة الكويت للكهربائيات. أرجاسا، القرية، شر : جي الراية باسيرامان باسيرامان   عنوان رياض األطفال

 وسومينيب ريجنس ي

  الرؤية و البعثة .3
 
َية

ْ
 ُرؤ

 البعثة الثمينة بيراهالكأصبحت روضة التي تتفوق في تهيئة الطالب الذكي واإلبداعية و 

 تطوير القدرة على التفكير نقديا تنعكس في الحياة اليومية. .أ

 بحيث أنها يمكن أن تخلق من أعمال املبتكرة.تعليم الطلبة ليكون إبداع عالية  .ب

 لديهم القدرة في النضج العاطفي السيطرة على أنفسهم. .ج

 النبيلة وحب القرآن.تعليم الطلبة ليصبح الطابع الشخص ي، بيراهالك  .د



 الهيكل التنظيمي .4

 

  
 املجلس

 S.Pdمحمد صني 

 األمين

 A.Maروسميياتي 

ُدْوق 
ْ
ن  الصُّ

ُ
 أِمْين

 S.Pd.AUDنور عيني 

 مدير مدرسة

 S.Pd.AUDريسكيياتي 

 معلم

 S.Pd.AUDريسكيياتي 

 S.Pd نيلل فوزية,

 A.Maروسميياتي 

 S.Pdيوني أريسكا 

 S.Pd.AUDنور عيني 

 S.Pd  ليزا أوماما

 طالب

 املجتمع

 ورئيس مؤسسة

 S.Pdمحمد يونس 



 والطالب.عدد املعلمين  .5

َفالعدد املعلمين الذين هم في  
ْ
ط
َ
أل
ْ
معلم. العدد اإلجمالي  6 أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIَرْوَضة ا

 .C 25والطالب  B 19طالبا و  A  24شخصا. الذي ينقسم إلى, الصف 68للطالب أن هناك 

 البرامج املدرسية. .6

َفال
ْ
ط
َ
أل
ْ
 في العمل على للطالب. 2لقد  سومينيبأرجاسا باسيراما   PGRIَرْوَضة ا

ً
 مدرسة البرامج دائما

 ( البرنامج السنوي.1 

يتضمن قائمة املوضوع لفصلين دراسيين بما في ذلك تخصيص وقت لكل تخطيط البرنامج السنوي  

الكاناك" كاناك موضوع عن طريق ضبط يوم التقويم تعليمية فعالة. البت في املوضوع يمكن أن تضعها "تامان  

 تشعر.

 ( برنامج الفصل الدراس ي.2 

تخطيط البرنامج السنوي يتضمن قائمة موضوع فصل دراس ي واحد، بما في ذلك تخصيص وقت  

لكل موضوع عن طريق ضبط يوم التقويم التربوية الفعالة. البت في املوضوع يمكن أن تضعها "تامان الكاناك" 

 كاناك تشعر.

 .اإلنجازات .7

 في منطقة أرجاسا. الفرعية. TK / RAول بمسابقة تلوين مستوى الفائز األ  .أ

 في مقاطعة أرجاسا.. TK / RAالفائز الرابع في مسابقة الرسم ملستويات  .ب

 في أرجاسا. TK / RAاألول في مسابقة  للدراجات املزخرفة على مستوى  الفائز األمل  .ج

 في مقاطعة أرجاسا. TK / RAالفائز الثاني في مسابقة الرسم على مستوى  .د

 في مقاطعة أرجاسا. TK / RAالفائز األول في مسابقة الرسم على مستوى  .ه



 في منطقة أرجاسا. الفرعية. TK / RAالفائز الثاني هو مسابقة التلوين ملستوى  .و

 املنهج. .8

َف املناهج الدراسية املستخدمة 
ْ
ط
َ
أل
ْ
وأشار إلى الحكومة في  أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIالَرْوَضة ا

 .2013هذا الصدد هو املنهج الدراس ي 

َفالفي االستخدام  2013خصائص املنهج الدراس ي 
ْ
ط
َ
أل
ْ
 .أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIَرْوَضة ا

املادية والحركية، املعرفية، ( تحسين نماء الطفل تشمل الجوانب املتعلقة بالقيم الدينية واألخالقية  1

 واللغة، واالجتماعية والعاطفية، وينعكس الفن في ميزان الكفاءات، واملواقف واملعارف، واملهارات.

