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 الباب الثاين

 الدراسة النظرية

  تدريس مهارة الكالم:  ولالفصل األ
 مهارة الكالم تدريس تعريف -أ

االتصال ليس جملرد . تدريس هو عملية اتصال بني املعلم و الطالب
 .االتصال إمنا هي من اجل ايصال رسالة معينة من املعلم اىل الطالب

ألن الكالم هي جزء من املهارة . مهارة الكالم هي أهم املهارة يف اللغة
ب  للاال  تعبي ر مهارة الكالم جزء أسا  يف تعليم اللغة الدراسة للطال

  .األجنيية
الكالم هم جزء من مهارة اللغوية النشطة واملنبجة  يبطلب مهارة الكالم 

يف اللغة  رسالة شفوية الاى  .بمكن من بعض اجلوانب وقواعد اسبحدام اللغةال
 .يبقدم بكالم هي اسبخدام الكلمات املخبارة املناسية مبقصود احبياج الكشف

الكالم هو نطق األصوات اللغة العربية جبيد وصحيح مناسب لألصوات 
اتصال بني  تدريس مهارة الكالم هو عملية .القادمة من خمارج معروف لغوي

 لنيل عملية البعليمية يف املدرسة او غ ر الدرسة املعلم والطالب
 

 أهداف تدريس مهارة الكالم   -ب
 :هناك أهداف عامة لبعليم مهارة الكالم ميكن أن نعرض ألمهها ليما اييل 

أن ينطق املبعلم أصوات اللغة العربية  وأن يؤدي أنواع النربى والبنغيم  - 
 .  بطريقة مقيولة من أبناء العريباملخبلفة وذال

 .أن ينطق األصوات املباورة واملبشاهبة -2

                                                           
 
 ,Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab Malangيترجم 

(Malang: UIN-MALIKI Press,2011) hal. 88 
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 أن يدرك الفرق بني احلركات القص رة واحلركات الطويلة  -3
 .أن يعرب عن ألكار مسبخدما الصيغ النحوية املناسية -4
أن يعرب عن ألكار مسبخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية  -5

 .غة الكالمخاصة يف ل
أن يسبخدم بعض حصائص اللغة يف البعي ر الشفوي مثل الباك ر  -6

والبأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنة وغ ر ذل  مما يلزم 
 .املبكلم ابلعربية

أن يكبسب ثروة لفظية كالمية مناسية لعمرة ومسبوى نضحه وقدراته   -7
 .اتصال عصريةوأن يسبخدم هاه الثروة يف إمتام عمليات 

أن يسبخدم بعض أشكال الثقالة العربية املقيولة واملناسية لعمره ومسبواه  -8
اإلمتاعي وطييعة عمله  وأن يكبسب بعض املعلومات األسا  عن 

 .الرتاب العريب واإلسالمي
أن . أن يعرب عن نفسه تعي را واضحا ومفهوما يف مواقف احلديثا ليسيطة -9

ة العربية والبحدث هبا بشكل مبصل ومرتابط امتكن من البفك ر ابللغ
 2 .لفرتات زمنية مقيولة 

 
 مهارة الكالم  دريسمهية تأ  -ج

عروف أن الكالم من املهارات األساسية  ال ى يسع  الطالب إىل من امل
ولقد اشبدت احلاجة إىل هاه املهارات يف الفرتة . اتقاهنا يف اللغات األجنيية

ومن الضرورة مبكان عند . األخ رة  عنم زادت أمهية االتصال الشفهي بني النا 
جتاه الاي نرجو أن يسلكه تعليم اللغة العربية  االهبمام جبانب الشفهي  وهاا اال

مدر  اللغة العربية وأن جيعل مهه األول  متكني الطالب من احلديث ابلعربية 
                                                           

2
ه  4141( إيسيسكو-والثقالة والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة ونشورات) به الناطقني العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة  أمحد رشدي و الناقة كامل حممود 
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ألن العربية لغة اتصال يفهمها ماليني النا  يف العامل  وال حجة ملن يهمل 
اجلانب الشفه  ويهبم ابجلانب الكبايب مد عيا أن اللغة الفصيحة ال وجود هلا 

 .وال أحد يبكلمها

. هر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنيية من أمهية الكالم ذاته يف اللغةتظ
ويعبربه القائمون  3لالكالم يعبرب جزء أساسيا يف منهاج تعليم اللغة األجنيية 

