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 مستخلص
مثل:   التقيلدية حينما يقوم ابلتدريس، الوسيلةيستخدمون طريقة و  ُتبعض ادلعلمال يزال 

سائمُت، و  طالباليجعل ف استخدام الوسيلة احلديثةاثر دون وآ ؽ،و سبورة،اور أب، كت
 كا   احلديثةالوسيلة  ونال يستخدم ُتب كثَت من ادلعلمبسب ،و ىذامالجيعل التعليم ادل

 ستخدامنتائج البحث ابلتحليل  الكتابة ىي ىذه من الغرضو الوسيلة لسمعية البصرية، 
استعراض ىي  ادلستخدمة طريقةو اليف تعليم اللغة العربية،لوسيلة السمعية البصرية ا

و يف تعليم اللغة العربية،الوسيلة السمعية البصرية  ستخدامنتائج البحث ابحتليل األدبيات 
بوجو مهارة  يف تعليم اللغة العربيةالوسيلة السمعية البصرية  استخدامنتائج البحث أن 

وأاثر بوجو فعالية،  بيةيف تعليم اللغة العر الوسيلة السمعية البصرية  اللغوية ، و استخدام
، تعليم ممال جيعل أن ، وائمُتطلبة س ونأن جيعلاستخدام الوسيلة السمعية البصرية دون 

  الطلبة. نتائجو يؤثر 
ABSTRACT 

Some teachers still use conventional learning, as well as in media use, still use 

books, blackboards and rarely use audiovisual media, which causes students to 

feel bored, and make learning more monotonous, the emergence of this problem is 

caused by the many teachers who do not use audiovisual media, the purpose of 

this consideration is to describe the results of research using audiovisual media in 

learning Arabic, with the literature review method. by describing the results of 
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research using audiovisual media in learning Arabic. The results of this research 

are that the use of audio visual media that from the Maharah Lughawiyah aspect is 

very important, and the use of audiovisual media from its effectiveness aspect, 

that the use of audiovisual media in learning is very effective. The implication of 

not using audiovisual media is that Arabic learning is more monotonous and 

boring and can affect student outcomes. 

 

ABSTRAK 

Beberapa guru masih menggunakan pembelajaran konvensional, begitu juga 

dalam pemakaian media, masih menggunakan buku, papan tulis dan jarang 

menggunakan media audiovisual, yang menyebabkan peserta didik merasa bosan, 

dan membuat pembelajaran lebih monoton, timbulnya masalah ini di sebabkan 

oleh banyaknya para guru yang kurang menggunakan media audiovisual, tujuan 

penulisan ini untuk mendeskripsikan hasil-hasil penelitian yang menggunakan 

media audiovisual dalam pembelajaran bahasa arab, dengan metode literature 

review, dengan mendeskripsikan hasil-hasil penelitian yang menggunakan media 

audiovisual dalam pembelajaran bahasa arab. Hasil pelitian ini bahwa penggunaan 

media audio visual dari aspek maharah luhawiyah sangat penting dan penggunaan 

media audiovisual dari aspek keefetifannya, bahwa penggunaan media 

audiovisual dalam pembelajaran sangat efektif, Implikasi tidak menggunakan 

media audiovisual adalah bahwa pembelajaran bahasa arab lebih monoton dan 

membosankan  serta dapat mempengaruhi hasil pembelajaran peserta didik. 

 

 ادلقدمة -أ 

 اب يستعُت ما كل ىي الوسيلة ،1الوسيطة مبعٌت العربية اللغة ىف الوسيلة كلمة
. هبا سهلة والتعلم التعليم عملية  وجتري الطلبة لدى ادلعلومات إيصال يف ادلدرسون

 جهاز ألهنا الًتبوية األىداؼ لتحقيق ادلدرس تساعد كلها الوسيلة أن ادلعلوم ومن
 حيتاج ادلدرس االستماع، تدريس يف ادلثال سبيل وعلى التعليم يف ادلهمة أجهزة من
 وسيلة بدون استماعهم، مهارة ترقية يف الطلبة دلساعدة االستماع الوسيلة إىل

 الدراسة غرفة يف التعليم فكان آخر شيء أي أو تلفاز أو مذايع حنو االستماع
 يف االستماع وسيلة وأتيت. التعليمية األىداؼ حتقيق ال إمنا بل يرجي، كما الجتري

 .مهارهتم لًتقية الطلبة ادلادة إلقاء يف مهما دورا التدريس

                                                           
1
، )لبنان : شركة ادلؤسسة ادلراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية و علومهاعلي سامي احلالؽ،   

 138(، ص.0212احلديثة للكتاب 
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البصر  حاسيت على تعتمد اليت اجملموعة تضم ىيالوسيلة السمعية البصرية 
 والتسجيالت الصوتية واألفالم كالتليفزيون الناطقة الصور ادلتحركة وتشمل والسمع،
 أكملالوسيلة السمعية البصرية  إن 0وألسطواانت أو الصور. للشرائح ادلصاحبة
 معا تعلمال و تعليمالعملية  يف والبصر السمع بُت جتمع األهن اللغة تعليم يف الوسيلة
البصرية   السمعيةالوسيلة  ها،وستخداماب وجذااب مرحيا تعلمالو  تعليمال عملية وجتري

مناسبة يف التعليم و التعلم اللغة العربية، السيما اللغوية ألهنا  ستخدم يف كل ادلهارةت
ىذا و  .فيديوفيها ، من الناس يستعملون اإلنًتنت اكثَت   ألن يف العصري احلديث

