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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية

 الفصل األول :الوسائل التعليمية

 تعريف الوسائل التعليمية - أ

ن الوسائل التعليمية ىي رلموعة األجهزة وادلواد التعليمية اليت يستخدمها إ
 الوسائلادلعلم وادلتعلم يف ادلوقف التعليمي لتسهيل عملية التعليم. ويعد استخدام 

ىي كل أداة و  15التعليمية.عملية التعليمية من األمور اذلامة والضرورية جلعل 
التعلم والتعليم، وتوضيح ادلعاين واألفكار، أو يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية 

التالميذ على العادات الصاحلة، أو تنمية ، أو تعويد التدريب على ادلهارات
أن يعتمد ادلعلم أساسا على األلفاظ ، دون االذباىات، وغرس القيم ادلرغوب فيها

 .16 والرموز واألرقام

أن التعريف العام للوسائل  (Gerlach & Ely)وأما عند جرلوج وعيلي 
التعليمية ىي ادلعلم وادلادة واألحداث اليت توفر فرصة الطالب الكتساب ادلعرفة 

وسيطة غَت شخصية الللوسائل التعليمية ىي  اص. وأما التعريف اخلقررةوادلهارة وادل
 17اليت استخدمها ادلعلم يف التعليم والتعلم للتحقيق ادلقصود.

                                                           
  .154( 2006، )جامعة أسيوط: كفاية الًتبية العمليةحسنية زلمد حسن ادلليجي، 15
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من  ةخأووذادل، ادلقالة الوسائل التعليمية مفهومها وفوائدىا وأنواعهامسعد زلمد زياد،  
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أن الوسائل التعليمية  (Gagne & Brich)وأما عند جاجٍت و برصلنج 
الت اليت تستخدم لنقل احملتوى من ادلواد التعليمية، وتتكون من تشتمل على اآل

واألفالم والشرائح والصور الكتب واألجهزة والتسجيل والشريط والصور ادلتحركة 
 18والثابتة والتلفاز واحلاسب.

الوسيلة التعليمية ىي ما يلجخأ إليو ادلدرس من أدوات وأجهزة ومواد 
لتسهيل عملية التعليم والتعلم وربسينها وتعزيزىا. وىي تعليمية ألن ادلعلم 

لة يقصد بالوسي 19يستخدمها يف عملو، وىي تعلمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها.
التعليمية ما تندرج ربت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها األستاذ يف ادلوقف 
التعليمي، بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار وادلعاين للطلبة. وقد عرفها 
زلمد زياد محدان أن الوسائل التعليمية ىي وسائط تربوية يستعان هبا ألحداث 

 20عملية التعليم.

وسائط اليت تعُت على الر، الوسيلة التعليمية ىي و بناء على التعريف ادلذك
ربية أن ل ادلعلم يف عملو لنيل ادلقصود. فينبغي دلعلم اللغة العم ويسه  التعليم والتعل  

أن ديلك الكفاية يف استخدام الوسائل  التعليمية، و  خيتار وسيلة جيدة وناجحة،

                                                                                                                                                                      

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2009) 25. 

18
 مًتجم من:  

Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2012) 102. 
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 243(. ص: ھ1318، )بَتوت: دار النفائس، وصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمود معروف،  
20

، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،   
 .154 (2011، نجاحلكومية دباال
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ادلاضي. لذلك إذا ألن التعليم يف زمان العصر احلديث ليس كما كان يف العصر 
اوتار ادلعلم الوسيلة اجليدة ادلناسبة ألحوال التالميذ فطبعا يساعدىم على زيادة 

 واإلدراك. الفهم واالستدالل يف عملية التعليم

وسائل التعليمية كما ذكره زلمود ينوس بخأهنا أعظم تخأثَتا يف الوأما أمهية 
م بخأن الوسائل التعليمية احلواس ولضمن الفهم فيما رأى كمن مسع. وعند إبراىي

ذبلب السرور للتالميذ وذبدد نشاطهم، وتساعد تثبيت احلقائق يف أذىان 
لذلك استخدام الوسائل التعليمية مهمة جدا  21عملية الدراسية.الالتالميذ، وربيي 

 ألن تكون حالة سعيدة ويؤثر حقائق التالميذ يف عملية التعليم والتعلم.

 الوسائل التعليميةأسس نظرية في استخدام  - ب

بسبب التفاعل بُت  هارة وتغيَت ادلوقف والسلوك ربدثاكتساب ادلعرفة وادل
ىناك  (Brunner)زمان القدًن، وأما عند برونَت اليف  اخلربة اليت شهدديدة باجلاخلربة 
 (enactive)وسائل التعليمية وىي اخلربة ادلباشرة المستويات رئيسية من  ثالث

جبعل . فاخلربة ادلباشرة ىي (Symbolic)واخلربة التجريدية  (Iconic)واخلربة الصورية 
رحلة الثانية أو اخلربة الصورية أن  ادل، ويف ماكلمة  مفهوم من معٌت ىعلمباشرة 

على الرغم من الطالب  ،مستفيدة من الرسم والتصوير والصورة أو الفلمما كلمة 
ىا من الرسم والتصوير علموا ويفهمو ويستطيعون أن يالكلمة وا الربط لتقدًن مل يتم  

على الصورة رحلة التجريدية يقرأ الطالب )أو يسمع( ادلوالصورة أو الفلم. ويف 
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Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hal.75 
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مستويات ذبريبية يتفاعل . وثالث الكلمة ا بتجربتهم يف جعلوهنطابقالذىنية وي
 يف زلاولة اكتساب "اخلربة" )ادلعرفة وادلهارة وادلوقف(.

ومستويات اخلربة يف اكتساب نتائج التعلم ادلذكورة باعتبارىا عملية 
وادلعلم يصب رسالة تسمى الرسالة،  اوىتقنأو االتصال وادلواد اليت نقلها للطالب 

الرسالة من  واالرموز حىت يفهم ونويفسر وكمصب الرسالة. والطالب كمتلقُت 
 22ادلعلم والطالب وصفها على الصورة التالية.

 الرسالة يف االتصال: 1اجلدول 

 ــــــالرسالة بتهضم  ـــــالرسالة بنتيجة 
 استماع الت ادلوسيقية اآلاحملادثة، الغناء، و 

تصور من الفلم، واللوحة، والصورة، 
 والرسم، والثابتة، واحلركة غَت  اللفظية.

 إرصاد

 القراءة الكتابة واإلنشاء
  

لوظيفة  ةنتائج التعلم جيدجيعل  استخدام اللفظعقد ليفي وليفي أن 
قول نن أوهبذه الصورة والشرح من ليفي نستطيع  التذكر، وربط احلقائق وادلفاىيم.
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التذكر،  وربط  خدام الصورة ذلا أثر قوية لوظيفةاللفظ أو استاستخدام بخأن 
 23احلقائق وادلفاىيم عند الطالب.

 أنواع الوسائل التعليمية  - ت

تتنوع الوسائل التعليمية حسب احلاسة ادلستخدمة يف استقبال ما فيها من 
علومات، فمنها الوسائل البصرية اليت تعتمد على حاسة البصر، كالصور ادل

عتمد على حاسة السمع وتسمى والبطاقات والرسوم البيانية وغَتىا، ومنها ما ي  
بصرية معتمدة -ئل مسعيةشرطة واإلذاعة. وقد تكون الوسااألالوسائل السمعية، ك

 على حاسة السمع والبصر، كاألفالم ادلتحركة والناطقة ومسرح العرائش والتلفاز.

وعند فوزان أن الوسائل التعليمية تنقسم إىل رلموعات، وذلك حسب 
 احلاسة اليت زباطبها، وىي:

الوسائل التعليمية بشكل ادلواد ادلطبوعة أو ادلرسومة، مثل: الكتب، والصورة  -1
التعليمية، والرسومات واخلرائط، واللوحات التعليمية، والشفافيات، والبطاقة، 

 والرموز.

الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية الثابتة مثل: أفالم ثابتة،  -2
 وأشرطة صوتية وأسطوانات.
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الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية ادلتحركة، مثل أفالم متحركة،  -3
 طة الفيديو، وأقراص احلاسوب.وأشر 

 والوسائل ادلستعملة يف تدريس اللغة العربية فهي تصنيف يف اجملاالت التالية:

الوسائل البصرية، وىي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت، وأمهها:  - أ
الكتاب ادلدرسي وما أشبو ذلك، والسبورة وملحقاهتا، واللوحات اجلدارية وما 

 بة وادلسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها.دلفردة وادلرك  أشبو تلك، الصور ا

الوسائل السمعية، وىي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها: ادلذياع،   - ب
 والتسجيالت الصوتية، واألسطوانات إخل.

الوسائل السمعية والبصرية، اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت واألذن   - ت
ور ادلتحركة، والدروس النموذجية ادلسجلة، معا، وأمهها: التلفاز، والص

 24والتمثيليات ادلتلفزة، اخل.

 من الوسائل التعليمية احلديثة: -4

يعد ظهور احلاسب اآليل من أىم منجزات الثورة العلمية التقنية 
احلديثة، فقد أحدث ىذا االبتكار تطورا ىائال يف مجيع أوجو النشاط 

اآليل أمرا ضروريا بل حتما يف معظم  اإلنساين حىت أصبح استخدام احلاسب
 رلاالت احلياة. 
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تعليمي ال ةوسيطكان  ،ميإن احلاسب اآليل ليس رلرد وسيط تعل  
، ولكنو وسيط ديكن أن يشتمل على عدة وسائط أورى، وعليو بدونو أورى

ها الوسائط يديكن أن يقوم احلاسب اآليل بالعديد من الوظائف اليت تؤد
ىذا النوع من إفادة  ىلقيام بوظائف جديدة، ويسماألورى باإلضافة إىل ا

احلاسب اآليل باسم الوسائط ادلتعددة. وتتكون الوسائط ادلتعددة من 
 العناصر اآلتية:

 النص ادلكتوب - أ

، وىو مجيع الصور Grapics and Imageالرسوم والصور الثابتة  - ب
األبعاد الفوتوغرافية أو الرسوم التوضيحية الثانية سواء أكانت ثنائية 

 "مسحطة" أم ثالثية األبعاد "رلسمة".

، ويعترب الصوت من العناصر ادلهمة جدا يف برامج Soundالصوت  - ت
الوسائط ادلتعددة، فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة ال يكون 

، ويعود ذلك إىل أن ادلؤثرات الصوتية تعزز  وقعو ادلطلوبللربنامج 
 ط ادلتعددةكثَتا من عنصر التفاعل يف برنامج الوسائ

، وىي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة Animasiالرسوم ادلتحركة  - ث
تعرض يف تعاقب معُت وسرعة معينة، لتعطي حركة ومهية كما ىو 

 احلال يف األفالم السينمائية.
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، وىي رلموعة من اللقطات الثابتة لألشياء Videoالصور ادلتحركة  - ج
 25هر وكخأهنا متحركة.احلقيقية حبيث يتم عرضها بسرعة معينة لتظ

  مها: نوعُتأما يف اللغة العربية فيمكن تصنيفها إىل

 الوسائل احلسية  - أ

وىي اليت يتلقى التلميذ فيها ادلعلومات باإلدراك احلسي عرب حواسو، ومن 
 :26مزاياىا

 ب انتباه الدارسُت وتدفعهم إىل النشاط الذايتذبذ -1

 الدارسُت وتشوقهم إىل الدرس ةحياذبدد  -2

 ادللل نتيجة ادلشاركة واحلركة والعمل من جانب الدارسُتتبعد  -3

 توقظ احلواس، وتنمي دقة ادلالحظة والقدرة على االستنتاج -4

 سي عند الدارسُتتعمل على تثبيت احلقائق نتيجة لإلدراك احلح  -5

 ومن أمثلتها:

الشيء ذاتو: وتستخدم يف دروس التعبَت يف الصفوف األوىل كعرض  -1
 ، أو ضلو ذلك.قطعة نقود، أو كخأس ماء
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مناذج رلسمة: وتستخدم يف دروس التعبَت أو األناشيد، أو اإلمالء،  -2
 أو القراءة كنموذج لطائر أو حيوان أو ضلو ذلك.

الصور: وتستخدم كنماذج يف دروس التعبَت، ويف القراءة، واألناشيد.   -3
كما ديكن استخدام الصور يف التصوير األديب، لتوضيح ادلعاين 

 تضمنها بيت الشعر أو النص األديب.واألفكار اليت ي

ادلصورات اجلغرافية: وتستخدم يف النصوص والقراءة ومعرفة أجزاء  -4
الوطن العريب لبيان البلدان وادلواقع. وىي تعرض يف مناسبات كثَتة يف 

 دروس اللغة العربية.

الرسوم البيانية: وتستخدم يف بيان االذباىات األدبية واخلصائص  -5
 اللغة يف العصور ادلختلفة.الفنية لفنون 

السبورة: وتستخدم لألمثلة والشرح والرسم وعرض النماذج اجليدة  -6
من دروس  ةكثَت اإلجابات واحلقائق وادلعلومات ال للخط، وتنظيم

 اللغة العربية.

 : وتستخدم يف تعليم القراءة للمبتدئُت.البطاقات -7

للمبتدئُت، اللوحات: وتستخدم اللوحات الرملية لتعليم القراءة  -8
وكذلك اللوحات الوبرية لتثبيت مناذج احلروف والكلمات والعبارات 

 وغَتىا شلا يعرض على التالميذ.
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فيها مناذج جيدة للًتتيل القرآين، أو األشرطة ادلسجلة: وتسجل  -9
جالت يف الندوات، أو احلوار واألحاديث يف إللقاء الشعر أو ادلس

 احلفالت، أو ادلناظرات أو احملاضرات.

يف النشاط ادلدرسي وتدريب التالميذ على  اإلذاعة الًتبوية: وذلا دور  -10
 اإللقاء وإعداد ادلوضوعات وتشجيع روح ادلناقشة.

ادلعارض: وتشمل البحوث والتعليقات والصور والصحف ورلالت   -11
 احلائط وغَتىا.

 

 

 الوسائل اللفظية يف تدريس اللغة العربية - ب

 :27وسبتاز ىذه الوسائل دبا يلي
السرعة يف العرض: فذكر الشيء حيتاج إىل زمان أقل شلا يطلبو  -1

استحضاره أو عرض صورتو أو منوذجو أو رسم شكلو وسرد احلوادث 
 التارخيية يتم يف وقت قصَت ال يتسع لتمثيلها.

السهولة: فاللغة ال تكلف اإلنسان من جهد سوى النطق والتفكَت  -2
 فيما ينطق بو.

 ضيح ادلعاين الكلية واحلقائق اجملردة.الوضوح: فاللغة أقدر على تو  -3

 ومن أمثلة الوسائل اللفظية يف تدريس اللغة العربية:
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األمثلة: فالكثَت من احلقائق تظل غامضة، غَت مفهومة حىت تعرض  -1
 فتستبُت معادلها.دبثال، 

د صلة بُت شبيهُت: أحدمها األمرين عق   كالالتشبيو وادلوازنة: ويف   -2
وكما يكون التوضيح بعالقة ادلشاهبة بُت  مفهوم واآلور يراد فهمو،

 الشيئُت، يكون كذلك بعالقة التضاد بينهما.

الوصف: عندما يكون الوصف دقيقا، فإن اللفظ يعطي صورة  -3
 واضحة تقرب من الصورة احلسية.

الشرح: ويستخدم إليضاح معاين ادلفردات واألساليب يف دروس  -4
 القراءة والنصوص وضلوىا.

وتؤثر يف تنمية اخليال، وتزويد الدارسُت القصص واحلكايات:  -5
 باألفكار وادلفردات واألساليب.

