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الباب األول 
اإلطار العام 

 مقدمة .أ 
فال بد من إجياد التوازف بُت ادلهارات , عندما يكوف تعليم اللغة للمبتدئُت

وىذا التوازف ضروري بل . الكتابة, القراءة, الكالـ, اإلستماع: اللغوية األربع
وألف التنويع ىف ادلهارات يرفع , ألف اللغة ذاهتا أربع مهارات متكاملة, جوىري

 1.من دافعية الطالب ويشوقهم إىل التعليم
والكالـ يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسّية اليت دتّثل غاية من غايات 

ولقد اشتّدت . الّدراسة اللغويّة وإف كاف ىو نفسو وسيلة لإلتصاؿ مع اآلخرين
احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية النصف الثاين من ىذا القرف بعد انتهاء احلرب 

وأف انتشرت الطريقة السمعّية الشفويّة وغَتىا من طرؽ تويل , العادلية الثانية
 و مهارة الكالـ مهّمة ألّف الكالـ أساس اللغة أو 2.ادلهارات الصوتية اىتمامها

فقد تكّلم اإلنساف قبل أف ,  و أّف اللغة أساس صوتّية3.حقيقة اللغة ىي الكالـ
تتطلب من ادلتعّلم القدرة على إستعماؿ أصوات , الكالـ مهارة إنتاجّية. يكتبها

 4.اللغة بصورة الصحيحة
وقد طالت احملادثة عن مهارة الكالـ اليت تكوف جزءا أساسيا لتعليم اللغة 

وكانت ىذه ادلهارة إحدى ادلهارتُت من ادلهارة اإلنتاجية حبيث أف . العربية
وتعليم مهارة . الطالب يستطيع اف خيرجوا ما يف فكرهتم بطلقة الكالـ شفويا

الكالـ ادلثالية ىي اف يطبق الطالب ىذه ادلهارة ألة االتصاالت بُت الفردين او 
وأىداؼ تعليم مهارة الكالـ العامة أف ينطقها الطالب . بُت اجملتمع يف الفصل

                                                             
 92ص , 1988, مجيع احلقوؽ زلفوظة للمؤلف, الرياض, تعليم اللغة حاالت وتعليقات,  زلمد علي اخلويل 1
 .160، ص (1989جامعة ادلنصورة،: مصر ) تعليم العربيّة لغَت النّاطقُت هبا,  رشدي أمحد طعيمة 2
 .36ص , (2001,جامعة اإلسالمية احلكومّية زلمود يونس:باتوسنكار) طرؽ تعليم اللغة العربيّة , عبد احلليم حنفي 3
 .15ص , (1983, ادلملكة العربّية السعوديّة: الرّياض) أساليب تدريس اللغة العربيّة , زلمد علي اخلوايل 4
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يف عملية التعليم حيث يكلم ويتحدث الطالب مع مدرسهم و إخواهنم بنطق 
. صحيح أو أف يعرب هبا عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة

األسس : وتعتمد النظرية الوحدة يف تعليم اللغة على ثالثة األسس منها
– كذلك  – الًتبوية أف فيها ربطأ و ثيقا بُت ألواف الدراسات اللغوية، و فيها

ضماف للنمو اللغوي عند التالميذ منوأ متعادالً ال يطبغى فيو لوف على آخر، ألف 
ىذه األلواف مجيعها تعاًف يف ظروؼ واحدة ال تتفاوت فيها محاسة ادلدرس أو 

.  إخالصو أو غَت ذلك من العوامل
ومن األسس النفسية أهنا جتدد نشاط التالميذ و تبعث شوقهم وتدفع 

و أهنا تثبت الفهم عن طريق . عنهم السأـ وادللل و ذلك لتنوع العمل و تلوينو
التكرار و الرجوع إىل ادلوضوع الواحد لعالجو من سلتلف النواحي، و اهنا تنتقل 