الب عل  هاا امليدان من أهم أهداف تعلم لغة أجنيية  ذل  أنه ميثل يف الغ
 .اجلزء العمل  واتطييقي لبعليم اللغة

إننا كث ر ما جند أن نسية عالية ممن يقيلون عل  تعليم اللغة العربية هتدف 
لالن )أوال إىل البمكن من الكالم والبحدث هباه اللغة  كما أننا حينما نقول 

مل يبيادر اىل األذهان أنه يبحدثها  عند دمحم كا( يعرف اللغة اإلجنيليزية  مثال
 4:الناقة معىن ذل  أن هناك ضرورات لبعلم الكالم ميكن أن توجز ليما اييل 

 5.أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنيية إمنا تبوقع أن يبحدث هبا - 
أن الكي ر عندما يقيل عل  تعليم لغة ما يكون البحدث هبا يف مقدمة  -2

 أهداله
 .أن النجاح يف تعليم الكالم ابللغة األجنيية يدلع إىل تعلمها واتقاهنا -3
لغة األجنيية أننا النبصور إمكانية االسبمار يف تعليم القراءة والكبابة ابل -4

 .دون البحدث
أن األلراد عندما يقرأ ويكبب أمنا يفكر بوسيطة ما تعلمه شفواي  -5

 .اسبماعا وحديثا

                                                           
 454أخرى ص ........ حممود كامل الناقة  تعليم  
 454ص تعليم اللغة العربية بلغات أخرى دمحم كامل الناقة    
 414  ص (4895يع و اعادته حمفوظة جلميعة ام القرى  حقوق الط)تعليم اللغة العربية بلغات أخرى دمحم كامل الناقة    
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. أن عملية تعليم اللغة ذاهتا واإلسبفادة من املعلم تعبمد عل  احلديث -6
لاملعلم يف تدريسه وتصحيح أخطاء الدراسني امنا يناقسهم يف ذل  

 .شفواي
لكالم ال ى قدمها دمحم كامل الناقة لنفهم يف حاة ماسه اىل نظرا اىل أمهية ا

 .الكالم سواء كان يف تدريس القراءة الكبابة السيما تدريس احلادثة
الكالم مهارة انباجية تبطلب من املبعلم القدرة عل  اسبخدام األصوات 
بدقة  والبمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده عل  

 . ر عما يريد أن تقوله يف وماقف احلديثالبعي
أن الكالم عيارة عن عملية اداركية تبضمن دالعا للبكلم  مث مضموان 
للحديث  مث نظاما لغواي بوسطبه يرتجم الدالع واملضمون يف شكل كالم  وكل 

ه العمليات ال ميكن مالحظبها لهي عمليات داخلية ليما عدا الرسالة 4ه
 .الشفوية املبكلمة

الكالم يعبرب عملية انفعالية اجبماعية  لهناك مصدر لأللكار  أن 
أن  .واالجتاه الاي أتخاه  واملوقف الاي تقال ليه  واشخص الاي تقال له

الكالم هو عملية تيدأ صوتية وتنبهي ابمتام عملية اتصال مع مبحدث من أبناء 
 .اللغة يف موقف اجبماعي

ننا نعلم الكالم من أله ان أن الكالم هو البعي ر عن األلكار  أى أ
وليس معىن هاا أن . يسبطيع املبعلم االتصال الشفوي املياشر مع أبناء الغغة

يبساوي املبعلم مع ابن اللغة يف القدرة عل  الكالم ويف سرعبه ويف طريقة نطقة 
وتنغيمة ولكن يكفينا يف ذل  مسبوى ميكن املبعلم من البعي ر عن ألكاره ومن 

 .عه وحمدثةتيادهلا مع سام
الكالم وسيلة االقناع  والفهم وااللهام بني املبكلم واخماطب  ييدو ذل  
واضحا من تعدد القضااي املطروحة للمناقشة  بني املبحدثني أو املشكالت 
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اخلصة والعامة ال ى تكون حمال لالخبالف أو االتفاق  وتعدد وجهات النظر 
   كما ييدوا أيضا م املبكلم يفليها ملن هو أكثر قدرة عل  اإللهام واإلقناع