وعند استخدام الوسائل التعليمية يف اللغة العربية بنوعها، جيب أن تتوافق 
التالميذ يف إعدادىا، وال بد  ةشاركمع مراحل النمو اليت دير هبا التالميذ، وىكذا دل

باستخدام الوسيلة  ادلعلم أن يعٍتوالغموض وجيب على  من ولوىا من التعقيد
 28ها.ود ربقيق  ألىدافو اليت ي  
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 خصائص الوسائل الناجحة - ث

نتج ىذه الوسائل يف تخأدية وظيفتها الًتبوية، ينبغي أن تتوافر فيها لكي ت  
 29الشروط، وقد ذكر الدكتور نايف معروف يف كتابو الشروط التالية:

 من ثقافة األمة وحضارهتا.ابعة تكون منتمية لألىداف الًتبوية التأن  -1

 أن تكون زلققة للهدف ادلباشر الذي يستخدم من أجلو. -2

 وصائص الدارسُت اجلسدية والنفسية والعقلية. أن تراعى -3

ومن وصائصهم اليت البد من مراقبتها ىي السن، واجلنس، واخللفيات 
 التعليمية والثقافية، واذلدف من تعلمو اللغة.

 .بذل إعدادىاوت فائق هدجبلمتعلم لدلعلم اقدمها أن تكون الفائدة اليت  -4

 أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة االستعمال. -5

يف تصميمها وإعدادىا صحة ادلعلومات، ويف إوراجها جودة  عىراأن ت -6
 اإلتقان.

 ستعمل يف الوقت ادلناسب، وادلكان ادلناسب، والشكل ادلناسب.أن ت   -7

تصميم وطة الدرس، حيث قد ويكون اوتيار الوسائل التعليمية بعد 
حدد األىداف اخلاصة بالدرس وزلتواه وطريقة تنفيذه وخيتار أنسب الوسائل 
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 244ص:  ،ادلرجع السابقنايف زلمود معروف،  
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أن يبدأ ادلعلم بإعداد الوسائل التعليمية مهما كانت  دىا للدرس. فمن اخلطخأوأجدا
 شلتعة وجذابة، مث يصمم بعد ذلك وطة الدرس.

 ار الوسائل التعليميةياختوخطوات كيفية  - ج

ار يادلعلم بنفسو. ىناك كيفية اوت هاستخدام الوسائل التعليمية ما خيتار ويف 
 وىي كما يلي:   (Suparno)الوسائل التعليمية، كما كشفو سوبرنو 

 الوسائل التعليمية معرفة وصائص   -1

 ناسب باألىداف التعليميةتالوسائل اليت اوتيار  -2

 مها ادلعلمطريقة استخدب ناسبتالوسائل اليت اوتيار  -3

 بادلادة الدراسيةناسب تالوسائل اليت اوتيار  -4

ومستويات  ىموعمر  ىمبخأحوال الطالب وعددناسب تالوسائل اليت اوتيار  -5
 تعليمهم

 باحلاالت والظروف والبيئيةناسب تالوسائل اليت اوتيار  -6

 30ة لدي ادلدرس.وحيدال زبًت الوسيلة بسبب وسيلة جديدة أو  -7

الوسائل ادلعينة كما ذكره عبد العليم وأما إرشادات عامة يف استخدام 
 إبراىيم وىي كما يلي:
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 مًتمجة من: 
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, hal. 110 
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تزداد أمهية ىذه الوسائل، وفائدهتا للتالميذ، إذا اشًتكوا يف اوتيارىا وإنتاجها،   -1
 نوعة مبتكرة.تونخأمل أن صلدىا يف ادلدارس صورا ومناذج م

فاد عد بعد استعرض ىذه الوسائل عندما سبس احلاجة، وأن تبينبغي أن ت    -2
غراضها، وإال كانت ملهاة للتالميذ، ويسمح باستمرار عرض الوسائل، اليت سبتد أ

 فائدهتا للتالميذ.

 يف عرضها على التالميذ أن تكون يف وضع مناسب ذلم مجيعا. يراعى  -3

 جيب أن زبلو الوسائل احلسية من التعقيد والغموض.  -4

بذوات األشياء إن دلراحل النمو: فنبدأ  جيب أن تكون الوسائل ادلعينة مسايرةً   -5
 أمكن، وبنماذجها اجملسمة، مث تنتقل إىل الرسوم والصور ..وىكذا. 

الوسائل التعليمية ال تعٌت عن ادلدرس، ولكنها تعينو، وردبا زادت أعباءه، وذلذا   -6
جيب على ادلدرس أن يوليها نصيبا كبَتا من اجلهد والدراسة، حُت إعداده 

 عٌت عن الشرح.الدروس، وأال يظن أن يف عرضها ما ت

جيب أن تكون ادلدرسة على صلة دائمة بإدارة الوسائل اليت أنشخأهتا الوزارة، أو   -7
أعدهتا ادلنطقة، لتنتفع بإنتاجها وذبارهبا، ولتزود ىذه اإلدارة دبقًتحاهتا، فيتم 

 31تبادل ادلنفعة.

 عند اوتيار الوسائل البد من مراعاة األمور منها التخأكيد على اوتيار الوسائل 
وفق أسلوب النظم أي أن خيضع لنظام تعليمي، ادلتكامل وفيما يلي منوذج يضع 
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 435( ص: 2007، )القاىرة : دار ادلعارف، ادلودة الفٍت دلدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  
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عملية التدريس وفق أسلوب النظم ويؤكد أمهية اوتيار واستخدام الوسائل 
 من ىذا األسلوب:التعليمية ضح 

 32منوذج إعداد الدرس ووطوات اوتيار الوسائل التعليمية: 2اجلدول 

 الدرسد األىداف السلوكية لكل يدرب -1
 د العمليات التعليمية الالزمة للهدفيدرب -2

 تصالادلثَتات والقنوات احلثية الالزمة لالد يدرب -أ -3

 ربقيقها ةاألنشطة الدراسية ادلرغوبد يدرب -ب

 األفراد ادلشًتكُت يف التعلمد يدرب -ج
 ز القائمة بالوسائل ادلناسبةيهذب -أ -4

 احلصول عليو ةصعبذف منها ما ىو غَت عملي أو احل -ب

 د الوسائل اليت ال تناسب الدارسُتااستبع -ج
 عددا من األىداف ادلًتابطة. تبحث عن الوسائل اليت ربققلا -5

 ح للعرض وتتفق مع مهارتك ورغبتك.ز رلموعة مناسبة تصلح يهذب
د طرائق العرض ادلختلفة يدرب -أ -6

 للوسائل ادلختارة
اخلواص ادلفصلة  ديدرب -ب -6

 لكل طريقة عرض
ر منها ما يتفق مع ياوتاال -أ-7

 السابقة 1,2,3
 داإعهالوسيلة أو  جا إنت -ب-7

 إىل متخصص بصنعها
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 .157 ادلرجع السابق،حسنية زلمد حسن ادلليجي،  
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 د طريقة التنفيذ ومتابعة الدرس وتقوديويدرب -8
 ذ الدرسينفت  -9
  الدرسًنقو ت -10

 اإللكتروني تعليمال - ح

 تطوير يف كبَتًا دورًا ةلعب وأدوات وسائل احلديثة ةوجيالتكنول قدمت

 أساليب لتحسُت الفرصة أتاحت كما السنوات األوَتة يف التعليم والتعلم أساليب

 العملية تفعيل يساعد على الذي الفعال الًتبوي ادلناخ توفر شخأن من واليت التعلم

 جيدة. بصورة إوراجها و التعليمية
 بيئة إجياد إىل يهدف الذي التعليم وأما التعريف عن التعليم اإللكًتوين ىو

 كنديو  ،العنكبوتية اآليل احلاسب تقنيات على ادلعتمدة بالتطبيقات غنية ليةتفاع  

 ديكن كما. و  مكان أي ومن وقت أي يف التعلم مصادر إىل الوصول من لطالبل

 وتفاعل وسبرينات شروحات من يتضمنو ما مع التعليمي احملتوى تقدًن: بخأنو تعريفو

 سلزنة متقدمة برامج بوساطة بعدال عن أو الفصل يف شاملة أو جزئية بصورة ومتابعة

 33.العنكبوتية شبكة بوساطة أو اآليل احلاسب يف
حيدد ال إن التعليم اإللكًتوين أمر غالب يف زماننا ىذا، وأن التعليم 