 يستطيع أن يستخدم يف التعليم و التعلم اللغة العربية. فيديوال
( 1:يلي كما ىي النحو تعليم عملية يف لبصريةا لسمعيةا سيلةلوا ىميةأو 

 من لناجتةا تدلشكالا على لتغلبا( 0، سُترالدا من ةكبَت ادعدأ تعليم يف دلسامهةا
توفَت ( 4 ،لتالميذا بُت يةدلفرا وؽلفرا جعال يف دلسامهةا (3، دلعريفا رإلنفجاا
 لتالميذا مىتماا رةثا( إ5، لتعليميةا عملية يف ةدلباشرا غَتو ةدلباشرا اتخلربا
( 7 هبا،كتساوا راتدلهاا عل لتالميذا تكوين يف مإلسهاا (6س، ر للد تشويقهمو
 ستعمالالزال اام ُتولكن بعض ادلعلم 3.نلنسياا ارمقد من لتقليلا يف مإلسهاا

استخدام الوسيلة السمعية اثر دون آ ،أوراؽب، سبورة ، يدية مثل: كتالتقل الوسيلة
بسبب   ىذا،و  تعليمُت يف الممل الطالب ، و أن يكونالبصرية فيجعل الطالب سائمُت

 4الوسيلة السمعية البصرية. ونال يستخدممن كثَت من ادلعلمُت 

                                                           
2
اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية الربانمج مجيع احلقوؽ زلفوظة،  

، الندوة الدولية حول جتربة تعليم احلكومية ماالنق ابلتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب شرق آسيا
. ص. م۳۱۲۲ديسمرب   17-16ماالئق يف  -الطباعة األوىل  -ما ذلا وما عليها  -اللغة العربية يف إندونيسها 

057 

مكتبة ى: مصر، حلدسةالفتية ادلطبعة ، التعليميةالوسائل ج والمنها، افقائوورلنحبحى اليب دمحم   3
 042، ص. 1998، دلصربةا األجنلوا

4
  Ermanida, “ Media Audio Visual dalam pembelajaran PAI”, murabby,  vol.2 no. 1, 

april 2019, hal 101-112. 
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 يفالوسيلة السمعية البصرية  استخدامعن  ونيبحث نالذي ُتحثاالب من كثَت وجد
 منلوسيلة السمعية البصرية ا استخدام يبحث عن حتليل البحث، العربية اللغة لميتع
من الوسيلة السمعية البصرية  استخدام حتليل نالبحث يبحث ع، و لغوية وجو مهارةال

  الوسيلة. وجو نوع علىلوسيلة السمعية البصرية ا استخدامحتليل  فعالية،الوجو 
 ستخداماب ستعراض األدبياتا البحث ىذا قدميف اخللفية، ىذه من انطالقاً 

أن يكون  يرجى ،من النتائج البحث ،العربية اللغة تعلم يفلوسيلة السمعية البصرية ا
اللغة  ُتخصوصا إيل ادلعلم، و نفسو الباحث، و ُتمعلومات للقارئ تقدم ىذا البحث

 العربية.
 طريقة -ب 

  ،literature reviewمأخوذة من الكلمة اإلجنليزية يكٍت  استعراض األدبياتن إ
على  لق آبراء الدراسة اليت مت، فيما يتعشكل من الكتابة ادلخططة وادلفصلة ىي
استعراض  أبن  creswell يف   cooper اعتذر ث أخرى جارية أو سيتم إجراؤىا،و حب

األخرى اليت ترتبط إبالغ القارئ بنتائج البحث  ذلا عدة أىداؼ وىي: األدبيات
 الستعراض األدبيات ، وربط البحث ابتباطًا وثيًقا ابلبحوث يف ذلك الوقتار 

 5لبحوثة السابقة.ا، وسد الثغرات يف ادلوجودة

يستخدم والعلمية، اليبحث ىذا البحث يف عشرة  دراسات علمية  من الرسالة 
 م اللغة العربية.ف الوسيلة السمعية البصرية واستخدامها يف تعليوصتىذا البحث 

 .جراء حتليل البياانت من خالل االختزال مث قدم يف شكل وصفيابىذا 

 

                                                           
5
  reswell John W., 2010, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, h. 40 



5 
 

 النظرية-ج 
لة ادلعلومات من مرسل أو موص 6كلمة الوسيلة ىف اللغة العربية مبعٌت الوسيطة

ليو أو إيصال ادلواد التعليمية اليت يستخدمها ادلعلم إيل الطلبة إىل مرسل إادلعلومات 
أما اصطالحا الوسيلة التعليمية ىي ما يلجأ إليو ادلدرس من  التعليم.لتسهيل عملية 

أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم والتعلم وحتسينها وتعزيزىا. وىي تعليمية 
يقصد  7وىي تعلمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها. ألن ادلعلم يستخدمها يف عملو،

ابلوسيلة التعليمية ىي الوسائط اليت يستخدمها ادلعلم يف ادلوقف التعليمي، بغرض 
واألفكار وادلعاين للطلبة. وقد عرفها دمحم زايد محدان أن إيصال ادلعارؼ واحلقائق 

 جتلب التعليمية الوسائل أبن 8التعليم. عملية يفالوسائل التعليمية ىي وسائط تربوية 
 وحتيي التالميذ، أذىان يف احلقائق تثبيت وتساعد نشاطهم، وجتدد للتالميذ السرور

 سعيدة حالة نشئت ألن جدا مهم التعليمية الوسائل استخدامف العملية الدراسية.
 والتعلم. التعليم عملية يف التالميذ حقائق ويؤثر