مجاعة املسبمعني  إذا يبطلب منه مهارة عالية يف تقدمي احلجج  وعرض االدلة  
 .وقناعة الربهان ليضمن لنفسه تسيلن املسبمعني عما يقول واالنصياع له

 
 طرق تدريس مهارة الكالم  -د

 ر املعلم والطريقة يف البعليم هي نظام الاي يس. الطريقة مجع من الطريقة
يف ألقاء دراسة ليوصل املعلومات اىل أذهان الطالب بشكل يبحسن اغراض 

 6.الرتبوية
يف تعليم اللغة العربية األجنيية طرق كث رة ولكن ليست كلها مناسية 

 :ليم احملادثة اال بعضها ومنهاببع
 طريقة املياشرة  - 

هي الطريقة لبعليم اللغة األجنيية اليت تلزم املعلم واملبعلم اسبعمال اللغة 
واذا وجدت املفردات الصعوبية اليت . اهلدف مياشرة دون االسبعانه ابللغة األم

و ابحلركة صعب عل  املبعلم لهمها ليشرحها املعلم ابسبعمال وسائل اإليضاح ا
 7.او ابلصور وما اىل ذل 

ومسيت بطريقة املياشرة ألن املعلم يف تدريسه يسبعمل اللغة األجنيية مياشرة وال 
ولكن يسبعمل اإلشارة والصور واأللعال احلركية وال ايجاء اىل يسبعمل اللغة األم 

 8.الرتبية
 طريقة السمعية الشفوية -2

                                                           
6
 54لونوروكو  ص ( الطلية للمبعلمني اإلسالمية  كونبور) الرتبية البعليم اجلز األولحممود يونس وقاسم بكر   

7
 Tayar ysuf Anwar, Metodologi Pengajaran Agama & Bahasa Arab (Jakarta: PT. Raja: من يترجم 

Grafindo Persada, 1997) hal. 152-153 
8
 455-451. نفس املراجع  ص 
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وهي الطريقة اليت هتدف اىل تعليم مهارات اللغوية هباا الرتبية اإلسبماع 
 .والكالم والقراءة والكبابة

 طريقة احملادثة أو احلوار -3
اللغة العربية ابحلوار يعىن احلوار بني املعلو ماملبعلم بني  هي القاء مادة

أن طريقة احلوار هي "عند جويرية دحالن . الطالب وزمالئهم لبزيد مفرادهتم
والطالب مع زمالئهم . طريقة تعليم اللغة األجنيية ابحلوارين املعلم والطالب

تيدأ هاه الطريقة بكثرة السؤال واجلواب لكوين احلوار االتصال 9.ازواجا ومجاعة
 .يف تدريب هاه الطريقة وينيغي عل  املعلم كلمة السؤال يف أول در  اسبمرار

 :ميكن اتياع اخلطوات االتية يف تعي ر الشفوي
a) املوضوع  وقراءتهتدين رأ   
b)  مناقسة البالميا يهدف توضيح جوانب املوضوع وحتديد أهم عناصر

 وحصوصا يف املرحلة األوىل لبعليم البعي ر  
c) مطالية البالميا ابحلديث يف كل عنصر مع توجيه 
d) حديث البالميا عن املضوع ككل 
e) يم اللغة يف تعل. مناقسة األخطاء العامة بعد لرغ البالميا حديثهم

األجنيية طرق كث رة ولكن ليست كلها مناسية ببعليم احملادثة اال بعضها 
 .ومنها

 
 أساليب تدريس الكالم -ه

( اللغة العربية)الكالم هو قدرة الشخص يف اسبخدام اللغة الاي تعلمها 
 .كوسيلة من وسائل اإلتصال بني بعض وبعضها

                                                           
9
-Djuwariyah Dahlah, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al: من يترجم 

Ikhlas,1992), hal,119 
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  وجهني  وهي بني وعملية الكالم يف الفصل اللغة هلا وماصلة عل
لاال  أن تكون تدرييا الكالم بكفاءة االسبماع  . املبكلم واملسبمع ابلبعاكس

وكفاءة النطق  وكفاءة عل  اسبعال املفردات مالبعي رات ال ى جتعل هبا الطلية 
وميكن القول أبن تدريية الكالم يكون اسبمرار من . مواصلة املقصود وألكارهم
   .عملية تدريية البعي ر تدريية االسبماع ال ى يف