ل الطالب على يبعد لتسهالتعليم عن البزمان ومكان. وكثَت من اجلامعة يعقد 
ب اآليل والشبكة اسمكان بال حدود. وىذا احلال يستخدم احل ادلشاركة من أي

                                                           
33

( 2012، 9اجمللة العربية لضمن جودة التعليم اجلامعي، العدد )، اإللكًتوينادلعاير القياسية لبناء نظم التعليم عبد الرمحن شريف كرار،  
123. 
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الدولية. فيمكن الطالب على أن حيمل الكتب اليت حيتاج بواسطة الشبكة 
 بسرعة. ية إىل زلاضرينالدولية ويرسل الوظيفة اجلامع

 من ادلتعلم و ادلعلم بُت التفاعل تيحي   إلكًتوين نظام ىو بعدال عن فالتعليم

 استخدام فيو ويتم والدروس للمقررات التعليمي ىللمحتو  كامل عرض والل

 من تتضمنو دبا متعددة ووسائط وشبكات حاسبات من احلديثة اتصال آالت

 وغَتىا وادلتحركة الثابتة والرسوم والصوت وادلوسيقى والصور الكتابة عناصر تآلف

 من االنتقال على تعتمد برامج وىى الفائقة الوسائط أيضا وىناك العناصر، من

تفصيلية   وعميقة  بدرجة أو آور بشكل ادلعلومة لتقدًن آور وسيط ىلإ وسيط
ي التعليم اجملال يف ادلعلومات لتداول العنكبوتية استخدام ىلإ ضافةباإل ىذا ،كثَتة

 الدوول ديكن و مكان يأ يف احملمول اذلاتف عرب استخدامو وإتاحةي والتدريس
 34.القارات عرب ةشلتد   ىائلة معارف   دائرة من ربتويو وما العنكبوتية الشبكة على

وينقسم التعليم اإللكًتوين إىل قسمُت، فاألول التعليم اإللكًتوين ادلباشر 
 الدروس وتبادل توصيللل العنكبوتية على ادلعتمدة التعليم وتقنيات وىو أسلوب

 الكثَت فيو تدول مفهوم لكًتويناإل والتعليم وادلعلم، ادلتعلم بُت األحباث ومواضيع

 هدش   فقد واألساليب، (CD) وىو واضًحا كان عيبها لكن للتعليم التقنيات من

 وادلدرس ادلادة بُت التفاعل ميزتل افتقارىا ادلدرلة األقراص اعتماد ياتالثمان عقد

 . ادلتلقي أو وادلتعلم
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 .7. ص. (2010، مارس 5رللة تعليم اإللكًتوين، العدد )، دور التعليم عن بعد يف األزمات والكوارثحسن عثمان،  
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 األساسي للتعليم مرادًفا احلاسوب على والثاين التعليم اإللكًتوين ادلعتمد

 تعليمال وطة منضح  عديدة ألساليب مكملة بصورة اعتماده وديكن التقليدي

 35.والتقنيات األساليب من رلموعة على عتمدوت   شاملة،ال وتدريب

بدأ احلاسوب اإللكًتوين يف السبعينيات حيتل ادلكانة السامية اليت كان 
ا اجلهاز ىذر اخلمسينيات وأوائل الستينيات. ديتنع هبا سلترب اللغة  يف أواو

 36يف مساعدة الدارس على تعلم اللغة األجنبية. مستقبللعجيب ىو أمل ا
فاحلاسوب ىو رلموعة من الوحدات اإللكًتونية الدقيقة اليت يدول 

ور جيري العمليات احلسابية وادلنطقية، وجزء ثالث آجزءا منها ادلعلومات، وجزء 
 زن ادلعلومات. ويطبع نتائجها، وجزء رابع حي  رج ادلعلومات خي  

وأما ما يتعلق باالستفادة من احلاسب اآليل يف تعليم اللغة العربية، فيمكن أن 
 :37نقسمها على ثالثة أقسام

أوال: برامج التعلم اخلصوصي، وىنا يقوم الربنامج التعليمي بتقدًن 
تلك الوحدة،  ادلعلومات يف وحدات صغَتة يتبع كال منها سؤال واص عند

ة للتعليم عن طريق الوسائط ادلتعددة، التعليمية يف ىذه احلالة تكون معد   امجالرب ف
حيث يقوم الربنامج التعليمي ىنا مقام ادلعلم، فيحصل التفاعل بُت الطالب 

مثل وادلعلم. ومن برامج التعليم اخلصوصي ادلساعدة يف تعليم اللغة العربية ىي 
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 .7نفس ادلرجع،  
36

 229ص:  ،النظرية والتطبيقتعلم اللغات احلية وتعليمها بُت صالح عبد اجمليد العريب،  
37

 162ص: ، ادلرجع السابقأوريل حبر الدين،   
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ة  تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، وبررلة أورى وبررلبررلة العربية للجميع، 
 سلصصة لتعليم اللغة العربية.

التعليمية غَت معدة  الربنامجثانيا: برامج التعليم غَت اخلصوصي، فهي 
لتعليم اللغة العربية، فهي معدة لألغراض األورى مثل لغرض التعليم العام مث 

بررلة  الربنامجوسيلة لتعليم اللغة العربية. ومن تلك  الربنامجتستفاد تلك 
ادلسلسالت واألفالم، واحملاضرات العلمية، وبث األوبار، وادلناقشات والندوات، 

 واألناشيد اإلسالمية العربية.
تعليمية إذا  ال الربنامجصبح تلك ثالثا: برامج اللعب، فمن ادلمكن أن ت  

ها ذات صلة هبدف تعليمي، وعلى ادلعلمُت كانت ادلهارة اليت يراد التدريب علي
بررلة  الربنامجأن يضعوا يف أذىاهنم اذلدف أوال من برامج اللعب. ومن تلك 

شجرة احلروف، وحديقة احلروف، وقطار احلروف، وحديقة األرقام. حيث 
 تصمم تلك الربنامج للعب وديكن االستفادة منها لتعليم احلروف واألصوات.

 بوتاتوسالفصل الثاني: هوت 
  البرنامجعن  - أ

شبكة السبارين التعليم على  تفاعل نجعلىي ل Hot Potatoesالغرض من 
أو غَت  العنكبوتيةواليت ديكن تسليمها إىل أي جهاز كمبيوتر متصل ب العنكبوتية

 أو جوجل كروم Mozilla Firefox مثل موزيال فَتفوكس رلهزة ادلتصفحمتصلة 

Google Chrome  . استخدامادلناوراتHTML  وJavaScript   لتنفيذ التفاعل، ولكن
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. الربنامجمن أجل استخدام الربرلة تاج إىل معرفة أي شيء حول ىذه اللغات ضلال 
)األسئلة  ناالقيام بو ىو إدوال البيانات عن التمارين اخلاص ب ناكل ما علي

بالنسبة إنشاء صفحات ويب على سيقوم الربنامج . واألجوبة، واالستجابات اخل(
ىناك مخسة برامج أساسية يف  .العنكبوتيةالشبكة بعد ذلك ربميلها على  نا، وديكننال

 ىوت بوتاتوس:
ديكن أن تكون األسئلة من  .مسابقات القائم على السؤال جيعل  JQuizالربنامج -1

وديكن . أربعة أنواع سلتلفة، دبا يف ذلك اوتيار من متعدد واجلواب القصَت
إلجابات الصحيحة وتوقع إجابات ردود فعل زلددة سواء بالنسبة ل تقدًن

يف اإلجابة على األسئلة القصَتة، يتم ربليل زبمُت الطالب بذكاء  واطئة
 .وردود فعل مفيدة إلظهار ما ىو جزء من زبمُت حق وما جزء من اخلطخأ