 Media)الوسائل السمعية   ثالثة أقسام:إىلالتعليمية بوجو عام  ةليوتنقسم الوس

Audio,)  الوسائل البصرية و(Media Visual )والوسائل السمعية البصرية(Media 

Audio-Visual).
9

 ستقباذلاا يف تعتمد ليتا اسحلوا مجيع تشملالوسائل السمعية   
 ،ذلاتفامن دلسموعة ا للفظيةا للغةا ،لصوتيةا تلتسجيالا منهاو لسمعا حاسة على

 حاسة على ستهادرا يف تعتمد ليتا لوسائلا مجيع ىي الوسائل البصرية عة.ذاإلاو 
                                                           

، )لبنان : شركة ادلؤسسة ادلراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية و علومهاعلي سامي احلالؽ،   6
 138(، ص.0212احلديثة للكتاب 

. ه(، ص1314بَتوت : دار النفائس، ، )خصائص العربية و طرائق تدريسهاود معروؼ، انيف زلم7
043 

، )ماالنج: مطبعة جامعة  مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين، 8
 154( ص : 6211موالان ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، 

9
 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta ) 2010,  hal  237 
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 ولصامتة ا مألفالا ،ئطاخلرا ،رلصوا م،لرسوا ،ادلعينات ذجلنماا: منها لبصرا
 ليتا لوسائلا مجيع ىي الوسائل البصرية .لتصويريةا زلرمووا ،لثابتةوا منها دلتحركةا

 ر،لصوا م،لرسوا ،ادلعينات ذجلنماا: منها لبصرا حاسة على ستهادرا يف تعتمد
الوسائل  .لتصويريةا زلرمووا ،لثابتةوا منها دلتحركةا ،لصامتةا مألفالا ،ئطاخلرا

لسمع اا على حاسة ستقباذلاليت تعتمد يف الوسائل امتثل مجيع  السمعية البصرية
لسينمائية مبختلف قياسها م األفال، الفيديوم افالن، ألتلفزيوا :مثللبصر معا وا
.سَتلتفح والصوتية للشرت التسجيالامنة مع ادلتزائح الشروا

12 

د جتدوميذ للتالور لسراجتلب  هناالا، مهم جد السمعية البصرية يلةلوسا إذن
 رسلدا حتيي أهنا و لتالميذا نىاأذ حلقائق يفاتساعد على تثبيت أهنا  ونشاطهم 

 ل.لعموا حلركةا من مهااستخدا يطلبو مبا

 ناقشةادل نتائج -د 

 السمعيةالوسيلة  ستخداماب  ادلتعلقة اليت األوراؽ العلمية على طالعالبعد ا 
 يف اجلدول التايل. دراسات علمية كما ة ر عشالعثور على ف، البصرية

Tabel 1. Literatur Review 

الطريقة\التصميم ادلوضوع الكاتب رقم  النتائج مستجب 
1 Mu’nisah hayati  قدرة طلبة الصف

  على االستماع ينالثا
الوسيلة  ستخداماب

ىف السمعية البصرية 

مجيع طلبة الصف  حتليل البياانت
الثاين قسم اللغة 

وية نالثارسة يف ادلد
 االسالمية

طلبة احملصولة مث تقسم  ائجنت
طلبة فنحصل من بعدد ال

نتائج  ىذا احلساب معدل
= 02/  1528: الطلبة

                                                           
10

 mumtaz )مكتبة، لعربية للناطقين بغيرهااللغة اتقويم وتطوير منهج تعليم ، سيرنينوي ترميز 

Institute  Al ،0215 .116 -115(، ص 
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وية نادلدرسة الثا
احلكومية  اإلسالمية 

 ،0210 )مراتبورا. 0
 أنتساري جامعة

 احلكومية، اإلسالمية
Banjarmasin). 

 0 احلكومية
مراتبورا

(Martapura).  

والعوامل الىت ىي  75
العوامل الداخلية منها 
الرغبة و الدافع و االىتمام 

والعوامل اخلارجية  و النشاط
جهزة ادلدرسة األمنها ادلعلم و 

 والبيئة.
لطيفة  سوسانيت 0

 ألفي
 استخدامفعالية 

الوسائل السمعية 
البصرية يف تعليم مهارة 

الكالم يف ادلدرسة 
 3 احلكوميةالثانوية 

Jombang، (جامعة 
 إبراىيم مالك موالن

 احلكمية اإلسالمية
،Malang.) 

ادلنهج التجريب 
ابدلدخل الكمي 

على  ويتضمن
رلموعتُت، ومها 

ريبية اجملموعة التج
واجملموعة 

الضابطة. وأما 
 أسلوب مجع

 البياانت

خدمة ىي ادلست
ادلالحظة، ادلقابلة، 

القبلي و  ختبارواال
 .البعدي

يف الفصل  الطالب
و ادلدرس  العاشر

 .دة اللغة العربيةما

الوسيلة السمعية  استخدام
يف تعليم مهارة البصرية 

درسة الثانوية ادلالكالم يف 
   Jombang –حكومية 

 فعال.

