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  الباب الثاني
 دراسة النظرية

  
  وسيلة التعليم: الفصل األول 

 تعريف وسيلة التعليم  .أ 
ختتلف مسميات وسيلة التعليم من مستعمل ألخر، فأحيانا تسمى وسائل     

دف إىل توضيح املعلومات، وتسمى أحيانا أخرى الوسائل السمعية  ا  إيضاح، أل
كاملذياع، والتسجيالت الصوتية، وبعضها إن بعضها يعتمد على السماع   .والبصرية

يعتمد على حاسة البصر كاألفالم الصامتة، والصور الفوتوغرافية وغريها، وبعضها 
   .يشمل احلاسة كاألفالم الناطقة، والتلفاز

هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني :  ميكن القول إن الوسيلة التعليم و    
عملية التعلم والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو التدريب على املهارات، أو 
تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، أو تنمية االجتاهات، وغرس القيم املرغوب 

رفها حممد وقد ع ١.فيها، دون أن يعتمد املعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام
ا إلحداث علمية  زياد محدان أن وسيلة التعليم هي وسائط تربوية يستعان 

  ۲.التعليم
وهي باختصار مجيع الوسائل اليت يستخدمها املعلم يف موقف التعليم 
لتوصيل احلقائق، أو األفكار، أو املعاين للتالميذ جلعل درسه أكثر إثارة وتشويقا، 

كان على املعلم   ٣.خربة حية، وهادفة، ومباشرة يف نفس الوقتوجلعل اخلرب الرتبوية 

                                                             
  :یترجم من   ١

Nana Sudjana, Ahmad Rifa’i, Media pengajaran, Bandung: C.V. Sinar Baru Bandung,1997,1 
مطبعة جامعة موالنا مالك :ماالنق( مهارة التدريس حنو وإعداد مدرس اللغة العربية الكفء, أ وريل حبر الدين  ٢

  )١54ص .م۲۰١١.إبراهيم
  :یترجم من   ٣

Yuhdi Munadi, Media Pembelajaran, Jakarta: Gaung Persada (GP) Press , 2010, Hal 9 
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سها وأن يتدرّب على  أن حتسن اختيار الوسيلة املالئمة لطبيعة املادة اليت يدرّ
  ٤.استخدامها يف الوقت املناسب وال يبالغ يف استعماهلا

 
 وسيلة التعليمأهمية   .ب 

وفوائدها تظهر من خالل تأثريها العميق يف  التعليم يلةاستخدام الوس و كان    
 ە).املعلم، واملتعلم، ومادة التعليم(العناصر الرئيسية الثالثة من عملية التعليم 

  : وتلخيص الدور تلعبه الوسائل التعليمية يف عملية التعليم مبا يلي 
استخدام الوسائل التعليمية يف حفز الطالب واستثارة . يسهم:استثاره الطالب  .1

م للتعلما  . لدافعية إليهم وإشباع حاجا
 ٦.توضيح املعلومات أو التوصية التعليمية .2
تقرب املسافة الزمانية  إن الوسيلة التعليم  :تغلب على احلدود الزماين واملكانية  .3

 . واملكانية وجتعل املتعلم قادراً 
 .۷تساعد يف توفري وقت وجهد املعلم .4
 . يربز إثراء التعليم .5
 ۸استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاجته للتعلمساعدة على ت .6
 ۹.تساعد على استمرارية املعلومات حية وبشكل واضح يف أذهان التالميذ .7

                                                             
  236ص. دار النفائس: بريوت". خصائص العربية وطرائق تدريسها.  "م 1985. نائفمعروف   ٤
  :یترجم من   ە

Yuhdi Munadi, 2010, “Media Pembelajaran”, Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, Hal 5 
  :یترجم من   ٦

Nuha Ulin. 2012. “Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab”. Jogjakarta: Diva Press. 
Hal 267 

  62ص . طبعة مزيدة ومنقحة ".وسائل وتكنولوجيا التعليم. "2010. حممد أمحد سامل  ٧
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنق. العربية الكفءإعداد مدرس اللغة نحو  مھارات التدریس ."2011 .أوریل بحر الدین  ٨

  156ص   اإلسالمية احلكومية
  :یترجم من   ٩
  

Chaidar Alwasilah, 2011. “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. Hal 226 
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 ١۰.غربة الطالب فعلو بوسائل التعليمية و خيتلف. تعلو حبدود غربة الطالب .8
 