 .يستطيع الطالب طلب تلميحا من اجلواب

ديكن ربديد اإلجابات مثل امأل الفراغات. فجوة سبارين  جيعل JCloze الربنامج -2
إىل نظر لالصحيحة غَت زلدود لكل الفجوة، وديكن للطالب طلب تلميحا، وا

. وديكن أيضا تضمُت فكرة زلددة لكل الفجوة. وطاب اإلجابة الصحيحة
يسمح الربنامج فجوات يف اوتيار . كما يتم تضمُت التهديف التلقائي

 .وات التلقائي من كل كلمة يف النصالكلمات، أو فج

كن أن تكتمل على الكلمات ادلتقاطعة اليت دي جيعل JCross الربنامج -3
 كما ىو احلال يف. ديكنك استخدام شبكة من أي حجم تقريبا .العنكبوتية
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JQuiz وJCloze يسمح للطالب أن يطلب بريد إلكًتوين رلانية إذا كان ىناك ،
 .حاجة للمساعدة

ربديد العديد من اإلجابات  ناديكن. اجلملة-سبارين ادللتبسةجيعل  JMix الربنامج -4
كلمات وعالمات الصحيحة سلتلفة على النحو الذي تريد، استنادا إىل ال

مع الكلمة الصحيحة  اتلميحيطالب الطالب يستطيع أن ، و الًتقيم يف اجلملة
 .القادم أو جزء من اجلملة إذا لزم األمر

تظهر قائمة من البنود الثابتة . مطابقة أو ترتيب التمارين علجي JMatch الربنامج -5
البنود ادللتبسة على  مععلى اليسار )ديكن أن تكون ىذه الصور أو النص(، 

وىذا ديكن أن تستخدم دلطابقة ادلفردات إىل الصور أو ترمجات، أو . اليمُت
 .لًتتيب اجلمل لتكوين سلسلة أو احملادثة

مت تصميم ىذا . Masher يسمىالسادسة باإلضافة إىل ذلك، ىناك برنامج 
قوم بإنشاء ن اإذا كن. إلنشاء وحدات كاملة من ادلواد يف عملية واحدة بسيطة

 أن دصلتسلسل التمارين والصفحات األورى اليت ينبغي أن تشكل وحدة، قد 
Masher ستخدم نديكن أيضا أن . مفيدةMasher  لتحميل صفحات ويب مل خيلق

www.hotpotatoes.netسَتفر إىل  Hot Potatoesمع 
38

. 
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 مًتجم من: 
http://hotpot.uvic.ca/wintutor6/tutorial.htm 

http://www.hotpotatoes.net/
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 اإلصدارات من هوت بوتاتوس  - ب

Hot Potatoes   ىذا اإلصدار ىو . ىو اإلصدار رلانية أوال 6.3اإلصدار
وفيو  .من األغراضألي غرض  الربنامجىذا ستخدم يمفتوحة على أي شخص 

  ات:إصدار كل يف   اتاجلديدالزيادات 
سيتم مطالبتك . ال يوجد لديو ميزات جديدة، إال أنو رلاين 6.3اإلصدار  -1

 ىذه العملية ببساطة يسخأل عن اسم. لتسجيل عند بدء تشغيل التطبيق
يف  ادلستخدم ، وخيزهنا يف سجل النظام، وسيتم إدراج اسمادلستخدم

 لمستخدم، وربديد لHot Potatoesوم بإنشائها مع التدريبات اليت تق
 . ادلؤلف من التدريباتك

اثنُت من عناصر القائمة اجلديدة: القائمة  6.2.4.0يضيف اإلصدار  -2
ويارات لديها اآلن اثنُت من عناصر القائمة الوتيار موقع ادللف ادلصدر، 

  .وإعادة تعيينها إىل االفًتاضي

إظهار تلميحات جديدة يف القائمة يضيف األمر  6.2.3.1النسخة  -3
 .ويارات

يف ادلعلومات ادلعروضة  JQuiz ، لديو بعض التحسينات6.2.2.0يف النسخة  -4
رى أن يبعد كل سؤال، يستطيع الطالب . على الطالب القيام التدريبات

من األسئلة اليت قد أكملت حىت اآلن، وعندما يتم االنتهاء من مجيع  اعديد
يف إجابة زبطي عندما على ذبنب مشكلة الطالب  األسئلة، وىذا يساعد

 .ننسى أهنا مل ذبب كل منهمأو األسئلة 
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 XML و أفضل معاجلة دللفات بياناتل Hot Potatoesمن  6.2.1.0إصدار  -5

يف بعض . اخلاصة هبا، وإذا كانوا قد مت ربريرىا بواسطة برنامج وارجي
إغالق الذايت عالمات ، قد يتم استبدال عالمات فارغة مع XML احملررين

  .العناصر الفارغة

يدول ميزة جديدة: حساسية القضية  Hot Potatoesمن  6.2.0.9إصدار  -6
اآلن إنشاء الكلمات ادلتقاطعة اليت تستخدم األحرف  ناديكن .Jcross يف

 .الصغَتة، وذلا إجابات قبوذلا أو رفضها على أساس القضية

اآلن  ناديكن .SCORM 1.2م ليقدم الدع Hot Potatoesمن  6.2اإلصدار  -7
واليت ديكن استَتادىا  SCORM إوراج التدريبات اخلاصة بك يف شكل حزم

 .SCORM إىل نظم إدارة التعلم اليت تدعم

يقدم ميزة واحدة جديدة، وإنشاء حزمة  Hot Potatoesمن  6.1اإلصدار  -8
با الربيدي، واليت سبكنك من إنشاء أرشيف مضغوط احملمولة من التمرين، جن

 .إىل جنب مع أي ملفات الوسائط ذات الصلة

. HTMLHelp ، ملف التعليمات ىذا يف شكل6.0.4.18من اإلصدار  -9
 Internet وىذا يعٍت أنو جيب تثبيت النسخة األوَتة من. ادلعلومات( ملف)

Explorer يف Windows قبل ستعمل ادللف. 

ىذه ىي ادليزات  .Hot Potatoesىو إعادة صياغة كبَتة من  6.0اإلصدار  -10
والتكوين  Unicode مجيع التطبيقات تدعم اآلن بياناتأن  أمههاومن اجلديدة 
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سبارين باللغة  صلعلديكن أن  ناىذا يعٍت أن. XP و 2000على ويندوز 
 وغَت ذلك. الصينية واليابانية والعربية

  البرنامجتعمل  يةكيف - ت
 : الربنامجالتمارين مع ىذه على أن جيعل ىناك ثالث مراحل 

واليت يف األسئلة واألجوبة، وردود الفعل ادلستخدم كتب البيانات: يإدوال  -1
 .ذه العمليةتشكل األساس ذل

يف "تكوين" عبارة عن رلموعة من ادلعلومات اليت تستخدم : ضبط التكوين -2
زرار التنقل، يتضمن تعليمات للطالب، وتعليق أل فإنو. لتجميع صفحات ويب

 .ادلعلومات اليت من غَت ادلرجح أن يتغَت كثَتا بُت التدريباتوغَتىا من 
سخألة الضغط على "تصدير ىذا ىو رلرد م:  (Website) إنشاء صفحات ويب -3

 . ر اسم ادللف، واوتياإىل الويب" ادلوجود على شريط األدوات

 إدخال البيانات وحفظها - ث
 يف ادلثال. للربنامجيتم إدوال البيانات عن التمرين يف الشاشة الرئيسية 

 : JQuizــالشاشة الرئيسية ل
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 J Quizالشاشة الرئيسية لــ : 1الصورة 

يل، ديكنك أن ترى أن ىناك مساحة إلدوال عنوان شلارسة، و السؤال احلا
بالنقر على " أعلى" سهم جبانب رقم . ذا السؤالوصناديق دلدة أربعة إجابات ذل

غب يف إضافة أكثر من أربع ر ن اإذا كن. السؤال يسمح لك بإدوال سؤال جديد
من أعلى / أسفل أزرار للتمرير من  ستخدم الزوج السفلىأن ن ناديكنإجابات، 