لوسيلة ا استخدامأتثَت  رفيع الدين أشرايف 3
       السمعية البصرية
“Audiovisual” ىعل 

مهارة الكالم اجناز 

التجريب.  البحث
مجع  طريقة

البياانت 
ادلستخدمة يف ىذ 

الفصل  طالب
الثامن دار 

الصاحلُت سنة 
-0218 الدراسية

نتيجة االختبار اإلحصائي 
أكرب من  ۲۳٫۱۲= 

% = 1ادلستوى ادلعنوي 
أكرب من  لكوكذا ۳٫4.5
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لدي الطالب يف 
درسة دار الصاحلُت م

ادلتوسطة اإلسالمية  
 كوات الما ماالنج

(Malang).(0219 ،
جامعة موالن مالك 

اإلسالمية  إبراىيم
 (Malang ،احلكمية

بحث ىي ال
االختبار القبلي و 

 و البعدي
 ادلالحظة و

 ادلقابلة.

=  :۱%ادلستوى العنوی  . 0219
  مردود Hoمعٌت أن م ۲٫۱۹

 وضمقبول أن فر H1 و
 البحث مقبولة.

4 Irma fadliyah  الوسيلة  استخدامأثر
يف السمعية البصرية 

سيطرة التالميذ على 
ربية حبث ادلفردات الع

جترييب ىف الفصل األول 
الثانوية  درسةابدل

اإلسالمية احلكومية 
، (Serang) سَتانج

 جامعة، 0217)
 حسن موالان سلطان
 اإلسالمية الدين

 ( Banten،احلكومية

 ةالطريق
شبو 

   التجريب
بتصميم  

Nonequi

valent 

control 

group 

design   
طريقة و 

مجع 
البياانت 

ادلالحظة، 
ادلقابلة، 
 االختبار

القبلي و 
االختبار 

.البعدي  

 نتالميذ الذي 62
من  ونتكوني

الفصلُت يف 
 X" الفصل األول

MIA 2" الفصل  و
 X MIA"  األول

4" 

كانت نتائج ادلتوسط يف 
االختبار البعدي أكرب من 

 .نتائج القبلي



9 
 

5 Fitria lathifah  وسيلة ال  استخدامأتثَت
على السمعية البصرية 

اكتساب مفردات اللغة 
العربية )دراسة شبو  

جتربية لتالميذ يف 
الفصل احلادى عشر 

يف ادلدرسة الثانوية 
احلكومية احلادية عشرة 

-0214بندونج 
0215)( ،0215، 
 إندونيسيا جامعة

 (.Bandung الًتبوية،

   ةالطريق
شبو 

 التجريب
بتصميم 

Nonequi

valent 

control 

group 

design 
طريقة و 

مجع 
البياانت 

ىي 
 االختبار

القبلي و 
االختبار 

.البعدي  

 نالذي ابالالط 38
من و تكوني

 يف 19، الفصلُت
ي و الضبط الفصل

يف الفصل  19
  التجريب.

 االختبار ىف ادلتوسطنتيجة 
 مفردات اكتساب يف القبلي
 الفصل ىف العربية اللغة
 و  60،89يعٍت  ييبالتجر 

يعٍت  البعدي االختبار أما
 كانت ترقية. 85،50

 للتالميذ ادلتوسط نتيجة
 أما . و00،63 حويل
 االختبار ىف ادلتوسط نتيجة
الضبطي  الفصل ىف القبلي

 االختبار و  66،25
.  76،16يعٍت  البعدي

 ادلتوسط نتيجةكانت ترقية 
حويل  الضبطي الفصل ىف

 نتيجةالف . 12،11
لالختبار البعدي  صولةاحمل

 85،50 التجرييب يف الفصل
الفصل الضبطي  و يف

 استخدام. فكان  7 5558
يف لوسيلة السمعية البصرية ا
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 6516جرييب الفصل الت
يف تعليم  أحسن و مناسب

مفردات اللغة العربية ألن 
احملصولة لالختبار  نتيجةال

 85،50البعدي عدده 
لوسيلة ا أن يقال فلذلك

 فعاليةالسمعية البصرية 
 تعليم يف ادلستخدمة

 .ادلفردات

مشكالت تعليم  مراسودين سَتيغار 6
االستماع لدي طالب 
قسم تعليم اللغة العربية 

لوسيلة ا ستخداماب
السمعية البصرية 

 Walisongoجبامعة 

االسالمية احلكومية 
Semarang( ،0218 ،

 Walisongo جامعة

 ،احلكومية اإلسالمية
Semarang.) 

حتليل البياانت 
ادلتحصل عليها 

نهج ادل ستخداماب
 الوصفي

يف  ابالطال 39
قسم فصل أ، 

تعليم اللغة العربية 
 جبامعة 

Walisongo 

 ميةاالسال
 احلكومية

Semarang . من
فئة يف ادلستوى 

الثالث من السنة 
-0217الدراسية 
0218  

جتري عملية تعليم االستماع 
لدى طالب قسم تعليم 

 ستخداماللغة العربية اب
الوسيلة السمعية البصرية 

 Walisongoجبامعة 

االسالمية احلكومية 
Semarang  على شكل

 .جيد

7 Nurul fatimahtul 
hasanah 

وسائل أفالم   استخدامإن طالب الصف و حتليل البياانت وسائل  استخدام فعالية
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أفالم كرتون )السمعية 
البصرية ( يف تعلم 

اإلستماع عند الطالب 
دائية ابدلدرسة اإلبت

 لمبانجباألدببية الثانية 
(palembang ) ،
 جامعة، 0216)

 فتح، رادين
palembang.) 

و  ختبارطريقة اال
 طريقة ادلقابلة.

سة اخلامس ابدلدر 
اإلبتدائية األدبية 

 لمبانجالثانية ب
(Palembang). 

البصرية(  كرتون)السمعية
مهارة اإلستماع عند  يفثر و ت

لصف اخلامس االطالب 
سة اإلبتدائية األدبية ابدلدر 

 لمبانجالثانية ب
(Palembang). 