. من الكل إىل اجلزء، وىذا يساير طبيعة الذىن يف إدراؾ األشياء و ادلعلومات
ومن األسس اللغوية ذلذه الطريقة أهنا تساير االستعماؿ الطبيعي للغة ألننا حُت 

نستعمل اللغة يف التعبَت الشفوي أو الكتايب إمنا نستعملها وحدة مًتابطة، ونؤلف 
و هبذا يتم تعبَتنا الشفهي والكتايب . اجلمل بصورة سريعة فيها تكامل و ترابط

العلمية التعبَتية بُت البحث عن ادلفردات و البحث عن ترابطها و  دوف جتزئة
 5.فعملية التعبَت إذف يف األصل عملية موحدة. تأليفها مجالً مفيدة

إذا الحظنا تارة عن تعليم اللغة العربية حلصلنا فيو أف صلاحو يتوقف كثَتا 
على وجود ادلناىج ادلشتملة على ادلواد التعليمية الالئقة وطرؽ التدريس 

وال شك . واالسًتاتيجيات ادلمتعة عند التعليم وغَتىا من عناصر ادلنهج األخرى
أف تعليم اللغة العربية يشَت إىل كيفية جعل التالميذ قادرين على حتدث اللغة 

نعرؼ مهارة . ألف الكالـ ىو األىم. العربية من غَت فهم نظريتها فحسب
ولكن عرفنا أف أصل اللغة ىو . التلميذ يف اللغة العربية من قدر مهارة كالمو

                                                             
 .28ص , ( ـ2002/  ىػ 1423دار الفكر ادلعاصر، : لبناف– بَتوت ) طرؽ تدريس اللغة العربية جودت الركايب،  5
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وقد نبو إىل ذلك , تعد مهارة الكالـ إحدى ادلهارات اللغوية األساسية. الكالـ
أصوات يعرب ” ابن جٍت منذ فجر دراسات اللغوية العربية حيث عرؼ اللغة بأهنا 

كما أف الكالـ سابق من ناحية تارخيية لبقية ” هبا كل قـو عن أغراضهم
 6.ادلهارات اللغوية فقد عرؼ اإلنساف الكالـ منذ نشأة اللغة

أف يف ادليداف الواقعي ومل يزؿ تعليم اللغة العربية مل , ولكن من ادلؤسف
إف . حيصل على اىتمامات خاصة من ادلدرسُت لتعليم مجيع ادلهارات األربع

تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا مازاؿ يتوقف بالقواعد اللغوية ضلوية كانت 
وأكثر ادلدرسُت جنحوا إىل تعليم مهارة القراءة والكتابة حىت . القواعد أو صرفية

.  واقفتُت– مهارة االستماع والكالـ – تكوف مهارتاف األخرى 
و ىذا البحث يريد أف حيل مشكلة طلقة التالميذ يف استعماذلم اللغة 
. العربية ألف اللغة ىي ألة االتصاالت اليومية و توصيل أفكارىم إىل من حوذلم
, يوجو التالميذ مشكلة كبَتة عندما يريدوف أف يكلموا مع إخواهنم يف ادلدرسة

وىم حيددوف القواعد اللغوية اليت . ىم يتحَتوف ادلبدأ من كالمهم, ولكن أسف
.  يتعلموهنا حىت يكونوا خائفُت اخلطأ يف كالمهم من حيث قواعده

وادلشاكل يف تعليم وتعّلم اللغات األجنبية ال بػّد أف تندمػج العناصػر 
األوؿ من حيث الًتبوية أى تعليم اللغة . الًتبوية واللغوية والنفسية للغة ادلستهدفػة

إف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة أسست على دراسة القواعد . العربية
واستعمل مدرسها كثَتا من ادلدخل والطريقة القادمة مثل طريقة القواعد . اللغوية
وندر مدرسها وسيلة التعليم احملتاجة لسهوؿ فهم ادلادة يف عملية . والًتمجة
 والثاين من حيث اللغوية ىي ضعف كفاءة الطالب للتكلم بسبب قلة .التعليم