عند اكتمال مجيع البيانات، جيب عليك حفظ ملف . والل اإلجابات الصحيحة
 .البيانات
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نا يف وقت الحق، رغب يف إجراء تغيَتات على شلارسة اخلاص بن اإذا كن
م بإجراء التغيَتات، وإنشاء صفحات ويب و قنربميل ملف البيانات، على  ناديكن

 . جديدة

 و الرسومات إضافة الموقت - ج
عن طريق ربديد ىذا  نادلمارسة اخلاص ب (Timer)إضافة ادلوقت على  ناديكن

اضغط على مربع لتشمل ادلوقت، و  .قت من الشاشة التكوينادلو (Tab) تبويب يف 
يرجى مالحظة أن الطالب ديكن ربميل دائما . والثواين تعيُت احلد الوقت بالدقائق

الصفحة والبدء من جديد، ولكنها سوف تضطر إىل القيام بكل عمل مرة ثانية 
 .إلكمال ىذه العملية

 فمن ادلمكن لكتابة عالمات (Graphic/Image) وعلى إضافة الرسومات 

HTML  ج صور أو ، من أجل إدرا ىوت بوتاتوسمباشرة يف معظم مربعات النص
أن  نارسم ، ديكنالرغب يف إدراج ن اومع ذلك ، إذا كن. وصالت إىل صفحات ويب

صورة من أو صورة الدراج و اوتيار اإلنقر على قائمة لستخدم واحدة من وظائف ان
 .ملف زللي
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 إضافة الرسومات :2 صورةال

 والفيديووالصوت  روابطالإضافة  - ح
جلعل ات. صفحة ويب أورى يف أحد التمرينرغب يف إدراج ارتباط إىل نقد   

 رابط أووجود صلة بسيطة إىل صفحة ويب، انقر على القائمة إدراج و اوتيار رابط 

URL صفحة على القرص ديكنك أيضا إدراج رابط ل .رى الشاشة أدناهنلويب، وس
بذلك،  نارابط للملف زللي، وإذا قم / عن طريق اوتيار رابط ناالصلب اخلاص ب

من واللو اوتيار ادللف إىل االرتباط  ناديكن (Dialog Box)ى مربع حوار ر نسوف 
ستخدم ىذه الوظائف الرابط إلضافة الصوت والفيديو إىل أن ن ناديكن. هبا

 .صفحات
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 إضافة الروابط :3 صورةال

 (Website)   إنشاء صفحات ويب - خ
معلومات  ناقد راجعىو على استعداد، و  ناعندما تكون البيانات اخلاص ب

نستعمل  أو الشبكة العنكبوتية. وديكننا أن د إلنشاء صفحة ويبالتكوين، ونستعد
 . (Wordpress)وردبريس  (Blogspot)سبوت الشبكة اجملانية مثل بلوك

. واحد HTML م نفس األوامر ل إنشاء ملفستخدالتمرينات يكل من 
واخلطوات على إدوال ، نااخلاص ب(Server) نشر ىذا ادللف على اخلادم  ناديكن

 التمرينات يف الشبكة ىي:
 .(Browser)افتح التمرينات اليت يتم إنشاءىا يف ادلتصفح  -1

 .(Keyboard) يف لوحة ادلفاتيح Ctrl + Uاضغط معا -2

 انسح الكتابة فيها مث افتح الشبكة -3

 ىنا. قكود" مث لص HTMLمث احبث "  "إدوال اجلديد" -4

  .(Publish) واألوَت "نشر" -5
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 الطالب لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشةإعطاء  - د
على كتابة ال يقدر د أن الطالب صلرغب جبعل سبارين اللغة، قد ن ناإذا كن

احلروف ادلطلوبة مباشرة من لوحة ادلفاتيح اخلاصة هبم، وردبا أهنا مل تتمكن من تثبيت 
م، أو ردبا أهنا ملفات اللغة ادلطلوبة ولوحة ادلفاتيح على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة هب

ة اليت ديكن أن نتوقع منها أن وية اللغءد إىل عالية مستوى دبا فيو الكفامل تصل بع
 .تكون قادرا على كتابة

ة ادلفاتيح اليت ديكنك تقدًن "لوح JCloze و JQuiz ثل ىذه احلاالت ، يفدل
اليت تتخألف من رلموعة من األزرار  (On Screen Keyboard) "تظهر على الشاشة

جد ىذا اخليار على عالمة التبويب نس. ادلوجودة على صفحة ويب شلارسة الرياضة
ببساطة التحقق من اخليار "تضمُت لوحة  اإذا كن. غَت ذلك من الشاشة التكوين

مفاتيح للمساعدة يف نوع الطالب األحرف غَت الالتينية "، وعندما يتم إنشاء ىذه 
رغب يف ن اإذا كن. ية، سيوفر الربنامج زر لكل حرف ادلدرجة يف اإلجاباتالعمل

كتابة األحرف ذات الصلة يف   ناإضافة ادلزيد من األزرار على لوحة ادلفاتيح، ديكن
عند إنشاء ىذه العملية، سًتى رلموعة من األزرار أسفل صندوق . ادلربع أدناه

رف احلكتب " يأحد األزرار سوف " النقر يف مربع اإلجابة مث الضغط على. اجلواب
 .يف الصفحة

  JQuizاألسئلة أنواع  - ذ
JQuiz ديكن إنشاء أربعة أنواع سلتلفة من األسئلة: االوتيار من متعدد 

(Multiple Choice) واإلجابة القصَتة، ومتعدد حدد )الذي طالب لديو الوتيار ،
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من كل نوع  شرح مفصلوأما الرلموعة من اخليارات، مث ربقق من اخليارات(. عدة 
 كما يلي:  السؤال

يف أسئلة متعددة اخليارات، خيتار الطالب اإلجابة من والل النقر على زر. 
(، وإذا كان من -إذا كان اجلواب الصحيح، وسوف زر شرح تغيَت وجو مبتسم :

)ديكنك تكوين ىذه القطع من النص يف الشاشة  Xاخلطخأ، فإنو سيتم تغيَت إىل 
التكوين(. يف كلتا احلالتُت، فإن الطالب نرى ردود فعل زلددة ذلذا اجلواب، وشرح 
دلاذا ىو صواب أو وطخأ )على افًتاض انك من كتابة التعليق عند إجراء التمارين 

ات حىت الرياضية( إذا كان اجلواب واطئ، يستطيع الطالب مواصلة اوتيار اإلجاب
يتم اوتيار اإلجابة الصحيحة. ويستند النتيجة لكل سؤال عن عدد زلاوالت اليت 
ازبذت للحصول على اجلواب الصحيح. مرة واحدة يتم اوتيار اإلجابة الصحيحة، 

"، ولكن ديكن للطالب يزال انقر على األزرار دلعرفة ردود الفعل شلتازوالتهديف ىو "
 وبة. للحصول على إجابات أورى دون عق

كتب اجلواب يالطالب أن على جيب يف اإلجابة على األسئلة القصَتة، وأما 
. ةالصحيحاإلجابة ق دلعرفة ييف مربع نص على الصفحة، واضغط على زر ربق

الصفحة سيحاول تطابق اجلواب الطالب على قائمة من اإلجابات الصحيحة أو 
. إذا مت العثور على تطابق سيتم عرض ردود الفعل ذلذا وتعريفمت اغَت صحيحة ق

 اجلواب. 
ويستند النتيجة لكل سؤال على عدد من احملاوالت جيعل الطالب قبل 

، واليت سوف (Hint)ا ديكنك أيضا تشمل زر تلميحاحلصول على اجلواب الصحيح. 
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يتحمل عقوبة على  اتعطي الطالب حرف واحد من اجلواب، واستخدام زر تلميح
 النتيجة. 
ىو مزيج من سؤال اوتيار من متعدد وسؤال اجلواب القصَت. ادلتعدد سؤال ال

لب إىل كتابة يف ىذا النوع من األسئلة، يقدم الطالب األول مع مربع النص، وط  
اجلواب. ومع ذلك، إذا فشل الطالب للحصول على اجلواب الصحيح بعد عدد 
زلدد من زلاوالت )واليت ديكنك تكوين يف شاشة تكوين(، يتغَت السؤال على سؤال 

رى مربع إضافية على ن، سادلتعدداوتيار من متعدد جلعلو أسهل. عند إنشاء سؤال 
 احلق: وتشمل يف إجابات.