ولكن ابلعكس قد . عرلنا أن عملية جاابة ولراحة يف الفصل اللغوي
تكون عملية الكالم غ ر جاابة وال هتيج اشرتاك الطلية  تكون حاالت الفصل 

ميكن القول أن احدى االسياب . ييوسة وال جتري عملية تعليم الكالم كما يرام
ه العملية هي قلة كفاءة الطلية يف اسبعمال الكلمات وتضميم اليت تعطل ها

 .اجلمل يف اللغة اليت يبعلمها الطلية
لال  عل  معلم  اللغة أن يعدوا اخلطوات من تيكنيكيات وطرائق تعليم 

وقدم أمحد لؤاد إيفندي . الكالم  لكي تكون عملية البعليم الكالم جاابة ولراحة
   : كما ايىل   عدة مراخلة يف تعليم الكالم

 تدريب انضامام املعىن والعرف - 
يقصد هاا البدريب لبدريب بداهة الطلية وطالقبهم يف تعريف وانضمام معىن 

 :وخطوة تدرييه هي . الكالم الاي يسمع
a)  املدر  ياكر كلمة واحدة  وياكر البلميا كلمة أخرى اليت هلا عالقة

 ببل  الكلمة
b)  ياكر كلمة واحدة  والبلميا ياكر كلمة أخر اليت ال تبعلق ببل   املدر

 الكلمة
c)  املدر  ياكر كلمة واحدة من االسم  والبلميا ياكر كلمة الصفة

 املناسية
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d) املدر  ياكر كلمة واحدة من الفعل  والبلميا ياكر لاعله املناسب 
e) املناسب  املدر  ياكر كلمة واحدة من الفعل   والطالب ياكر لاعله

 والطالب يكمله مبفعوله والطالب ينطق تل  الكلمة املركية معا
f)  املدر  يكبب عل  السيورة عّدة الكلمة أو اجلنس من اإلسم  ويطلب

مث ياكر املدر   . املدر  الطلية لباك ره ومتسح الكباابت بعد ساعات
 كلمة واحدة من اإلسم والبلميا ياكر اجلنس من ذل  اإلسم

 احملادثةتدريب  -2
يف تدريب هاه احملادثة التعّلم جهات اللغة لقط  لكن تعلم أيضا جهات 

من أنواع تدريب . اإلجبماعي والثقايف  مثل األدب  والكيفيات يف البحّدث
 :تل  احملاكثة كما ايىل 

a)  قّدم ااملدر  أسئلة واحدة   الطالب الواحد جييب :األسئلة واألجوبة
طالب الثاين جييب مّث يسأل والطاليا الثالث بكلمة واحدة مث يسأل  ال

 .جييب  مثّ مثل ذل  ح ى يكون مجع الطلية هلم الدور
b)  أعط  املدر  احلوار كبابيا ليحفظه الطلية اجلدد : احلفظ بطريقة احلوار

مّث أيمرهم املدر  البقدمي أمام الفصل مبزاوجا يف األسيوع . قي بيوهتم
سعال حاالت الفصل وتدريب مهارة وال. القادم ليعرض تل  احلوار

البخدث عاداي  يطلب الطلية اجلدد لكي الخيفظوا تل  احلوار لقط  
ولكنهم أن يبصّوروا احلوار بطريقة مسراحية  ابهبمام العيارة  اللهجة  

 .النرب وغ ر ذال  حسب النصوص املقّدمة
c)  واملرجو من . تيف هاه احملادثة أن يعنّي املدر  احلاال: احملادثة املبادة

. الطالب أن ينّمي خياليه نفسه مبخاطية يف احلوار حسب اخلاالت املعّينة
وإذا أعط  املدر  الطلية اجلدد إلعداد احلوار يف الييت  لمن الفروض 
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وهاه لبجّنب عنهم إلعداد احلوار ابلكبابة . أن اليعنّي زوجهم أوال
 .واحلفظ

d)  ويعط  الطالب . يقرر موضوع احلواريف هاه احلوار   : احملادثة احلرّية
 .الفرض لعملية احلوار عن ذل  املوضوع خراي

e) احلكاية 
ولكن . من املمكن تكوين احلكاية او القصة احدى العماليات الفرّاحة

قد تكون تعاييا للطالب الاي ينال الوظيفة  إلنه الميل  البصوير عما 
 .ضوع القصةلال  ان يساعدهم املدر  يف اجياد مو . حيك  عنه

f) املناقشة 
 :ويف املناقشة انواع من الطريقة ال ى اسبخدمت يف تدريب الكالم  منها 

 قّرر املدر  مسئلة واحدة  ابألسئلة أو الييان ( 
مث أعط  الطلية الفرصة حراي لبقدمي . قّرر املدر  املوضوع (2