ادلفردات لديهم وقلة ادلمارسة لًتقية استيعاهبم على زيادة ادلفردات ونطقهم 
والثالث من حيث النفسية ىي أف الطالب يتطوروف من الناحية . والتعبَت هبا

                                                             
 .75ص , (2008, الدار العادلي النشر والتوزيع: اذلـر) تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا,  عمر الصديق عبد اهلل 6
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وظنوا . وىم يعرفوف ما حيتاجومو وماال حيتاجومو. اجلسمية و العقلية واخللقية
عدـ احتياجهم اللغة العربية يف أنشطتهم حىت يكوف مهة تعليمهم ومشوقهم 

. باللغة العربية راكدا
إّف وسائل التعليم ىو ما يزيد عملية التعليم سهال ويزيد الدرس وضوحا 

وتشمل الوسائل غالبا ادلواد التعليمية من كتب ورلالت وغَتىا من . للدارس
وكانت الوسائل التعليمية بدور رئيس ىف مجيع . مصادر معلومات مطبعات

ومنفعة . عمليات التعليم، ألهنا تنبت على التالميذ ىف رغبة ونشيطة ىف التعليم
استعماؿ وسائل التعليم أف تنبت الرغبة واىتماـ التالميذ وصَتات التعليم جذابا 

وتساعد أف تتفوؽ على الصعوبة وتبُت ادلادة ىف التعليم حىت تكوف وسائل التعليم 
ىذه تدؿ على أف وسائل التعليم . ذات التعليم يف عملية إيصاؿ ادللدة التعليمية

. مهمة يف عنلية التعليم
وقد تكلم الباحث كثَتا عن نظرية مهارة الكالـ ووسائل التعليم من 

إف ىذا البحث اإلجرائي . واألف سيتكلم الباحث عن أمهية ىذا البحث. قبل
الصفي يقدـ الباحث يف عملية التعليم ليعرؼ عن ادلشاكل التعليمية ادلوجهة يف 

عملية التعليم بادلدرسة الثانوية روضة البنات حيث حيطط الباحث الطرائق 
أو وسائل , أو ادلادة, أو الطريقة, لتحسُت عملية التعليم من ناحية ادلدخل

وعمل الباحث على حتسُت مهارة كالـ الطالب مبساعدة . التعليم ادلستخدمة
ويوجو تطبيق مهارة كالـ الطالب هبا ليتصور عن . وسيلة التعليم وىي الصورة

. أحواؿ ما يف الصورة
 تحديد المشكالت .ب 

وأما ادلشكالت تعليم الكالـ يف ىذا ادلسكن ىي ضعف كفاءة الطالب 
للتكلم بسبب قلة ادلفردات لديهم وقلة ادلمارسة وقلة الكتاب ادلناسب لًتقية 
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استيعاهبم على زيادة ادلفردات ونطقهم والتعبَت هبا مع قلة الوسيلة ادلستخدمة يف 
  .عملية التعليم

وادلشكالت األخرى اليت استفادىا بادلدرسة الثانوية روضة البنات 
. سفاصلاغ سيدوىارجا ىي عدـ تشجع الطالب بطالقة اللغة العربية يف الصف
. وىم حيَتوف مبدأ طالقة اللغة العربية يف أنشطتهم حينما يتعلموف اللغة العربية

وحيتاج الطالب ادلبتكر يف عملية تعليم اللغة العربية من حيث طرقها و استعماؿ 
 .وسيلة التعليم فيها

 أسئلة البحث .ج 
تنمية مهارة "تتمحور أسئلة البحث ذلذا اإلجرائي الصفي ادلناسبة حتت ادلوضوع 

الكالـ باستخداـ وسيلة التعليم الصور يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية روضة 
: ىي كما تلي" البنات سفاصلاغ سيدوىارجا

كيف تطبيق مهارة الكالـ باستخداـ وسيلة التعليم الصور يف الفصل العاشر  .1
 بادلدرسة الثانوية روضة البنات سفاصلاغ سيدوىارجا؟