  JQuizعن  - ر
يتضمن الكثَت من ادلطالبات، ألن كل نوع من األسئلة  JQuizتكوين ل

يتطلب ضوابط سلتلفة على الشاشة، والردود واإليضاحات. يف صفحة أورى من 
عند ربميل الصفحة، وولط تكوين وىناك ويارات خللط ترتيب األسئلة الاحلوار 

اخليارات )ولط من مع بُت ىذه صل اجابات داول كل سؤال. إذا كنترتيب اإل
إنشاء مسابقة اليت على  نااألسئلة واألجوبة، واوتيار عشوائي من األسئلة( ديكن

ستكون سلتلفة يف كل مرة يصل الطالب، شلا جيعل األمر أكثر فائدة دلمارسة متكررة. 
تشمل ويار إلضافة لوحة ادلفاتيح اليت تظهر على  JClozeو JQuizأوَتا، سواء 

 غَت الالتينية يف صناديق اجلواب.ابة أحرف الشاشة للطالب لكت
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 مهارة القراءة: الفصل الثالث

 تعريف مهارة القراءة  - أ

أو دبعٌت  39القراءة عملية تفسَت للرموز اللفظية ادلكتوبة أو ادلطبوعة،
األورى اإلدراك البصري للرموز ادلكتوبة وعملية فهم ىذه الرموز وارتقى إىل 

وتعترب ىذه ادلهارة من ادلهارة االستيعاب  40تفاعل القارئ مع النص الذي يقرأه.
وىو عملية نشيطة إجيابية تشًتك فيها مراحل ذىنية تبدأ من اإلدراك البصري 

لكتابة دلدلوالهتا الصوتية، وتنظيم ىذه للكالم ادلكتوب، فمطابق الرموز ا
نحوي، حيت ديكن القارئ الصريف و الالصوتيات يف رلموعات مستقلة ذات ترابط 

 41من معرفة ادلعٌت الذي يهدف إليو الكاتب.
من والل ىذه التعريفات نالحظ أن القراءة ىي عملية التفسَت للرمز 

مستقلة ذات ترابط الصريف اللفظية وفهم ىذه الرموز وتنظيمها يف رلموعات 
والنحوي. وتعترب ىذه مهارة القراءة من ادلهارة االستيعاب اللغوية ومعها مهارة 
االستماع. تطورت القراءة من العصور إىل العصور، كما تقدم أن اإلنسان أصبح 
مثقفا حيث أنو يعرفون القراءة ويستطيع أن يعرب الرمز الصويت ادلكتوب. ويف 

غة، الكتابة والقراءة أصبحت وسيلة لنقل اآلراء بُت ادلثقفُت ر الليتاريخ تطو 

                                                           
39

 .91( 2004)القاىرة: دار الفكر العريب،  األسس العامة دلنهج تعليم اللغة العربيةرشدي طعيمو،  
40

 .21 ،ادلرجع السابقعماد توفيق السعدي،  
41

 .99( 1081)بَتوت: مكتبة لبنان،  تعلم اللغات احلياة وتعلمهاصالح عبد اجمليد،  
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والقارئُت وال ربدد ىذه العملية بزمان ومكان، أي أن القارئ يف ىذا الزمان 
 يستطيع أن يقرأ كتابات الًتاث القددية من زاوية العامل.

 أهمية مهارة القراءة  - ب

أن تدرس  مهارة القراءة من ادلهارات اللغوية ادلهمة، ومن مث وجب
تلك ادلهارة من كل جوانبها، وأن هنيئ الظروف ادلختلفة لتمكُت الطالب منها 
واستخدامها بكفاءة واقتدار. وكلما تنمو التكنولوجية تزداد أمهية القراءة، الزدياد 
الوسائل االتصاالت واإلعالم. ومع زيادة الوسائل االتصال الثقايف ادلتمثلة يف 

زيون وغَتىا، سوف تبقى القراءة العادة األساسية للنمو اإلذاعة والسنيما والتلف
الشخصي واالجتماعي، من نواحي الفكرية الوجدانية، والعلمية، واألسباب يف 

 42ذلك كثَتة ادلعروفة، فاجملتمع تستطيع أن يقرأ ما يشاء يف أي مكان وزمان.
زبتلف أمهية القراءة باوتالف الفلسفة الًتبوية وطرق التدريس اليت 

تبعها ادلربون. فعندما كانت طريقة القواعد والًتمجة ىي السائدة، كان للقراءة ي
أمهية تفوق غَتىا من ادلهارات اللغوية. ودلا انتشرت طريقة القراءة وكثر مؤيدوىا 

مهارة  43صارت ىذه ادلهارة ىي احملور الذي تدور حولو كل األنشطة الًتبوية.
لغة العربية يف القادم، ألن الدارسُت القراءة أصبحت ىدف األساسي لتعليم ال

اللغة العربية القددية الذي يستعمل طريقة القراءة والًتمجة حيدد أىداف دراستهم 

                                                           
42

 .90، ادلرجع السابقرشدي طعيمو،  
43

 . 100، ادلرجع السابقصالح عبد اجمليد،  
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يف مهارة القراءة. حىت انتشرت الطريقة التعليم اللغة العربية مثل الطريقة السمعية 
 الشفهية وادلباشرة وما أشبو ذلك.

األجنبية ىي أىم أىداف تعلم وال شك أن القدرة على قراءة اللغة 
اللغات يف العامل. فلن تتاح فرصة احلديث واالستماع إال للنذر اليسَت شلن 
يتعلمون اللغة األجنبية. أما الغالبية العظمى من ادلتعلمُت فإن مهارة القراءة 
ضرورية ذلم لقراءة ادلراجع والكتب العلمية، واالطالع على الًتاث الفكري 

اخلارجي، والقيام باألحباث الًتبوية والعلمية يف رلاالت واحلضري للعامل 
 44التخصص ادلختلفة.

وأما مهارة القراءة يف بلدنا إندونيسيا الذي انتشر فيها الطريقة القواعد 
والًتمجة خبدمة الدعاة اخلارجية، فهذه ادلهارة ىي مهارة اليت تقدمت اىتمامها. 

ىذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية،  فكثَت ما أن يف ادلعاىد التقليدية يستخدم
يج ىذه ادلعاىد اإلسالمية ديهرون دبهارة القراء والكتابة وينقصون دبهارة وور  

 احلديث )الكالم(.و النطق 
 أهداف مهارة القراءة  - ت

إن معيار الكفاءة يف القراءة ىو قدرة الشخص على شلارستها بسرعة 
القدرات اليت ف إليو الكاتب. ومن وسهولة ويسر مع دقة فهم احملتوى الذي يهد
 :45تطلبها مهارة القراءة متعددة ومتداولة، وىي
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 .100، نفس ادلرجع 
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 .197)رياض: جامعة ادللك السعود(  اوتبارات اللغةزلمد عبد اخلالق زلمد،  
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القدرات على سبييز بُت احلروف، ومعرفة العالقة بُت احلرف والصوت الذي  -1
 يدل عليو.

؛ وتتطلب ادلقدرة على ربط التعرف على الكلمات منفردة أو يف رلموعة -2
 ادلعاين. األصوات ورموزىا ادلكتوب ادلقابل ذلا وفهم

 فهم معاين الكلمات يف السياق اليت ترد فيو. -3

 فهم ادلعاين الظاىرة لًتتيب الكلمات وتتابعها يف اجلمل. -4

إدراك عالقة األفكار وتتابعها عن طريق أدوات الربط والدالئل اليت تشَت إىل  -5
 ىذه العالقات.