 .رأيهم عن املسئلة ال ى تكون موضوع املناقشة
g) املقابلة 

املقابلة عملية يف تعليم الكالم وحتباج إىل اال سبعدادات  تكوين 
 :كماايىل 
 أعد األشخاص اليت يقوم هبم املقابلة أصل املشكالت املكّلمة ( 
أعّد السائل أيضا األسئلة املوّجهة إىل أهداف االعالم  (2

 املخططة
ويف هاه العالقة جيب عل  املدر  أن يرشد اىل جهة  (3

 جيزة والضابطةاسبعمال الكلمة الو 
وهي املقابلة ابلضيوف : وتعمل هاه املقابلة قي شكلني  (4

 واملقابلة بألصدقاء يف الفصل
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 مهارة الكالم تدريس خطوات -و
  1:احلطوات اليت ميكن اسبخدام األساتيا يف تدريس مهارة الكالم 

 للميبدئني - 
  بدأ املعلم لبدريب الكالم إبعطاء األسئلة الاي جيب أن يكون اإلجابة

 للطالب
  يف وقت نفس طلب من الطالب لبعلم نطق الكلمة وتركيب اجلملة وتعي ر

 عن األلكار
 علم األسئلة اليت قد أجاب الطالب ح ى تكون املوضوع الكميليرّكب امل 
  يطلب املعلم الطالب إلجابة تدريب الشفوية وخفظ احملادثة أو إجابة

 األسئلة املبعلقة مبضمون النص اليت قد قرأ الطالب
 للمبوسطة -2

 تعلم الكالم عن طريقة لعية الدور 
  مناقشة عن املوضوع املعنّي 
 حداث اليت مّرت هبا الطالبحيكي عن األ 
 حيك  عن املعلومات اليت يسمع من البلفزيون أو غ رها 

 للمبقدمني  -3
 احبيار املعلم الوضوع ململرسة الكالم 
 املوضوع املخبار جيب أن يكون ممبعا مبعلقا حبياة الطالب 
 جيب أن يكون املوضوع واضح وحمدود 
 ثر ح ى حرّا يف اخبيار املوضوع دعا الطالب الخبيار املوضوعني أو أك

 .البحدث عما يعرلوهنم
  

                                                           
 2

 Abd wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Konsep Dasar Pembelajaran Bahasaمن يترجم 
Arab, (Malang : UIN_MALIKI Press, 2011) hal. 93 
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 سيلة جدار الكلمةو : ينالفصل الثا
 دريسيةوسائل التتعريف  -أ

هي ما يلجأ إليه املدّر  من أدوات وأجهزة ومواد  دريسيةالوسيلة الب   
مها وهي تعليمية ألن املعلم يسبخد.والبعليم وحتسينها وتعزيزها/ لبسهيل عملية البعّلم

وتسم  املواد البعليمية  3 . يف عمله  وهي تعّلمية ألن البلميا يبعّلم بواسطبها
Intruktisional Material  مثال األلالم واخلرائط والصور واملنماذج وغ ر ذل  من

اما االجهزة البعليمية ليشار اليها ابملطالحات  Softwareويقال هلا أحياان . واد اخامل
 .ويقصد هبما املواد واألجهزة معا Hardwareاو  Audiovisual equipmentالبالية 

بل املراد ابلوسيلة هي  . مان الوسيلة هي كل ما يسبخدم لبوصيل االعال   
قرأ يف عملية البدريس الاي يسبخدم يف كل ما يسبطيع ان ينظر او يسمع او ي

 4 .تعليم
عنصرأ هاما ورئيسأ يف العملية البعليمية إذا إهنا  دريسيةالبتعد الوسيلة    

يود املعلم حتقيقها بعد اليت  دريسيةالبيف حتقيق األهداف  -إذا كانت مناسية-تسهم
جمموعة من املواد معدة  دريسيةالبلالوسائل . تدريس طالبه مادة تعليمية معينة