كيف تنمية مهارة الكالـ باستخداـ وسيلة التعليم الصور يف الفصل العاشر  .2
 بادلدرسة الثانوية روضة البنات سفاصلاغ سيدوىارجا؟

 فروض البحث .د 
: وأما فروض البحث ادلناسبة دلا سئلو الباحث يف أسئلة البحث ذلذا البحث

إف تطبيق مهارة الكالـ باستخداـ وسيلة التعليم الصور إذا مت إجراؤىا بصورة  .1
جيدة فسوؼ حتسن مهارة كالـ الطالب يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية 

 .روضة البنات سفاصلاغ سيدوىارجا
إف تعليم مهارة الكالـ باستخداـ وسيلة التعليم الصور إذا مت إجراؤىا بصورة  .2

جيدة فسوؼ حتسن مهارة كالـ الطالب يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية 
. روضة البنات سفاصلاغ سيدوىارجا
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 أهداف البحث .ه 
كما , أما أىداؼ البحث الذى أراد الباحث الوصوؿ إليها ادلناسبة ذلذا البحث

: يلي
دلعرفة تطبيق عملية تعليم مهارة الكالـ باستخداـ وسيلة التعليم الصور لدى  .1

الطالب يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية روضة البنات سفاصلاغ 
 .سيدوىارجا

دلعرفة تنمية عملية تعليم مهارة الكالـ باستخداـ وسيلة التعليم الصور لدى  .2
الطالب يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية روضة البنات سفاصلاغ 

 .سيدوىارجا
 أهمية البحث .و 

: وأمهية البحث ادلقصودة ىنا ما يستفيد منو األطراؼ التالية
دلعرفة كفاءة الطالب مبهارة كالمهم السيما يف التعبَت باستخداـ : للباحث  .1

حيث يعرؼ الباحث تنمية مهارة الكالـ للطالب , وسيلة التعليم الصور
وحيل ادلشكالت يف , بادلدرسة الثانوية روضة البنات سفاصلاغ سيدوىارجا

 .مهارة كالمهم
, لتعويد الطالب على التكلم باستخداـ وسيلة التعليم الصور: للطالب  .2

السيما يف صف تعليم , ويستعملوهنا لتكلم اللغة العربية يف أنشطة يومهم
 .اللغة العربية

السيما يف مهارة , دلعرفة نتائج الطالب يف تعليم اللغة العربية: للمدرسة  .3
ويعطي الرأي واحللوؿ لتحسُت عملية تعليم اللغة العربية مع مدرسها . الكالـ

 .يف ادلدرسة
 حدود البحث .ز 
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إف موضوع ىذا البحث ىو تنمية مهارة الكالـ باستخداـ : ادلوضوعي  .1
. وادلهارة ادلبحوثة يف ىذا البحث ىي مهارة الكالـ. وسيلة التعليم الصور

 .وتدفع وسيلة التعليم وىي الصور لتظهر كفاءة مهارة الكالـ
جيري ىذا البحث اإلجرائي الصفي يف نصف الدارسي الثاين يف : الزماين  .2

 .2014-2013العاـ الدارسي 
يعقد ىذا البحث يف الصفي العاشر بادلدرسة الثانوية روضة البنات : ادلكاين  .3

 .سفاصلاغ سيدوىارجا
 تحديد المصطالحات .ح 

 مهارة الكالـ  .1
ادلعٌت القائم : األصوات ادلفيدة وىو : الكالـ يف أصل اللغة عبارة عن
: ويف اصطالح النحاة, يقاؿ يف نفس كالـ, بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ

 وىي مهارة نقل ادلعتقدات 7.جاء الشتاء: اجلملة ادلركبة ادلفيدة ضلو
 واألحداث من ادلتحدث إيل 8واألحاسس واالجتاىات وادلعاين واألفكار

 .األخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبَت وسالمة يف األداء
 وسائل التعليم  .2