 ( استخدام أسلوب علمي مع منحة دراسة مواضيعية للتعليم رانسانجان.2

 ( استخدام القيم األصيلة في رصد تطور الطفل.3

 ة التعلم.( خداع دور الوالدين في عملي4

باسيرامان ويشير إلى معيار  أرجاسا PGRI   األطفالرياض املستخدمة  2013تطوير املناهج الدراسية 

 القديمة التعليم/رياض األطفال التي حددت حول.

 . مستوى قياس ي لتحقيق تنمية الطفل.1

 . معايير للمربين والعاملين في مجال التعليم.2

 والتقييم.. املحتوى القياس ي والنثر 3



 إلى 4
ً
. الوسائل القياسية وبراساران، واإلدارة، والتمويل، ودليل إعداد املناهج الدراسية استنادا

 ، فضال ميمبيرهاتياكن أفكار واقتراحات "اللجنة املدرسة.2013

َفالنموذج التعلم 
ْ
ط
َ
أل
ْ
َرْوَضة وتعد مجموعة التعلم,  أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIَرْوَضة ا

 
َ
أل
ْ
َفالا

ْ
 ألن الكثير من حرية التصرف في املتعلمين   أرجاسا باسيراما سومينيب   PGRIط

ً
اختيار نموذج التعلم، نظرا

 اختيار وتحديد األنشطة املالئمة للفائدة، واملواهب، ودانكينجينانيا الذي أعد.

َفالنموذج التعلم 
ْ
ط
َ
أل
ْ
 املستخدمة هي: أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIَرْوَضة ا

 قة القص.طري .أ

 طريقة مظاهرة. .ب

 طريقة التحدث. .ج

 طريقة إعطاء املهام. .د

 طريقة الدراما / لعب األدوار. .ه

 طريقة السفر. .و

 طريقة املشروع. .ز

 الطريقة التجريبية. .ح

 املرافق والبنية التحتية. .9

تعد املرافق والبنية التحتية من األشياء املهمة للغاية ويجب أن تكون في عملية أنشطة التعلم كداعم لتحقيق 

َفالاألهداف املعلنة. لدعم أنشطة التعليم والتعلم 
ْ
ط
َ
أل
ْ
لديها العديد  أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIَرْوَضة ا

 من املرافق بما في ذلك:



رافق / البنية التحت رقم  حالة العدد يةامل

   غرفة املعلم / املكتب : 1

 جيد 3 مكتب املعلمين 

 جيد 3 املقاعد 

 جيد 2 كراس ي الضيوف 

 جيد 7 خزانة 

 جيد 1 خزانة الكؤوس 

 جيد 2 الرفوف 

   غرفة تعلم الطالب : 2

 جيد 70 مكتب الطالب 

 جيد 70 كرس ي الطالب 

 جيد 4 سبورة 

 جيد 1 رف الكتب لألطفال 

 جيد 6 جدول املعلم 



 جيد 6 كرس ي املعلم 

   مكتبة صغيرة : 3

 جيد 100 كتاب القراءة 

 جيد 1 خزانة الكتب 

 جيد 2 خزائن 

   غرفة األلعاب : 4

 جيد 2 جونجكات جونجكيت 

 جيد 1 القرص الدوار 

 جيد 1 زالجة مائية 

   غرفة الصحة : 5

واء   جيد 1 الد 

 جيد 1 السرير 

   غرفة العبادة : 6

 جيد 4 سجاد 



 جيد 5 معدات الصالة 

 