ب لطالرة اقدية ترق زاضى مفار 8
م لكالرة اعلى مها

ثة دلمحارس الد
السمعية بالوسيلة 

بية   سة تجرية(درالبصرا
لمتوسطة اللمرحلة 

 ةىرالز معهدػب
Bireun)) ، (0219 ،
 ينَتالرا جامعة

حلكومية اإلسالمية ا
 Banda) تشيوا أبند

Aceh).) 
 

منهج حترييب 
بتصميمات 

التمهيدية. وجلمع 
يعتمد البياانت 

على ادلالحظة 
ادلباشرة 

.ختباراتواال  

طالب الفصل 
عدادىم و الثاين )أ( 

 طالبا. 08

حملصولة عليها من اتائج لّنا
 رةقدإن  لبحثا اىذ

م لكالرة اعلى مهاب لطالا
بعد  ّقيلًت  ثةدحملاايف 

الوسيلة السمعية  امستخدا
أن  البصرية. كما ظهرت

النتيجة ت االختبار أكرب 
اجلدول  من نتيجة ت

( فيكون ۳۱544>۳٫۱%)
 .الفرض البديل مقبول

لنتيجة احملصولة يف ىذا اطالبا من  32ادلالحظة ورقة فيديو  استخدام إيدي بشرى 9
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الكرتون لًتقية قدرة 
الطلبة على مهارة 

سة درا(االستماع 
دلدرسة اب  بيةتجر

ية اإلسالمية  لاعال
 MAN 1) (1 احلكومية

Banda Aceh) ،
 جامعة، 0217)
إلسالمية ا ينَتالرا
 تشيوا أبند حلكوميةا

(Banda Aceh).)    

االختبار القبلي و 
واالختبار البعدي 

 واالستبانة

 الصف األول
بقسم اللغة 

 األجنبية.

البحث تدل على أن أنشطة 
والطلبة جيدا  وجيد ادلدرس 

الباحث من ورقة 
 استخدام. أن االستجابة

ىذه الوسيلة االجيابية، 
على  وابلتايل قد حصل

 Test-t))ت  -نتيجة اختبار
احلساب  -أن نتيجة ت

 -أكرب من نتيجة ت
 اجلدول

(0،76>13،317< 
لك أن الفرض لذ( 0،24

الصفري مردود وفرض 
 البديل مقبول.

لطريقة افعالية  محي حيايتر 12
إلنتقائية بالوسائل ا
لبصرية لترقية السمعية ا

لتالميذ على رة   اقد
)بحث  ثةدلمحاا

تشيو أ ػػػػػػػػػتجريبي ب
 لجنوبيةالغربية ا

وية نادلدرسة الثا
 1اإلسالمية  احلكومية

طريقة جتريبية  
ت لتصميما"ا
يف "ولتمهيدية ا

ت لبياناامجع 
ر باالختبا يكون

.يلبعدوالقبلي ا  

لصف الطلبة يف ا
عددىم و )أ( لثاين ا

 .نفرا 34

حصلت عليها  اليت  نتائجال
فعالية أن  لبحثا ايف ىذ

إلنتقائية بوسائل الطريقة ا
لبصرية على ا لسمعيةا
ة ىي تساعدىم حىت  ثدحملاا

  واثديتحاا أن يستطيعو
 (to)ت  نتيجةأن .كما 

أكرب من النتجية ت 
 اجلدوال.
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MTsN 1))) ،
 جامعة ،0219)
إلسالمية ا ينَتالرا
 تشيوا أحلكومية بندا

(Banda Aceh).) 

 

 

السمعية  سيلةلو اجلوانب الذي يتعلق اب بعض يةحتليل األدبيات ستعراضال ىذه
 كما اييل:البصرية،  

 حتليل الدراسة اخللفية -1
خلفية من  منقوديف ىذا البحث  ابحثم تكون اليت ادلقاالت عشر  حتليل

يف  ادلهارة اللغوية، كما وردادلفردات و يف  ونىي أن الطلبة ضعيف ادلشكلة األويل، البحث
انفض ادلفردات يف تطبيق  ادلشكلة فيهاو  رفيع الدين أشرايفمقالة  ىي ادلقالت و  مخس

، ثةدحملاايف م لكالرة ااعن مهالطالب  ىلدوادلشكلة فيها  زاضى مفار مث ،مهارة الكالم
باللغة أو نيسي وإلندب األسلووا اللهجات نلكنهم يستعملو بيةلعرللغّة اابن ىم يتحدثو

وادلشكلة فيها  Irma fadliyah ،داتدلفرا يف نقيصوادلشكلة فيها  محي حيايتر ،لًتمجةا
صعوبة التالميذ يف وادلشكلة فيها   Fitria lathifah ادلفردات،على  التالميذال يستوىل 

 .السيما ىف اكتساب ادلفردات تعلم اللغة العربية،
 يستخدم وال ديةيطريقة و الوسيلة التقلال م ادلعلماستخديف االثانية ىي  ادلشكلة

 رفيع الدين أشرايفادلقالت وىي من مقالة  ثالث يف كما ورد،  الزمةال ادلعلم الوسيلة
 ستخدامادلعلم الو  الطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلم مازالت تقليديةفيها  وادلشكلة

م اللغة العربية مل ينجح أن تعليوادلشكلة فيها  Nurul fatimahtul hasanah مث ،وسيلة
ابدلدرسة  ألخرى أن الوسائل التعليميةة ستماع. ومن جهمهارة اال يفاخلصوص و 