الوسائل التعليمية ىي جزء ال يتجزأ من عملية التعليم اليت جيب أف تشًتؾ 
أف الوسائل التعليمية . 9األيدي واحلواس لتكوف ناجحة مالئمة لفطرة الطفل

ىي كل ما يستخدـ لزيادة السهل والوضوح يف عملية التعليم ولتحّقق 
 .األىداؼ الدراسية

 الصور .3

                                                             
 .86ص , (1992, دار ادلسلم: الرياض)ادلهارات اللغوية ماىيتها والطرائق تدريسها ,  أمحد فؤاد زلمود علياف 7
 .243ص  (ىػ 1402جامعة ادللك السعود، : الرياض) علم اللغة النفسي عبد اجمليد سيد أمحد منصور،  8
، : بَتوت) الوسائل التعليمية التعلمية بشَت عبد الرحيم الكلوب،  9  .13. ، ص(1982دار إحياء العلـو
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 : منها 10الصور وسيلة بصرية تقدـ أىدافا عديدة

 تستخدـ الصورة لتكوف زلور زلادثة أو أية تشاطات شفوية أخرى (أ 
 تستخدـ الصور لتوضيح استعماؿ بعض الًتاكيب اللغوية (ب 
 تستخدـ الصورة لتوضيح زلتوى مقاؿ أو قصة (ج 

 اإلطار النظري .ط 
:  حيتوي البحث من اإلطار النظري حتت ادلوضوع كما يلي

 :نظريات حوؿ .1
 مفهـو مهارة الكالـ (أ 

ادلعٌت : األصوات ادلفيدة وىو : الكالـ يف أصل اللغة عبارة عن
ويف , يقاؿ يف نفس كالـ, القائم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ

وىي مهارة نقل . جاء الشتاء: اجلملة ادلركبة ادلفيدة ضلو: اصطالح النحاة
ادلعتقدات واألحاسس واالجتاىات وادلعاين واألفكار واألحداث من 

ادلتحدث إيل األخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبَت وسالمة 
 .يف األداء

 أمهية مهارة الكالـ (ب 
وال شك أف الكالـ أو التحدث من أىم الواف النشاط اللغوى سواء 

للكبار والصغار،  فالناس يستخدموف الكالـ أكثر من الكتابة ىف 
ومن ىنا ديكن اعتبار . أى أهنم يتكلموف أكثر شلا يكتبوف. حياهتم

وعلى ذلك . الكالـ والشكل الرئيس لالتصاؿ اللغوى بالنسبة لإلنساف
 11.يعترب الكالـ أىم جزء ىف ادلمارسة اللغوية واستخدامتها

وتأتى أمهية احملادثة باعتبارىا االسلوب الطبيعى للتعامل ىف احلياة 
فالناس يتحدثوف أكثر شلا يكتبوف، واالنساف ىف تعاملو مع األخرين البد 

                                                             
 .172ص , نفس ادلرجع,  زلمد علي اخلوايل 10

  ٨٧: ص,(1420دار الفكرى العريب، : القاىرة) تدريس فنوف اللغة العربيةعلى امحد مذكور،  11 
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و للدرس دوره . لو أف يتحدث إليهم وأف يتحدثوا اليو، واف يستمع اليهم
ىف تدريب التالميذ على ذلك عن طريق ادلمارسة سواء ىف حصة التعبَت 

 12.أو ىف اجلمعيات األدبية
 أىداؼ مهارة الكالـ (ج 

وأّما أىداؼ مهارة الكالـ عند دكتور فتحى علي يونس و دكتور زلمد 
: عبد الرؤوؼ الشيخ فهي

 .أف ينطق األصوات العربّية نطقا صحيحا (1

 .أف ديّيز األصوات ادلتشاهبة نطقا (2

 .أف ديّيز احلركات الطويلة و احلركات القصَتة (3

 .أف يستخدـ الًتاكيب العربّية الصحيحة عند التحّدث (4

 أف يعرّبعن أفكاره بطريقة صحيحة (5
أف يدبّر حوارا مع أحد الّناطقُت بالعربّية ويدبّر حوارا موضوع   (6