 أنواع وسائل التعليمية  .ج 
تنقسم الوسائل التعليمية املستعملة يف تعليم اللغة العربية،فهي تصنف يف     

االت التالية   ١١: ا
 الوسائل التعليمية السمعية .1

املذياع،والتسجيالت :هي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها    
تستخدم الوسائل التعليمية السمعية غالبا  ١۲.الصوتية،واألسطوانات إخل

 .رس على االحتكاك والنطق واالستماعلتدريب الدا
 الوسائل التعليمية البصرية .2

الكتاب :وأمهها١٣.هي اليت تستفيد منها عن طريق نافذة العني    
ا، واللوحات اجلدارة وما أشبه تلك،  املدرسي وما أشبه ذلك،والسبورة وملحقا

  الصورة املفردة واملركبة واملسلسلة،والبطاقات بكل أنواعها
 التعليمية السمعية البصرية الوسائل. ٣

هي ما تستعني به املدرس يف تقدمي املادة الدراسية ليتناوهلا الدارسون     
التلفاز، والصور املتحركة، والدروس : وأمهها. ١٤عرب حواس مسعهم وبصرهم معا
  .املشاهدة، إىل آخره النموذجية املسجلة، والتمثيليات

 
  

                                                             
  :یترجم من   ١٠

Taufik. 2011. “Pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikatif & Inovatif Berbasis ICT)”. 
Surabaya: PMN. hal 134 

مطبعة جامعة موالنا مالك :ماالنق( مهارة التدريس حنو وإعداد مدرس اللغة العربية الكفء .ينأ وريل حبر الد  ١١
  )١ە۹ ص.م۲۰١١.إبراهيم

  ١ە۹نفس المرجع،  ١٢
  ١ە۹نفس المرجع،  ١٣
  ١ە۹نفس المرجع،  ١٤
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 التعليمالمعايير العامة في اختيار وسيلة   .د 
إنما هناك عدة معايير يتم  ال يتم اختيار الوسائل التعليمية بمتعددة    

االعتماد عليها لكي تؤدى هذه الوسائل عملها المنوط بها ، ومن هذه 
  :كما يليالمعايير 

 مناسبتها باألهداف الدراسية .1
 مناسبتها بالطرائق الدراسية .2
  ١ە.إىل عملية الدراسةمتّكن الوسيلة من إثارة اهتمام الدارس وشوقته  .3
 مناسبتها بكفاءة الطالب وإعدادهم .4
 صحة احملتوى من الناحية العلمية .5
 مهارة املدرس يف إجراءها وابتكاره .6
 ١٦.أن تستعمل يف الوقت واملكان والشكل املناسب .7

 
 بطاقة الذاكية   التعريف عن   .ه 

. بطاقة الذاكية هي واحد من أداة التعلم البسيطة،ولكنها فعال جدا للتعلمال    
وصور على تلك . بطاقة الذاكية هي تعترب بطاقة التذكري املعرّض حنو التالميذال

دى التالميذ إىل التفكري أو أمرا ألداء  البطاقات املصورة أو الكتابات عالمة 
  ١۷.الواجب من املدرس

ملاذا ما يقرب من متوسط . اكية لتحقيق سهولة التعلمبطاقة الذالحضرت     
منا ال يعرفون ويفهمون يف كل شيء؟ مع أن ينبغي علينا بطول فرتة التعلم فهما 

                                                             
  :یترجم من   ١ە

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem pembelajaran, Jakarta:Prenada Media Group,Hal 
22 

  236ص  .....خصائص العربية و.  "م 1985. معروف نائف  ١٦
  :یترجم من   ١٧

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011),41. 
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اجلواب هو . سخرية جدا. ولكن يف احلقيقة نبتعد و ال نفهم عن الدروس. جيدا
  . ألن لدينا مل ندر كيفية لفهم و تعلم بسهولة وفعالية

بطاقة البطائفة واسعة وفوائد . بطاقة الذاكية فعالية جدا يف التعلمالكانت     
 ١۸.الذاكية، وينبغي علينا أن نساعد التالميذ جبلب هذه املنتجات إىل التالميذ

  
    بطاقة الذاكيةالمزايا   .و

 إختصار الوقت ىف تعلم التالميذ 
 تسهيل املدرس ىف التدريس 
 جعل الطالب إبكاريا جدا 
 مثنها رخيص 
  ١۹عملية التعلم أفرح  