 إيدي بشرى، مث تقليديةزالت ما (palembang) لمبانجدائية األدببية الثانية باإلبت
 يستخدم أن تهم بطريقة معينة دوناللغة العربية يعّلمون طلب علمكان ادل وادلشكلة فيها
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، تعليمية معا. مع أّن ىذه ادلدرسة ذلا الوسيلة التعليمة ادلؤيدة منها معمل اللغةالالوسائل 
( لكن مل يوظفها يف عملية proyektorال يعمل كما الزم و يف كل الصف آلة عرض )

 تعليم و تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة.
 يف تعليم اللغة العربيةلوسيلة السمعية البصرية ا استخدامحتليل  -2

الوسيلة البحوث عن  البحث من عشرةنتائج قسم زلاولة حتليلية عن يف ىذا ال
 استخدام جوانب ىذا البحث يتكون من ثالثو العربية،  اللغة تعليم يفالسمعية البصرية 

 السمعية البصرية. الوسيلة
من  هارة اللغويةادل اجلانبة علىالوسيلة السمعية البصرية  استخدامحتليل  ألول،ا
 ، وجدمهارة اللغوية اجلانبة علىلوسيلة السمعية البصرية ا استخدام بحث أنعشرة ادل

االستماع و ىي من الرسالة:  مهارة اجلانبة علىالوسيلة السمعية البصرية ث و البح أربعة
و  .Nurul fatimahtul hasanah و ،Mu’nisah hayati، مراسودين سَتيغار، ىإيدي بشر 

محي ركالم و ىي من الرسالة:   وجو مهارة علىلوسيلة السمعية البصرية وث االبح أربعة
 تانوسيلال انالبحث . مثسوسانيت لطيفة ألفي، رفيع الدين أشرايف، زاضى مفار، حيايت

  و Irma fadliyah و ىي من الرسالة: القراءة وجو مهارة على تانالبصري تانالسمعي
Fitriah lathifah.  الكتابة وجو مهارة علىالوسيلة السمعية البصرية ال توجد و. 

 ثو من عشرة البح فعالية. اجلانبة علىلوسيلة السمعية البصرية ا استخدامحتليل الثاين 
ث و ىي من و البح 9فعالية، وجد  اجلانبة علىالوسيلة السمعية البصرية  استخدام

الثاين قسم اللغة يف ادلدرسة مجيع طلبة الصف جترب عن    Mu’nisah hayati :الرسالة
نتيجة طلبة احملصولة مث تقسم بعدد و  .(Martapura) مراتبورا 0ية االسالمية احلكومية الثانو 

والعوامل  75= 02/  1528: النتائج الطلبةالطلبة فنحصل من ىذا احلساب معدل 
الرغبة و الدافع و االىتمام و النشاط والعوامل اخلارجية الىت ىي العوامل الداخلية منها 

 .منها ادلعلم و أجهزة ادلدرسة والبيئة
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دة اللغة االطالب يف الفصل العاشر و ادلدرس ادلعن  جتربسوسانيت لطيفة ألفي 
يف تعليم مهارة الوسيلة السمعية البصرية  استخدام( ۲): والنتيجة ذلذا البحث ىو .العربية
احلوار يف الكتاب، ىتمام طلبت الباحثة لطالهبم ال مثبدأت إبعطاء ادلفردات،  الكالم

موعة يف األزواج . وبعد ذلك، قسمت الباحثة الطالب إىل رلاحلوار وبينت الباحثة عن
الوسيلة  استخدامفعالية ( ۳الطالب ابحلوار تبديال. ) . مث ميارسابحلواردلمارسة الكالم 

 تو أن نتيجة منودلّ  ختبارنتيجة االمن  مهارة الكالم، يظهر يف تعليمالسمعية البصرية 
(T-hitung)  أكرب من نتيجة 0،64ىي(T- table)   ۲،۱۱% = 1وىو يف درجة ادلؤوية ،

الوسيلة السمعية  استخداممقبول أو مبعنی   Haمردود و Ho إذا. ۳،۱۴% = 5و 
 فعال. Jombang 3يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  يف تعليم مهارة الكالمالبصرية 

الصاحلُت سنة الدراسية الفصل الثامن دار  الطالبجترب عن  رفيع الدين أشرايف
الوسيلة السمعية البصرية  استخدام( 1: أييت فيما البحث ىذا نتائجو  .0218-0219

 يف ادلقصود الباحث وتقدم تعارؼ،( أ: فهي متوسطةاإلسالمية الصاحلُت دار ادلدرسة يف
لوسيلة السمعية ا استخدم الباحث( ب. القبلي الختباراب الباحث قام مث. البحث ىذا

 و( و) :استخدام و ادلفردات عن الساعة ابب يف الكالم ادلهارة اجناز علىالبصرية 
 ابب يف الكالم ادلهارة اجناز علىالوسيلة السمعية البصرية  الباحث استخدام( ج (.إال)

 ادلهارة اجناز علىالوسيلة السمعية البصرية  استخدم الباحث( د. قواعد عن الساعة
 استخدام( ۳. الختبار البعدياب الباحث قام( ه. الكالم عن الساعة ابب يف الكالم

=  اإلحصائي االختبار بنتيجة. مأثر الكالم مهارة تعليم يفلوسيلة السمعية البصرية ا
 ادلعنوى ادلستوى من أكرب وكذلك ۳٫4.5% = 1 ادلعنوي ادلستوى من أكرب ۲۳٫۱۲