 احلصول على النتائج من والل القراءة بُت السطور بعناية وتركيز. -6

 صفح بغرض احلصول على معلومات بسرعة.الت -7

 القراءة بعمق بغرض النقد والتعليق. -8

الفهم السليم للرموز الكتابية مثل الًتقيم، واألقواس، والفقرات وما تضيفو من  -9
 توضيح ادلعاين.

 التعرف على أفكار الكاتب واذباىاتو من والل ما يكتب. -10

 أفكاره. التعرف على الطرق واألساليب اليت ينقل هبا الكاتب -11

 فهم ما تتضمنو نصوص القراءة.  -12

 طرق تعليم القراءة - ث

من العصور إىل  هامهارة القراءة ذلا طرق تعليم الكثَتة، اليت مت تطبيق
 بعض الدارسُت من ادلبتدئُت حىت ادلتقدمُت. لتعليم ادلبتدئُت القراءة ثالث طرق:
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 طريقة اجلزئية )الًتكيبية(ال -1

أقدم الطرائق لتعليم القراءة، وقوامها البدء تعتد ىذه الطريقة واحدة من 
يف تعليم احلرف، مث التدرج إىل ادلقطع، مث الكلمة فاجلمل. وعلى افًتاض أن 
اجلملة كل متكامل يتكون من أجزاء. ديكن للمعلم تعليم ادلبتدئُت وفقا ذلذا 

 :الطريقة بدأ بخأمساء احلروف اذلجائية أو بخأصواهتا. فيتمخض عنها طريقتان مها
 الطريقة األلفبائية )األجبدية( ( أ

وفيها يتعلم ادلبادئ حروف اذلجائية بخأمسائها مثل: ألف.. باء.. تاء. 
مث يتدرب على طريقة نطقها مفتوحة ومضمومة ومكسورة أو شلدودة ومشددة 

 وينتقل بعد ذلك ادلقطع مث يعلم بعض الكلمات. 
 الطريقة الصوتية  ( ب

بخأصواهتا ال بخأمسائها، مثل:  وفيها يتعلم ادلبتدئ حروف اذلجائية
أ،ب،ت..ي. مث يتدرج الطفل من أصوات احلروف إىل وصلها بعضها ببعض 

 46ناطقا للمقاطع، مث الكلمات.
ىذه الطريقة ألفبائية يوجد يف بلدنا بطريقة تعليم القرآن ادلنتشرة يف كل 

لقرآن ادلدن والقرى، وىذه الطريقة متنوعة حسب كاتبو ويستعمل لتيسَت القراءة ا
 الكرًن اليت نزل بالعربية.

 الطريقة التحليلية )الكلية( -2
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 . 26 ،ادلرجع السابقدي، عماد توفيق السع 
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تغاير ىذه الطريقة يف طبيعتها أسلوب الطريقة اجلزئية سباما، إذ 
يعتمد أسلوهبا يف تعليم ادلبتدئ على البدء بالكلمة أو اجلملة، مث االنتقال 
 بعد ذلك إىل ادلقطع فاحلرف. وبذلك فإن ىذه الطريقة تتفق مع الكيفية

اليت يدرك فيها اإلنسان األشياء. إذ يدركها بطريقة الكلية قبل ووضو يف 
اجلزئيات والتفاصيل. كما تسَت ىذه الطريقة استعمال ادلتعلم للغة يف حياتو، 

 فهو ينطق كلمات ومجال، ال حروفا.
األساس الرئيس اليت  (Look and Say)وتشكل طريقة انظر وقل 

تعليم القراءة للمبتدئُت. إذ يعتمد أسلوب ىذه الكلية يف  تقوم عليو الطريقة
الطريقة على النظر إىل الصور واألشياء ادلخألوفة وادلعروفة لدى ادلتعلم ومن مث 
النطق هبا. ديكن للمعلم اتباع عدة طرق لتدريس ادلبتدئُت وفقا للطريقة 

 التحليلية ىي:
 طريقة الكلمة ( أ

عليها، إذ وىي تعتمد على الربط بُت الصور والرمز الدال 
يعتمد الطفل على ذاتو يف النطق بالكلمة الدالة على الصورة بعد النظر 
إليها. مث يرشده ادلعلم لئال ينطق بكلمات عامية شائعة، أو يزيد عن 

 نطقو برمزىا حبروف أو أكثر.

 طريقة اجلملة ( ب

وتعتمد على أن الوحدة األساسية يف اللغة ىي اجلملة، وليس 
ًتط يف ىذه الطريقة أن يعد ادلعلم مجال قصَتة، الكلمة أو احلروف. ويش
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وأن تكون مخألوفة لدى التالميذ ومنتزعة من ورباهتم، وأن تكون مًتابطة، 
وأن تتكرر ادلفردات يف اجلمل عددا من ادلرات يساعد التالميذ يف 

 التعريف على أشكال حروفها.

 طريقة القصة ( ت

ال ببدء وال زبتلف ىذه الطريقة عن طريقة اجلملة بشيء، إ
ادلعلم يف قصة ادلشوقة يقصها لتالميذ مرارا حلُت فهمها، مث يبدأ يف 
تقسيمها إىل مجل متبعا طريقة اجلملة يف تدريسها، فاجلملة تلو األورى 

 47حلُت انتهائو من القصة مجيعها.
 الطريقة ادلزدوجة )التوفيقية( -3

ذبمع  تسمى ىذه الطريقة أحيانا بالطريقة الًتكيبية التحليلية، فهي
بُت الًتكيب والتحليل ولذلك تعد أفضل الطرائق تعليم القراءة للمبتدئُت. 

 وأىم أناصر االزدواج فيها ما يلي:
 تقدًن كلمات كاملة ذات معان زلددة. ( أ

 تقدًن مجل سهلة. ( ب

 تعٍت بتحليل الكلمات ربليال صوتيا. ( ت

 تعريف التالميذ باحلروف اذلجائية أمسا ورمسا. ( ث
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 .30، نفس ادلرجع 
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وم باستخدامها يف ادلدرسة أنسان جنديكيا مندري وىذه الطريقة اليت تق
 ادلتوسطة الداولية سوي طريقة القواعد والًتمجة. 

 البناء الهرمي لمهارة القراءة - ج

تستهدف البناء اذلرمي ذلذه ادلهارة يف تقدًن تصور لتصنيف اذلرمي 
دلهارة القراءة ويساعد على تصميم اسًتاتيجيات تربوية وأساليب تدريسو معينة 

 48وأنشطة لغوية متعددة وإعداد ادلواد التعليمية على مهارة القراءة.

 : البناء اذلرمي دلهارة القراءة4صورة ال

 مراحل تعليم القراءة - ح

 ىناك أربع مراحل أساسية لتعليم مهارة القراءة:
 مرحلة االستعداد -1
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 .140 ،ادلرجع السابقرشدي طعيمو،  

 الفهم الثقفي

عادات القراءة 

 واهحماماتها

(ثفاعل)مهارات عقلية عليا   

(نقد)مهارات عقلية وسطى   

(فهم)مهارات عقلية أولية   

 كفاءة نحوية

(جعرف)آليات القراءة   

 الًتتيب ادلستوى
 األعلى

 وسطاأل

 دىناأل
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 مهارة األساسية مرحلة تكوين -2

 مرحلة استقالل األوىل )وىي تتطلب التخأكيد على ادلهارة السابقة( -3

مرحلة استقالل الثانية )وىي تتطلب االستخدام األمثال للمهارات  -4
 السابقة(

وىذه ادلرحلة األوَتة تقابل بالدرجة األوىل ادلرحلة الثانوية، وىي تتطلب تخأكيد 
 أكثر على:

 ج، والتقوًن.ادلعٌت الضمٍت، واالستنتا  -1

 ربديد ادلراجع وادلصادر األساسية واإلفادة منها. -2

مهارة الدراسة، كالتلخيص، والتصفح، والقراءة السريعة، وقراءة العلوم  -3
 ادلختلفة.

 49تنمية الثروة اللغوية وإمنائها. -4
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 . 93نفس ادلرجع،  