 
  بطاقة الذاكيةالالخطوات فى استعمال وسيلة التعليم   .ز

 جعل قطعة من البطاقة اليت تتكون من املفردات 
 قسم التالميذ إىل أربعة الفرقة 
 بطاقة االإشرح إىل التالميذ على أن كل التلميذ أن يصنع اجلملة أليت مناسب ب

 الذاكية اليت وزعت املدرس
  املدرس إحدى من كل فرقة ليكتب اجلملة على السبورةيأمر 
  يأمر املردس أن يعطى الشطر حتت املفردات 
 إشرح إىل التالميذ أن ينشأ إنشاء اليت تتكون من املفردات مناسبا باملوضوع 
 يأمر املدرس أن يعطى القواعد و يعطى الشطر 

                                                             
  :یترجم من   ١٨

http://griyasmarteducation.blogspot.com/ 
  :یترجم من   ١٩

http://karturumus.blogspot.com/ 



15 

 فتش حصوهلم و أعطى هدية لتالميذ الناجحة 
 

  هارة الكتابة م: الفصل الثاني 
 مهارة الكتابة   .أ 

تشري الكتابة إىل أحد اجلوانب اإلنتاجية يف اللغة، أو أحد فنون اإلرسال،     
حيث يشرتك فن الكالم مع الكتابة يف هذه الناحية ، بينما ميثل االستماع و القراءة 

الطبيعي وتأيت الكتابة بعد القراءة يف الرتتيب . الناحية االستقبالية من بني فنون اللغة
    ۲۰).كتابة-قراءة- كالم-إستماع:(لفنون اللغة حيث ترتب الفنون على النحو التايل

وقد تباينت تعريفات الكتابة ، ووردت هلا بعض التعريفات املبتسرة اليت     
أو حتويل رموز اللغة ) اخلط(قلصت مفهوم الكتابة إىل جمرد رسم احلروف باليد 

  ۲١).خط و إمالء(أشكال مرئية  الصوتية إىل رسوم خطية مكتوبة أو
قد يتصور البعض خطأ أن الكتابة مهارة بسيط ترتكز يف القدرة على رسم     

ا من أشكال هلذه  احلروف و الكلمات رمسا صحيحا طبقا ملا اتفق عليه أصحا
احلروف و الكلمات ، و مع أن هذا يكون جزءا مهما من مفهوم الكتابة إال أن 

فالكتابة تشري إىل جمموعة من األنشطة و . هذا و أمشل مفهوم الكتابة أوسع من
هذه األنشطة تبدأ . املهارة اليت تتميز كل منها مبطالب معينة تفرضها على الكاتب

بتحويل الصوت املسموع يف اللغة إىل شكل مرئي متفق عليه ، وهذه العملية ال 
األصوات باحلروف تتضمن أكثر من ربط الرموز الصوتية بالرموز املرئية أي كتابة 

   ٢٢.الدالة عليها
تأيت بعد ذلك مرحلة النشاط الكتايب املتطور، و هي املرحلة اليت ينظر فيها     

للكتابة كوسيلة للتعبري عن األفكار يف شكل مسلسل طبقا لنظام تركيب اللغة  و 
                                                             

 ۲۰١۰دیسمبر  ۲۰.جامعة موالنا مالك إبراھیم ماالنج(، الموجھ لتعلیم المھارة اللغویة لغیر الناطقین بھا.محمد على الكامل   ٢٠
  ١۰ە،م

  ١۰ەنفس المرجع،   ٢١
وظة لجامعة حقوق الطبع وإعادتھ محف: المملكة العربیة السعودیة, تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى, محمد كامل الناقة  ٢٢

  ۲٣٢ ،1985 ،أم القرى
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اهلدف النهائي من هذا النشاط بالنسبة للكتاب هو القدرة على التعبري عن نفسه 
, يغة مهذبة راقية تتطلب االستخدام الفعال الثروة اللفظية وسائر تراكب اللغةيف ص

و من التعبري و اإلنشاء تتكون  )composition(و هذا النشاط نسميه اإلنشاء 
 ۲٣.املهارة الثانية للكتابة وهى املهارة العقلية و الفكرية

  
 أهمية مهارة الكتابة  .ب 

كما القدرة على الكتابة هدفًا . مهارات اللغة تعبري الكتابة مهارة مهمة من     
والكتابة كفن لغوى ال تقل أمهية عن . أساسيا من أهداف تعليم اللغة األجنبية

احلديث أو القراءة ، فإذا كان احلديث وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغريه من 
جاته و أبناء األمم األخرى ، به ينقل انفعاالته و مشاعره و أفكاره و يقضى حا