 5 .إعداد حسنا ليبم االسبعانة هبا يف تغي ر سلوك البالميا وتسهيل تعلمهم
 

 دريسيةأمهية الوسيلة الت   -ب
يف البعليم بشكل عاما أبهنا تساعد عل   دريسيةمتثل أمهية الوسائل الب

أبيسر وأجنع الطرق أما يف جمال اللغة لإن أمهبها  دريسيةحتقيق األهداف الب
 6 :تبمثل مبا يلي

 .هم ىل تعليم اللغة العربيةإاثرة دالعية البالميا  وحفز   - 

                                                           
 3

 دارالنفائس   سنة: لينان-ب روت) خصائص العربية وطرائق تدريسهاالدكبورانيف حممود معروف     413ص( 4884 
 4

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (PT. Raja Grafindo Persada 2009), hal 3 من يترجم 
 5

 99. ص( 1991 سنة االردان -إيرد) اعربية اللغة تدريس اساليب موس  منر املعطي عيد اليوريين  خميمر زايد السعدي  
 6

 91-19. ص المراجع، نفس 
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اتصاله اىل ...... توضيح بعض املفاهيم املصطلحات الكلمات   -2
 .البالميا

تقريب بعض املفاهيم والرموز واألشياء إىل أذهان البالميا رغم عدم   -3
 .تةوالرمها يف بيئاهتم

  -اسبحضار حوادث املاضي كااملناظرات وأجواء األسواق األدبية  -4
واملنازالت الشعرية واخلطب احلماسية يعرضها أمام -كسوق عكاظ

 .البالميا صورة حية يعيسون ليها احلدث عل  حقيقبه ليبعزز تعلمهم
مراعاة الفروق الفردية بني البالميا إذ خيبلف البالميا يف سرعة تعلمهم   -5

 .تساعد املعلم عل  مراعاة هاه اخلاصية لدى طليبه دريسيةوالوسيلة الب
دقة املالحظة لدى الطالب إذا إهنا تبيح للطلية لرصو املوازنة  تنمية  -6

 .واملقارنة واليحث والبدقيق
وخباصة يف الصفوف  -تثيت الصور املسبخدمة يف درو  القراءة  -7

بعض البعاب ر واملعاين اللغوية اليت تبوالر يف قامو  الطفل وذل  -الدنيا
 .يساعد عل  تاكرهايربط هاه املفاهيم ابلصور الدالةعليها مما 

ربط خربات البالميا السابق مبوضوعات البعليم اجلديدة  وذل    -8
يعرض الوسائل البعليمية اليت خيربوهنا واسبغالهلا يف البعلم اجلديدة 

 .لبقرييه اىل أذهاهنم وبناء ما هو جديد عل  ما سيقة تعلمه
وباا لإن املعلم  كأداة للعب والبعلم   دريسيةميكن أن تسبثمر األداة الب  -9

يوظف الوسيلة إلشياع حاجات البلميا النفسية واللعب أحد أهم هاه 
 .احلاجات

إذا شارك البلميا يف صنعها  أبن تبيح له  دريسيةتفيد الوسيلة الب -  
الفرصة العملية لالتصال ابحلوادث واألشياء واملفاهيم واملصطلحات مما 

 .العمليةيسهل تعلمه ويثيبه ويساعد عل  انبقاله 
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 دريسأنواع وسائل الت   -ج
ىف مجيع البدريس إما در  اإلضايف وإما درو  الرئيسية وإما علوم 

بل ميكن جاز نقول أّن مجيع البدريس  دريسيةالعصرية غاليا حيباج اىل وسائل الب
: 986 , أحسن)إذا نراجع بقول أزهار أرشاد الاى ينُقله من قول , حيباج إليها

األلة أو احلاِدثة , ماّدة, مبعىن األوسع أهنا كل إنسان دريسيةل البأبن الوسائ (9
ىف هاا . واملوِقف, الّنشاط, ال ى ل رسَخه ورّسخه حول الطالب لنيل العلم

والوسائل عند أم ر . وبيئة املدرسة هي من الوسائل, كباب, أسباذ, البعريف
 7 :ينقسم إىل سّبة أقسام (37-986:36 )أحِسن

