
21 

 الباب الثاني

 الدراسة النظرية
 

 الوسائل التعليمية وما يتعلق بها األول : الفصل

 األسس الفلسفة النظرية .أ

على الفلسفة التعلمية يف ىذ العصر. وأثر  (konstruktivismeلقد أشهر ادلباين )
البنائي على نطاق التعلم حىت ديلك الطرائق واإلسًتاتيجيات اجلديدة يف تعلم، 

 إستخدام فيلم الكرتون العريب.ومنها ىي  

وادلبدأ األساسي على الفلسفة البنائية يعٍت أن لكل علم يبٍت وليس إفًتاضا عن 
 Von)أعضاء اجلسمية )الذوق، السمع، احلاسة( كما قال فون غبلسَتسفلد 

Glasersfeld)  (4794 ) وىو واحد من مفاىم التطبيق البنائي، أشارت النظرية
ض بأن العلوم ال تستطيع أن ال تعترب وتشكل يف أدىان اإلنسان  البنائية إىل إفًتا

كالفكرة، والتفكَت وفاعلو ليس لو اخليار األخر إال وىو بٍت بنفسو. ومجيع 
 14األفكار بناء على أساس اخلربة لديهم كلهم ومنها ربصل إىل الشخصي.

يعٍت  (pendekatan kontekstual)تأسس البنائي على ادلدخل ادلوضوعي 
ن ادلعرفة تبٌت بنفس اإلنسان تدرجييا، ويوسع نتيجتو على قرينة زلددة ليس أ

بفجأة. وادلعرفة ىي ليست من الوقائع أو ادلقًتحات أو القواعد اليت معدة 
 15لئلقتناء وللتذكرة. الزم على اإلنسان أن يبٌت معرفتو على اخلربة الواقعة.

 

 

 

                                                 
 يترجم من: 44

Daniel Muijs, Effective Teaching (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hal  66  
45

 من: يًتجم  

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 1002) hal.221. 
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   : إطار التفكَت 1اجلدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم استخدام الوسائل التعليمية .ب

يستخدم استخداما" -كلمة االستخدام ىي مصدر من كلمة "استخدم
باالستخدام ىنا ىو استعمال دبعٍت استعمال شيء يف شيء. ويقصد الباحث 

 ادلدرس الوسيلة ىف عملية التدريس أو ما يسمى الوسيلة التعليمية.
لف الوسائط اليت يستخدمها والوسيلة التعليمية ىي ما تندرج ربت سلت

يف ادلوقف التعليمي بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار وادلعاين  ادلعلم
 16للدارسُت.

مية ىي كل أداة يستخدمها ادلدرس لتحسُت وقيل أن الوسيلة التعلي
عملية التعليم والتعلم وزيادة كفاءهتا وتطلق على ىذا ادلعٌت مسميات كثَتة منها 
تقنيات تربوية " أو" معينات مسعية وبصرية" أوتكنولوجية التعليم أو" الوسائل 

التعلُّمية ىي ما يلجأ إليها  /وقال نايف زلمود إن الوسيلة التعليمية "17التعليمية
ادلدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم والتعليم وربسينها 

                                                 
16

، دار ادلعارف الرياض:) وسائل تدريس اللغة العربية سيكولوجية الوسائل التعلمية وعبد اجمليد سيد امحد منصور،  .د  
 .33ص (، 1623

17
 .150 .، صادلرجع السابقامحد ابراىيم،   

التعلمية الوسائل  

 السمعية البصرية السمعية

 الفيلم ادلتحركة

 البصرية

 الفيلم الثانتة

 الفيلم الكرتون
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وىي تعليمية ألن ادلعلم يستخدمها يف عملو، وىي تعلُّمية ألن التلميذ  .وتعزيزىا
 12يتعلم بواسطتها

إن الوسيلة التعليمية تشتمل Latuheru يف Gagne dan Bringgs وقال 
ع اآلالت ادلستعملة لتوصيل ادلواد التعليمية واعتربت فيها الكراسة، على مجي

 16.والشريط، والفيلم ، والتلفزيون، والصورة واإلطارية والكمبيوتر

ىناك اختبلف بُت وسيلة التعليم وأداتو، فوسيلة التعليم ىي اليت عن 
ت وغَت طريقها ديكن نقل ادلعٌت الذي نعنيو مثل الكلمات واإلشارات والتلميحا

ذلك. وأما أداة التعليم فهي اليت عن طريقها ننقل الوسيلة إىل أماكن أو أزمنة 
بعيدة عنا. ومن أمثلة األدوات الناقلة للكلمات أو اللغة اللفظية الكتب 

ومن أمثلة األدوات الناقلة للغات غَت اللفظية أجهزة عرض  .والصحف والراديو
ا نقصد ىنا تضم جانيب األداة وادلعلومات الصور الثابتة وادلتحركة. والوسيلة كم

اليت تنقل باستخدام ىذه األدوات. ويرى الباحث أن ىذا االختبلف 
االصطبلحي ليس مشكلة ألن أي اصطبلح مستخدم يف ىذا اجملال يدل على 

 أهنا آلة لتسهيل توصيل العلوم وادلعلومات
ألول ما ديكن والوسائل التعليمية تنقسم إىل ثبلثة أقسام على اجململ، ا

أن يسمع إليو األذن كادلذياع، والتسجيبلت الصوتية، والثاين ما ديكن أن يبصر 
بالعُت كالكتاب، والسبورة واجلريدة وغَت ذلك، والثالث ما ديكن أن تسمع بو 
األذن وأن يبصر بو العُت معا كالتلفاز، والصورة ادلتحركة (الفيلم ) وغَت ذلك. 