 .13معُّت 
ومن ىذا نعرؼ أف مهارة الكالـ ىي القدرة على تكّلم باللغة 

و أىداؼ . ألّف أساس اللغة ىو الكالـ, العربّية صحيحا و فصيحا
األساسّية ىذه ادلهارة ىف تعليم اللغة العربّية ىي قدرة التالميذ على 

 .نطق األصوات العربّية نطقا صحيحا وفصيحا
 ألعاب لغوية لتعليم مهارة الكالـ (د 

يستخدـ اصطالح األلعاب ىف تعليم اللغة، لكي يعطى رلاال 
واسعا ىف أنشطة فصلية، لتزود ادلعلم والدارس بوسيلة شلتعة وشوقة 
لتدريب على عناصر اللغة، وتوفَت احلوافر لتنمية ادلهارات اللغوية 

” التخمُت“وعهي ايضا توظف بعض عمليات العقلية مثل . ادلختلفة
                                                             

 ٢٠١ص , (١٣٨٧دار ادلعارؼ، )ادلوجو الفٌت دلدرس اللغة العربية عبد العليم ابراىم،  12 
 .62-59ص, (ـ2003, دار مكتبة و ىيبة: القاىرة) ادلرجع ىف تعليم اللغة العربيّة لألجانب,   فتحي علي يونس وعيد الّرؤوؼ 13



10 
 

إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتيح للطالب نوعا من 
وىذه األلواف من ألعاب ختضع إلشراؼ . االختيار للغة اليت يستخدموهنا

. ادلعلم أو ادلراقبة ىف األقل
 :نظريات حول .2

 مفهوم وسيلة التعليم (أ 
ىي كل ما  Suparno وسائل التعليم كما ذكر سوبرنو

مرسل )يستخدـ قناة إليصاؿ رسالة أو معلومة من مصدر إىل ىدؼ 
 أف وسائل التعليم ىي ما يزيد عملية  Effendi وذكر أفندي. (إليو

  .14التعليم سهال ويزيد الدرس وضوحا
وعند بشَت عبد الرحيم الكلوب أف الوسائل التعليمية ىي جزء 
ال يتجزأ من عملية التعليم اليت جيب أف تشًتؾ األيدي واحلواس لتكوف 

 15.ناجحة مالئمة لفطرة الطفل
إضافة إىل ىذه التعاريف وجدنا أف الوسائل التعليمية ىي كل ما 

يستخدـ لزيادة السهل والوضوح يف عملية التعليم ولتحّقق األىداؼ 
 .الدراسية

 فوائد الوسائل المعينات (ب 
: 16وللوسائل التعليمية ذلا وظيفة لتحقق ما يريده ادلعلم

توفَت اخلربات احلسية للتالميذ، فتعاونو على تكوين مدركات  (1
 .صحيحة

جذب وتركيز انتباه التالميذ، وذلك دلا تضفيو على الدرس من حيوية  (2
 .وواقعية

                                                             
 .3-2. ، ص(1995إيكيب، : ماالنج) الوسائل ادلعينات يف تعليم العربية إماـ أسراري،  14
 .الوسائل التعليمية التعلمية,  مرجع سابق  15
 .6,  نفس ادلرجع 16
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 .زيادة تشويق التالميذ، وحثهم على اإلقباؿ على الدرس بشغف (3
زيادة النشاط الذايت للتالميذ، وكذلك مضاعفة فاعليتهم وإجياهبم  (4

 .خالؿ الدرس
 .إسراع لعملية التعليم وتوفَت وقت كل من ادلعلم وادلتعلم (5
 .إكساب التالميذ خربات أعمق، وأبقى أثرا (6
 .توفَت الكثَت من اجلهد (7
 .ختطي حدود الزماف وادلكاف، واإلمكانيات ادلآدة (8
 .زيادة ترابط األفكار واخلربات (9