 .مقبولة البحث فروض أن مقبول H1 و مردود Ho أن مبعٌت %19676 = 5

Irma fadliyah  ميذ الذي تكون من الفصلُت يف الفصل األوللت 62جترب عن "X 

MIA 2" و الفصل األول  "X MIA 4"   وسيلة السمعية  استخدامو يف الواقع أن أثر
درسة دلاب األول فّ )حبث جترييب ىف الصّ والبصرية يف سيطرة التالميذ  على ادلفردات العربية 
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 ختبار "ت" احلسابية حصلا. من ((serang) اإلسالمية احلكومية الثانية سَتانج الثانوية
 من أكرب "ت" احلسابية إن%.  5 درجة يف 1،671 اجلدولية "ت"و  4،591على 

( H1) البدلية على الفروض ويدل 1،671من  أكرب 4،591 وىي اجلدولية" ت"
 مردود. (HO) الفروض األصليةو  مقبول،

Fitria lathifah   يف الفصل  19ب الذي تكون من الفصلُت، الطل 38جترب عن
 اكتساب يف القبلي االختبار ىف ادلتوسط والنتيجة  يف الفصل التجريب. 19الضبطي و 

 يعٍت البعدي االختبار أما و 60،89 يعٍت التجرييب الفصل ىف العربية اللغة مفردات
 ىف ادلتوسطنتيجة  أما و. 00،63 حويل للتالميذ ادلتوسطنتيجة  ترقية كانت .85،50

. 76،16 يعٍت البعدي االختبار و و 66،25 الضبطي الفصل ىف القبلي االختبار
 احملصولة نتيجة . 12،11 حويل الضبطي الفصل ىف ادلتوسطنتيجة  ترقية كانت

 فكان.  7 5558 الضبطي الفصل يف و 85،50 التجرييب الفصل يف البعدي لالختبار
 مستخدمة ومناسبة أحسن 6516 التجرييب الفصل يفالوسيلة السمعية البصرية  استخدام

 . أما85،50 عدده البعدي لالختبار احملصولةنتيجة ال ألن العربية اللغة مفردات تعليم يف
 أكرب التجرييب الفصل يف لالختبار البعدي نتيجةال ترقية على يدل الذي احلساب حاصل

 تعليم يف ادلستخدمة فعاليةلوسيلة السمعية البصرية ا أن يقال فبتلك. الضبطي الفصل من
 .ادلفردات

Nurul fatimahtul hasanah ة اإلبتدائية الطالب الصف اخلامس ابدلدرس جترب عن
 ستخداماب الطالب  اإلستماع مهارة نتيجةو  .(Palembang) مبانجلب األدبية الثانية

يعٌت  درجات ثالث (، ذلم1)الصف اخلامسيف  (البصرية السمعية) كرتون أفالم وسائل
طالب أو  15و  الدرجة العالية، اىل مدخل و %( نتيجتهم 48،57طالب أو ) 17

 %( 8،57طالب أو ) 3ادلتوسطة، و  الدرجة اىل مدخل و نتيجتهم %( 40،86)
 استخدام بغَت الطالب  اإلستماع مهارة اما . وادلنخفضة الدرجة اىل مدخل و نتيجتهم
يعٌت  درجات ثالث (. ذلم3)الصف اخلامسيف  (البصرية السمعية)كرتون  أفالم وسائل
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طالب أو  00و  الدرجة العالية، اىل مدخل و %( نتيجتهم 09،41أو ) طالب 12
%(  5،88أو ) انبطال 0و  ادلتوسطة، الدرجة اىل مدخل و %( نتيجتهم 64،71)

يف  ("tt) نتيجة " تت من أكرب "O (to)ت" و ادلنخفضة. الدرجة ىلإ مدخال و انتيجتهم
البدلية  الفروضية  و مردود ا الصفرية  فالفروضية %  1% و يف طرؼ ادلعٌت  5طرؼ ادلعٌت 

 .مقبوال 

ت  النتيجة طالبا. 08الثاين )أ( بعدادىم الطالب الفصل جترب عن  زاضى مفار
على ادلستوى الداللة  (ttabel)جلدول النتيجة ت او  02،44 (ttest)اإلختبار 

(signifikansi) 5  رةقدإن لبحث ا احملصولة عليها من ىذالّنتائج اف . 0،25% و ىو 
البصرية. كما ام الوسيلة السمعية ستخدابعد ّقي تراثة دحملاايف م لكالرة اعلى مهاب لطالا

( فيكون ۳۱544>%۳٫۱اجلدول ) ظهرت أن النتيجة ت االختبار أكرب من نتيجة ت
 الفرض البديل مقبول.

 نتائجالو  طالبا من الصف األول بقسم اللغة األجنبية. 32 جترب عن إيدي بشرى
 على لبصريةا لسمعيةا بوسائل إلنتقائيةا لطريقةا فعالية أن فهي حصل الباحث اليت

 (to) ت نتيجة أن كما.حلسنةلطالقة ابايتحادثوا  أن ايستطيعو  حىت تساعدىم ثةدحملاا
 .اجلدوال ت النتجية من أكرب

 نتائجو  نفرا. 34)أ( حيث عددىم لثاين الصف الطلبة يف ا جترب عنحيايت  محير
 لسمعيةا بوسائل إلنتقائيةا لطريقةا فعالية أن فهي لبحثا اىذ يف  عليها حصلت اليت

 أن كما.حلسنةلطالقة ابا يتحدثوا أن ايستطيعو  حىت تساعدىم ىي ثةدحملاا على لبصريةا
 .اجلدوال ت النتجية من أكرب (to) ت نتيجة