غاياته ، و إذا كانت القراءة أداة اإلنسان يف الرتحال عرب املسافات البعيدة و 
األزمنة العابرة و الثقافات املختلفة ، فإن الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين و 
دليل على عظمته حيث ذكر علماء األنرتوبولوجى أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة 

بالكتابة سجل تارخيه و حافظ على بقائه ، و بدونه ال يستطيع ف. بدأ تارخيه احلقيق
ا و تراثها، و ال أن يستفيد و تفيد من نتاج  اجلماعات أن تبقى يف بقاء ثقافا

  ۲٤.العقل اإلنساين الذي ال بديل عن الكلمة املكتوبة أداًة حلفظه و نقله و تطويره
و إذا كان اللغة يف حياة اإلنسان هلا وظيفتان أساسيتان مها االتصال و     

فإن الكتابة قادرة على أداء هاتني , تسهيل عملية التفكري و التعبري عن النفس 
فنحن ميكننا بأن التعبري الكتايب وسيلة من وسائل االتصال كما أنه , الوظيفتني

ولكونه كذلك أصبح ذا أمهية كبرية , تترمجة للفكر و تعبري عن النفس يف أداة الوق
  ۲ە.يف حياة الفرد واجلماعات

                                                             
  233 نفس المرجع ، ٢٣
  ۲۲۹نفس المرجع ،   ٢٤

  نفس المرجع  ٢ە
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و الكتابة و إن كانت مهمة كوسيلة من الوسائل االتصال والتعبري عن     
ا مهمة أيضًا يف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس اللغة , النفس و الفكر فإ

ا كما يتحدث و يقرأ كتابة أيضًا وسيلة إن ال. العربية إىل القدرة على أن يكتب 
فهي تساعد الدارس على التقاط املفردات و تعرف . من وسائل تعليم اللغة
ا تسهم كثرياً يف تعميق و جتويد مهارات اللغة , الرتاكيب و استخدامها  كما أ

األخرى كاحلديث و القراءة و االستماع أيضًا باعتبار كتابة اإلمالء نوعا من أنواع 
ولقد ذكر كثري من علماء . كما سنذكر يف مكان آخرالتدرب على االستماع  

تدريس اللغات أن الطالب الذين يقضون وقتا ً كافيًا يف تعليم القراءة و الكتابة 
باللغة األجنبية تكون لديهم معلومات وافية عن اللغة ويتمكنون من توظيف هذه 

  ٢٦.املعلومات مما يسهل عليهم استخدامًا صحيحاً 
الكتابة يف املستويات املتقدمة من تعليم اللغة حيث حيتاجها  وقد تزداد أمهية    

ا معلوماته عن , الدارس لتعبريها عن مستواه يف دراسة اللغة وقد حيتاجها ليسجل 
ا و , اللغة كما قد حيتاجها للتعبري عن نفسه كتابة فيما يتصل دراسة اللغة و ثقافا
ا اسة اللغة و ترقية املهارات اللغوية و إذا كانت الكتابة وسيلة من وسائل در . أد

ا , األخرى  , تعتمد على هذه املهارات ويستفيد منها  –يف ذات الوقت  –فإ
فعن طريق االستمتاع و القراءة يكتسب الدارس قدرة على االستخدام املناسب للغة 

فالشيء الذي , و تراكيبها هذه القدرة اليت ال غىن عنها للكتابة الصحيحة املفهومة
ومن , ال يستطيع أن يكتب بسهولة و وضوح, ال يستطيع الفرد أن يقوله لنفسه 

هنا نستطيع القول بأن ممارسة الكتابة بشكل فعال و االستفادة منها كمهارة لغوية 
 .أمر مرهون مبمارسة املهارات األخرى والسيطرة عليها

  
 أهداف تعليم مهارة الكتابة  .ج 

                                                             
   ۲٣۰نفس المرجع ،  ٢٦
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السيطرة على ( هدف رئيسي واحد مكن تلخيص أهداف تعليم الكتابة يف    
استخدام نظام بناء اجلملة العربية يف كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العريب أن 

كما ميكننا من أجل توضيح أكثر نفصل هذا اهلدف يف جمموعة من ). يفهمه
. األهداف توجهنا يف أثناء عملية تعليم الكتابة من حيث الطريقة و األسلوب

  :ألهداف بالشكل اآليتوميكن صياغة هذه ا
 .كتابة احلروف العربية و إدراك العالقة بني شكل احلروف و صوته .1
  كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل  .2