  Medium of Instruction))اللغة  - 

 مبنوّع السيورة -2
 سيورة 
 والبصق /سيورة البعميم 
 سيورة ُقماش صوف 
 سيورة الكيس 

 صور -3
 Stick Figures 

 النشرة املوقوت 
 صورة مشسّية 

لة ابجلماهر -4  Printed Material) (وسائل الصِّ
 كباب مطالعة 
 النشرة املوقوت 
 ألورقة 

                                                           
 7

 :Azhar arsyad, Bahasa arab dan metode pengajarannya, Pustaka pelajar, Yogyakarta:من يترجم 
hal 74 



11 
 

 وسائل اإلبراز -5
 Projector slides 

 Projector filmstrip 

 OHP 
 وسائل إلكرتوين -6

 لة الشريِطّية  املسجِّ
 البِّليفزيُون 
 الشريط البَّلفيوين 
 معمل اللغة 

:ى بقول احرى أن وسائل البعليمية ينقسم إىل اربعة أقساموأزهار أرشاد ير   

لة ابجلماهر -   وسائل الصِّ
 بصريّ  –وسائل مسعّي  -2
 وسائل ُكومييوتر -3
لة ابجلماهر مع وسائل ُكومييوتر -4  .وسائل اإلنضمام بني وسائل الصِّ

:كما يل   (978:433 )وأقسام وسائل البعليمية عند عيد عليم إبراهيم   

 (ملرحلة األوىل)ادُّ األصلي مو  - 
 اللُّعية/ املثال احلقيقي بشكل البماثيل -2
 صور -3
 اخلريطة -4
5- Chart  

هلاا السيورة قال عليم إبراهيم أبن املدر  الاى ال يعرف : سيورة -6
ألهنا وسائل , مدر  نصف يساويعن نبفع هبا اسبعماال ابلوسائل لله 
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ّل بسمعهم وىف احلقيقة انبفع رخيص انبفع أببصر الطالب بعد أن مي
 .حاّسبان هو أرَسخ و املؤثّر ىف النفس من عند حاّسة لقط

 اليطاقة -7
لة الشريطّية -8  الشريط و املسجِّ
 املادة ببيس ر الرتبية أغراض حلصول موجَّه   دريسيةالب الوسائل أنواع كل

 يوالق أن األسباذ عل  لينيغ , العاملني من يكون ان ح ى الطالب اىل توّصل
 النبيجة سينال الطريقة وهباه وطالهبم الّدر  مادة مع املبنوعة دريسيةالب الوسائل
 األنواع عن تسبخلص اليت املراجعة  كبب عن ةالياحث جيد ال. ابسبعماهلا مِسرّة

 .الدراسية كباب مجيع حيفن ح ى مؤكدة خبالصة دريسيةالب الوسائل
 

 خصائص الوسيلة الناجحة  -د
 وجب البعليمية الوسائل اخبار كيفية يف (7  :989 ) غفور قول كما

 : الاليت املعيار  ينظر ان

 البعلم بغاية مناسية البعليمية الوسائل تكون ان - 

 البعلم مادة عل  تعضد البعليمية الوسائل تكون ان -2

  نيلها يف سهال البعليمية الوسائل تكون ان -3

  19الطالب ذكاء بدرجة يةمناس البعليمية الوسائل تكون ان -4

 السبخدامها يسبطيع املدر  يكون ان -5

 جمبمع لكل والبكنولوجي العلمي البطور مع الوسال تبناسب تكون ان -6
.19 
 

                                                           
  من ترجم 8 

    Suwardi "Manajemen Pembelajaran Menciptakan Guru Kreatif dan berkompetensi "(STAIN 
SALTIGA PRESS 2007) hal. 81 

 61(  1991: القلم دار)  البعليم يف والبكنولوجيا االتصال وسائل" اطوجيي محدى حسني 9 
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 دريسيةأساس النظرية يف استخدام وسائل الت  -ه
   :منها ٬كانت أربعة أسا  النظرية يف اسبخدام وسائل البعليمية

يعين أسا  الاي يسبعمل وسائل البعليمية يبجه عل   ٬أسا  البجرييب - 
 .حالة البعليمية ومن عملية البعليم ليها

ه عل  يعين أسا  الاي يسبعمل وسائل البعليمية يبج ٬أسا  البارخيي -2
 .اترخ املفاهيم املصطلحات عن الوسائل اليت تسبعمل هبا