من عشرة  الوسيلة نوع اجلانب علىالوسيلة السمعية البصرية  استخدامحتليل  الثالث،
 االبحث 1الوسيلة، وجد  نوع اجلانب علىالوسيلة السمعية البصرية  استخدامث و البح

. Mu’nisah hayati: و ىي من الرسالة  CD الوسيلة نوع علىلوسيلة السمعية البصرية ا

 Nurul fatimahtulو  بشرى، إيديالوسيلة كرتون و ىي من الرسالة:  نوع علىالبحثان و 
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hasanahسوسانيت لطيفة : الوسيلة فيديو و ىي من الرسالة نوع ىعلث و البح ستة .و
 ،Fitria lathifah، زاضى مفار ،Irma fadliyah ،محي حيايتر رفيع الدين أشرايف،ألفي، 
 الصورة التايل:يف  رداتكما و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسيلة السمعية البصريةال  

 فديو كرتون
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 اخلامتة  -ه 
تعليم اللغة يف لوسيلة السمعية البصرية اب يتعلق عما لبحثا لحصو على داعتماا

نتائج البحوث من ال و مهمة يف تعليم اللغة العربيةالوسيلة السمعية البصرية ، أن العربية
 ةاجلانب على يف تعليم اللغة العربيةالوسيلة السمعية البصرية  ستخداممقاالت اب عشر

و مل توجد الكالم، و القراءة، هارة االستماع، و على ادل قي قدرة الطالبتر  ادلهارة اللغوية
أن  فعالية اجلانبةعلى  نتائج البحوثو  .الكتابة وجو مهارة علىالوسيلة السمعية البصرية 

كثَت من و ، أو مقبول فعالية يف تعليم اللغة العربيةالوسيلة السمعية البصرية استخدام 
  .CD، و فيديو، وفيديو كرتوننوع  علىالوسيلة السمعية البصرية استخدم 
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 حوث اجلامعيةلب: اادلراجع
التالميذ سيطرة يفالوسيلة السمعية البصرية  استخدام أثر"  0217، إرمى فضلية

اإلسالمية الثانوية مبدرسة األول الفصل ىف جترييب حبث العربية ادلفردات على 
اللغة تعليم قسم، والتدريس الًتبية كلية "، حبث علمى،سريانج الثانية احلكومية 
 .بننت، احلكومية اإلسالمية الدين حسن موالان سلطان جامعة، العربية 

مهارة على الطلبة قدرة لرتقية الكرتون فيديو استخدام، "0217، بشرى إيدي
بطال، الرسالة،  "(MAN 1 BANDA ACEH بـ  بيةتجر سةاالستماع )درا 
لدينيةا ونلشؤا وزارة، دلعلمُتا تأىيلو لًتبيةا بكلية لعربيةا للغةا تعليم قسم 
 .تشيوأ ابند حلكوميةا إلسالميةا ينَتالرا جامعة  نيسيةوإلندا يةرللجمهو 
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عربية جامعة موالان مالك إبراهيمالربانمج اخلاص لتعليم اللغة المجيع احلقوؽ زلفوظة، 
احلكومية ماالنق ابلتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب اإلسالمية 
ما –إندونيسها اللغة العربية يف حول جتربة تعليم  لندوة الدولية، اشرق آسيا 
 م۳۱۲۲ديسمرب   17-16يف  ماالئق –الطباعة األوىل  -عليها ذلا وما  

لترقية لبصريةا لسمعيةا بالوسائل إلنتقائيةا لطريقةا فعالية ، "0219،حيايت محير
لجنوبيةا لغربيةا تشيهأ   ـــــــــب ريبي تج بحث) ثةدلمحاا على لتالميذا   رةقد 
 MTsN 1)" ،تأىيلو لًتبيةا بكلية لعربيةا للغةا تعليم قسم طالبة، الرسالة
ينَتالرا جامعة نيسيةوإلندا يةرللجمهو لدينيةا ونلشؤا وزارة، دلعلمُتا 
 .تشيوأ ابند حلكوميةا إلسالميةا 

ثةدلمحاا رسلد ملكالا رةمها على بلطالا رةقد ية"ترق، 0219، زامفا ضىر
 ةهرالز معهدـب لمتوسطةا للمرحلة بيةتجر سةدرا(يةلبصرا السمعية بالوسيلة 

Bireun)،" تأىيلو لًتبيةا بكلية لعربيةا للغةا تعليم قسمب طال، الرسالة 
ينَتالرا جامعة نيسيةوإلندا يةرللجمهو لدينيةا ونلشؤا وزارة، دلعلمُتا
 .تشيوأ ابند حلكوميةا إلسالميةا 

على  Audiovisualأتثري اسبخدام الوسيلة السمعية ، " 0219رفيع الدين أشراؼ، 
اإلسالميةالكالم لدي الطالب يف مدرسة دار الصاحلني ادلتوسطة  مهارةاجناز  
 عربية،ال بية و التعليم، قسم تعليم اللغةالرسالة، كلية علوم الًت ،"كوات الما ماالنج 

 .اإلسالمية احلكمية ،ماالنج جامعة موالن مالك إبراىيم
تعليم يف البصرية السمعية الوسائل استخدام فعالية، "0219، ألفي لطيفة سوسانيت
علوم كليةالرسالة،   ،"جومبانج 3 احلكومية الثانوية ادلدرسة يف الكالم مهارة 
إبراىيم مالك موالن جامعة،العربية اللغة تعليم قسم التعليم، و الًتبية 
 .،ماالنج احلكمية اإلسالمية 
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