 أنواع الوسيلة التعليمية (ج 
اعتمادا على احلواس اليت تتوجو إليها – تنقسم الوسائل ادلعينات 

إىل ثالثة أنواع ىي معينات مسعية، ومعينات بصرية، ومعينات – الوسيلة 
. 17مسعية بصرية الوسائل البصرية

ادلعينات السمعية ىي اليت تقدـ جتاه حاسة السمع مثل إذاعة  (1
تستخدـ ادلعينات السمعية . الراديو وبرمج سلترب اللغة وغَتىا

غالبا لتدريب الدارس على االحتكاؾ والنطق واالستماع 
 .االستيعايب

تنقسم الوسائل . ادلعينات البصرية ما يتوجو إىل حاسة البصر (2
ادلعينات البصرية عادة إىل قسمُت مها ما يعرض جبهاز العرض 

 .وما ال حيتاج إىل جهاز العرض (على الشاشة)
 األفالـ الثابتة -
الشرائح  -

                                                             
 .7-6,  نفس ادلرجع 17
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ادلعينات السمعية البصرية ما يستعُت بو ادلدرس يف تقدمي ادلادة  (3
. الدراسية ليتناوذلا الدارسوف عرب حواس مسعهم وبصرىم معا

 :تضم الوسائل السمعية البصرية ما يلي
 .أفالـ السينما والفديو -
 .إذاعة التلفاز -
. مسرحية -

 المعايير العامة في اختيار الوسائل واستخدامها (د 
 يتم معايَت عدة ىناؾ إمنا عشوائية بصورة التعليمية الوسائل اختيار يتم ال

وتلك  ، هبا ادلنوط عملها الوسائل ىذه تؤدى لكى عليها االعتماد
 : كما يلي18ادلعايَت

  مناسبتها باألىداؼ الدراسية (1

  الوقت واجلهد وادلبلغ إلجيادىا (2

 دتّكن الوسيلة من إثارة اىتماـ الدارس وشوقتو إىل عملية الدراسة (3

 مناسبتها بكفاءة الطالب وأعدادىم (4

 صحة احملتوى من الناحية العلمية (5

 مهارة ادلدرس يف إجراءىا وابتكاره (6

 دراسة سابقة .ي 
: وأما البحث السابق الذي يكتبو الباحثوف من قبل فمنها

 بامباتج ويدي نارطو: االسم   .1
 0618045. ؼ: رقم القيد   .2
 2010: سنة    .3

                                                             
 .16-15,  نفس ادلرجع 18
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حبث إجرائي  )تعليم مهارة الكالـ بالبطاقة التعليمية : ادلوضوع   .4
جاوي , سيدوىارجا, الثانوية األىلية كرياف" اإلسالـ"صفي يف ادلدرسة 

 (الشرقية
ىذا البحث يبحث عن استعماؿ البطاقة التعليمية يف : نتيجية البحث  .5

والباحث يستعملها لَتغب التالميذ يف التعلم ويدفعهم يف . عملية التعليم
وىذا البحث أسس على نقص التالميذ يف . نتيجة درس اللغة اللعربية
وىذه الوسائل ادلعينات اختارتو الباحث ليحل . ادلفردات وطلقة الكالـ

 .مشاكل بالميذه يف تعليم اللغة العربية
وأما الفرؽ البحث السابق هبذا البحث الذي سيبحث يف ىذه رسالة 
تكميلية فهي أف الباحث يطبق يف عملية تعليمو باللغة العربية ليكوف 
. التالميذ سهولة ووضوحة وىم يفهموف على ما بُت ادلدرس يف الفصل

ويستعمل الباحث الصور ليستدؿ التالميذ يف كالمهم وال ىم يتحَتوف من 
أين ادلبدأ يف طالقنهم يف اللغة العربية اليومية ليكوف كالمهم مرتبا كًتتيب 

 . الصور
 