  .احلرف يف أول الكلمة ووسطها وآخرها
 .إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم .3
 .الرقعة أيهما أسهل على الدارسإتقان الكتابة باخلط النسخ أو  .4
 .إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار .5
ا وكيفية استخدامها .6  .معرفة عالمات الرتقيم ودالال
  معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض االختالفات  .7

ا يف الكتابة    بني النطق والكتابة والعكس ، ومن خصائص ينبغي العناية 
  .ن مثال والتاء املفتوحة واملربوطةكالتنوي

 .ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات .8
ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من حيث  .9

اإلفراد والتثنية واجلمع ، التذكري (تغيري شكل الكلمات وبنائها بتغيري املعىن
  . الك، وغري ذ)والتأنيث

  .ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسب  10
 

 المراحل و مواد لتعليم مهارة الكتابة  .د 
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فيما يتصل  -وهى هنا اللغة العربية - أما تعليم الكتابة يف اللغة األجنبية    
باجلانب الفكري من الكتابة فنعتقد يف ضرورة االكتفاء فيه باالجتاه األول و يصبح 

املهارة الفكرية يف الكتابة باللغة العربية حمدوداً باجلانب الوظيفي من مستوى 
  .الكتابة

و , يف ضوء العرض السابق ميكننا أن منيز بني أنشطة الكتابة اليت سنعملها    
  .أن حندد أربعة جماالت رئيسية يف تعلم الكتابة باللغة العربية

  :و هي  
  .كتابة احلروف العربية .1
جاء سليم   .2  .كتابة الكلمات 
 .تكوين تراكيب و مجل عربية يفهمها القارئ  .3
استخدام الرتاكيب واجلمل العربية يف فقرات تعبري عن أفكار الكاتب   .4

االت  ٢۷.بوضوح معىن هذا أننا سنعلم الكتابة يف اللغة العربية من خالل ا
 :التالية

املعلمني والطالب الذين  هو الكتابة اليت وردت تسرتشد) اهلجاء(اإلمالء   ) أ
 :دونت ما الشكل الكتايب و ينقسم إىل

  .إمالء منقول -  
  .إمالء منظور -  
 ۲۸.إمالء اختباري -  

  
 اخلط  ) ب
 :التعبري و اإلنشاء و ينقسم إىل   ) ت

  .التعبري البسيط  -  

                                                             
  235-234ص , .........تعلیم اللغة العربیة, محمد كامل الناقة  ٢٧
  235, المرجع نفس  ٢٨
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  .التعبري املوجه  -  
  ٢۹.التعبري احلر  -  
ا   ميكننا حتديد أهداف تعلم  كما أننا يف ضوء حتديد مفهوم الكتابة و جماال

  .الكتابة يف اللغة العربية
  
 التفريق بين مهارة الكالم والكتابة  . ه

إن أوجه التشابه الكثرية بني الكالم والكتابة تدل على أنه ميكن نقل أثر     
التدريب من مهارة إىل أخرى بسهولة ، واالستفادة من تدريس مهارة يف تدريس 

فالعملية العقلية املتضمنة يف الكالم والكتابة تدرب . املهارة األخرى اليت تناسبها
الطالب على االنتقال من التفكري إىل اللغة ، فكلتامها تبدأ بعملية تفكري ينتقل منها 

أن : وعلى أية حال ال نستطيع أن نقول . املرسل إىل اللغة اليت يضع فيها رسالته
وجه االختالف هلا أمهية  أوجه التشابه تفيدنا خبالف أوجه االختالف ، ذلك أن أ

كبرية يف معرفة األساليب والطرق اليت تستخدم يف تدريس كلتا املهارتني ، وكيف 
  ٣۰.ميكن نقلها فيها بينهما

إن الكالم يتضمن الصوت على حني ال : وىف التفرقة بني املهارتني نقول     
تتضمنه الكتابة ، وعلى مستوى الكفاءة اللغوية يهدف الكالم إىل حتسني التمييز 
الصويت وذاكرة اإلستماع ، وتركز الكتابة على تداعي وترابط األصوات والرموز املرئية 

والكالم عادة ما يكون عملية . اكيب، واملفردات ، واهلجاء ، والصيغ والرت 
اجتماعية حتدث ىف حضور الناس واجلماعة ، والكتابة ميكن أن تتم بعيدا على 