 .أسا  الاي يسبعمل وسائل البعليميةتسبند عل  خصائص الطالب -3
يعين أسا  الاي يسبعمل وسائل البعليمية تسبند  ٬أسا  البكنولوجي -4

 .عل  سهولة األساليب
 

 الوسائل التعليمية منافع  -و
 :ئد عدة البايلالوسائل البعليمية هلا لوا

املفاهم اليت تعبرب جمردة وصعية لشرح مياشرة . جعل ملموسة املفاهم اجملردة - 
 .للبالميا وميكن كحققة أو ميسوطة من خالل اسبخدام الوسائل البعليمية

 .عرض الكائنات اليت تشكل خطرا جدا أوصعيا إىل بيئة البعلم -2
 .ةعرض الكائنات اليت تكون كي رة جدا أو صغ ر  -3
 .وييني أن حركة سريعة جدا أو بطيئة -4

  

                                                           
 :من مترجم  2

Fathul Mujib, Metode Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 
2012).hal.66. 
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 جدار الكلمة   -ز
 تعريف جدار الكلمة -1

هو جمموعة امردا نظمت بشكل منهجي تقدم مع   (word wall)جدار الكلمة 
هو   (word wall)جدر الكلمة . األحراف الكي رة ولصق عل  جدار الفصول

 1 .مشاهدة وسيلة البعليم ينيغي أن تسبخدم ليست معروضة أو
اليت ال  بدريسيةهي وسيلة من وسائل الب  (word wall)جدار الكلمة وسيلة 

اسبخدم الوسيلة لرتقية أنشطة الطالب حنوى الفرقة . تسبخدم ابلنظر لقط
رجاء من هاه الوسيلة أن يرقي لهم  .وليها اتيع الطالب لبقدميها دريسيةالب

 . املفردات العربية بال مساعدة القامو  الطالب يف
. الفّعالية والعملية  (word wall)كانت طروق لصنع وسيلة جدار الكلمة 

هي وسيلة مبفاعلة يف الفصل ملساعدة مهارة   (word wall)وسيلة اجلدار الكلمة 
 .اإلسسبماع والكالم والقراءة والكبابة

 
 :وأما طريقة إستخدم مها كما ايىل  -2

a) سبخدم ابلكلمة املشهورة يف املوضوع اخلاصت. 

b) زايدة املنفعة منها  تعين ابسبعمال الكلمات يف املهارة االخر. 
c) السهل يف النظر  أي مكبوب احلرف الكي ر وملصق جبدار الفصل. 

  

                                                           
10 -kemampuan-http://www.slideshare.net/irmanurmayanti587/meningkatkan

uni J 17de Share, (online), diakses Sli wall-word-media-menggunakan-dengan-vocabulary

2016 

 

http://www.slideshare.net/irmanurmayanti587/meningkatkan-kemampuan-vocabulary-dengan-menggunakan-media-word-wall
http://www.slideshare.net/irmanurmayanti587/meningkatkan-kemampuan-vocabulary-dengan-menggunakan-media-word-wall
http://www.slideshare.net/irmanurmayanti587/meningkatkan-kemampuan-vocabulary-dengan-menggunakan-media-word-wall
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 :وكيفية صنعها كما ايىل  -3

 هاه الوسيلة ابلكلمات السرية يف املوضوعات ةصنع املعلم أي الياحث
كي ر يف القرطا  ال ةاخلاصة املناسية ابملناهيج البعليمية  وبعد كباهبا الياحث

مخسة مفردات ح ى عشر  ةكبب الياحث. الطالب أن يروهاح ى يسبطيع 
الكلمة املشهورة اليت يسبعملها الطالب   ةوختّص الياحث. مفردات يوم واحد

 .كّل يوم ح ى يسبطيع أن ياكروها بسرعة
 

 استخدام وسيلة جدار الكلمة اسرتاتيجيات -4

a)  البعارفتعيني املوضوع  مثال 

b) اسم  هواية  كيف حال  من : تعيني الكلمة املناسب ابملوضوع
 .  صياح اخل ر  اىل اين  صياح النوراين  معا من

c) البواحدا من الكلمات وينحبها الط دّر وخيبار امل 

d) مجة أو الشرح أو للرت  البأن أيمر الط دّر وبعدها يسبطيع امل
 غ رها

 
 

  