ولكالم غالبا ما يتطلب نوعا من عمليات الصياغة والطالقة واإلستمرار  ٣۱.انفراد 
ىف طرح اجلمل وألسئلة اليت تستدعي اإلجابات وردود الفعل ، على حني تقل 

                                                             
  المرجع نفس  ٢٩
وظة لجامعة حقوق الطبع وإعادتھ محف: المملكة العربیة السعودیة, تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى, محمد كامل الناقة  ٣٠

  1985،٢٣۸ ،أم القرى
  المرجع نفس  ٣١
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ففى الكتابة جيد الكتاتبب الوقت للبحث عن .السرعة وينقطع اإلستمرار ىف الكتابة
نوع من الضغوط اليت تضطره الكلمات والصيغ اليت تعرب بوضوح عما يريد دون أي 

إىل اإلستمرار كما ىف الكالم ، ولعل هذا جيعل من عملية الكالم عملية أصعب 
ا من عمية الكتابة    .من حيث األداء واجلو النفسي احمليط 

وىف ضوء هذه اإلختالفات ميكن حتديد التطبيقات اليت ينبغي أن تقدم ىف     
ا عن الكالم تعليم الكتابة حبيث تراعى هذه الفروق    ٣٢.اليت تتميز 

 
  

لترقية مهارة " بطاقة الذاكية ال"فعالية استعمال وسيلة التعليم :الفصل الثالث 
 الكتابة

 اىل وتقدميها معينة خربات ترتيب يف تتمثل مقصودة عملية هو التعليم
عامل من عوامل الرتبية وينحصر يف إيصال ، وهو  أدائه تعديل بغرض املتعلم

أما اللغة أداة  ٣٣.إىل الذهن وصّك حوافظ النّشء مبسائل الفنون والعلوم  املعلومات
التفكري وعند التعليم اللغة العربية مشهور بأربعة املهارات يعىن االستماع والكالم و 

  ٣٤. واإلتقان املهارات معّني بإتقان قواعد اللغة , القراءة والكتابة
وهو من أهم , صل إىل فهمها بتسهيلأن االختيار يف مادة التعليم و ما و , إذن

وما يوصل ويساعد الطالب إىل فهم املادة اليت يعلمها املدرس هي وسيلة . عملية التعليم
ألنه حيث الطالب يف , إذن اختيار وسيلة التعليم أمر مهم  يف ختطيط التعليم. التعليم

  ٣ە. عملية التعليم بالفصل حينما يوصل املدرس املادة

                                                             
  ٢٣۹،  المرجع نفس  ٣٢
   3ص . مطبعة دار السالم ".الرتبية والتعليم اجلزء األول". ع بكرحممد قاس, يونس حممود ٣٣
  :یترجم من   ٣٤

Mustofa Syaiful. 2011.” Strategi Pembelajaran Bahasa....2 
  :یترجم من   ٣ە

Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, Bandung: Sinar Baru Algendindo, 2003, Hal 
85 
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بطاقة ال"جيرب الباحثة استعمال وسيلة التعليم ، وهي , ذالك الكالمبالنسبة إىل 
بطاقة الذاكية هي من إحدى وسيلة التعليم اليت ال. يف عملية دراسة اللغة العربية" الذاكية

وهذه الوسيلة يسعى الطالب بنشأة إنشاء كما يأمر . تستعملها لرتقية مهارة الكتابة
  . املدرس 

أي , الية يف ترقية مهارة الكتابة أن توصل إىل مقاصدهاهذه الوسيلة تكون الفع
وتكمل املعايري يف اختيارها . قصد استعماهلا يف عملية التعليم لرتقية مهارة الكتابة

  .املناسبة باملادة اليت ستعلمها املدرس يف الفصل 
وأما . بطاقة الذاكيةال يف هذا البحث فهي ةستعملها الباحثتأما وسيلة التعليم 

ا يف الفصل األول من الباب الثاينتعريف هلذه ال وأما . وسيلة التعليم فهو قد سبق بيا
  :املعيار الذي يعني فعالية هذه وسيلة التعليم ملهارة الكتابة فهو سيأيت 

  القدرة على حبث معىن املفردات.۱
  القدرة على  جعل اجلملة مناسبا  باملفردات.٢
  القدرة على نشأة اإلنشاء .٣

بطاقة الذاكية لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الوأما فعالية هذه الوسيلة التعليم 
ا يف الباب الثالث   العاشر باملدرسة العالية احلكومية سومنب مادورى ، فيأيت بيا

  
  

 