مات نايف زلمود معروف يف كتابو "خصائص وىذه كلها تتناسب مع تقسي
 20العربية وطرائق تدريسها

 الوسائل البصرية وىي اليت يستفاد عن طريق نافذة العُت -4
                                                 

12
  243 ص ،(1662 ،دار النفائس :بَتوت) خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلدود معروف،   

47
 Latuheru, D.John, Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar Masa Kini 

)Jakarta: P2LPTK Dirjen Dikti, 4711 ,(  hal. 44. 
20

 .245-236 ص ،.ادلرجع السابقمعروف،   
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 الوسائل السمعية وىي اليت يستفاد عن طريق األذن -2

الوسائل السمعية البصرية وىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت  -3
 واألذن معا

 21الوسائل ادلعينة على التدريس إىل وقال زلمود علي السمان تنقسم

 وسائل لغوية -4

 وسائل حسية -2
واللغة تعد وسيلة ألهنا توضح ادلعاين واألفكار وتظهر احلاجة إليها عند 
اإلنسان وكذلك يف عملية التدريس، يستخدم ادلدرس اللغة سواء كانت اللغة 

هبا الطلبة  ادلنطوقة أو اللغة ادلكتوبة عند ما يلقي أو يشرح الدرس حىت يفهموا
 .ذلك الدرس أو ما شرح ذلم ادلدرس

وأما الوسائل احلسية فهي اليت يستخدمها ادلدرس يف توصيل العلوم  
وادلعلومات إىل التبلميذ أو الطلبة باىتمام حواسهم يف أثناء الدرس. والوسائل 
احلسية أوضح وأقوي وأبقي من الوسائل اللغوية، ألهنا تؤثر كثَتا ىف أذىان الطلبة  

ة منها السبورة، والرحبلت، كمشاىدة الفيلم . وللوسائل احلسية أنواع كثَت 
 وجهاز التسجيبلت، والفونوغراف، والسينما أو الفيلم وغَت ذلك.

 22:وقال زلمد علي اخلويل إن للوسائل ثبلث أنواع و ىي

 مثل الشريط، الراديو أو ادلذياعaudio  الوسيلة -4
 مثل الصورvisual الوسيلة  -2
 مثل الفيلمaudio visual الوسيلة  -3

ة كثَتة ومن أمثلتها أجهزة التسجيلوالصور ا دلتحركة أن الوسائل التعليمي
والوسيلة اجليدة ىي الوسيلة  .)الفيلم(  والثابتة والبطاقات واخلرائط والرحبلت

اليت تستطيع أن ترقي عملية التدريس وللحصول إىل أىداف التدريس ادلرجوة. 
                                                 

21
 .112 (، ص1623، دار ادلعارف جامعة طنطا:) التوجية يف تدريس اللغة العربيةزلمودعلى السمان،   

22
 .171 (، ص1626 العلم، دار بَتوت:) قاموس الًتبية اخلويل،زلمد علي   
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فصلو وذلذا ينبغي للمدرس أن يعد وسائلو حسب خطتو وتكون مرافقة معو يف 
 الدراسي 

 

 التعليمية الوسائل سيكولوجية. 

إن الوسائل التعليمية ربتاج إىل العملية النفسية ألهنا تشتمل على نواحي 
 .اإلدراك احلسي والفهم والتفكَت والدافعية وإثارة النشاط العقلي والنسيان

هبا الفرد وليس ملكة  اإلدراك احلسي ىو نشاط نفسي أساسي يقوم
رلموعة من اإلحساسات ويوصف اإلدراك أحيانا بأنو العملية للعقل أو رلرد 

هبا الفرد العامل اخلارجي، وحيقق توافقا مع البيئة اليت يعيش فيها  اليت يعرف
وادلعرفة والتوافق نتيجتان ىامتان لئلدراك. ولكي نفهم دور التعلم والتعليم ودور 

ن نتناول طبيعة العملية الوسائل التعليمية يف تنمية ىذه الوظيفة من الضروري أ
فباإلدراك نفهم األشياء واألحداث وحُت ندرك تًتجم  .اإلدراكية ذاهتا

االنطباعات اليت ربدثها ادلثَتات من بيئتنا إىل وعي باألشياء واألحداث وفضبل 
عن ذلك فإن األشياء واألحداث اليت نعيها تعترب حاضرة يف إدراكنا ومستمرة. 

امة وثيقة الصلة حبياتنا العقلية. وهبذا ادلعٍت ال ديكن ونشاط اإلدراك ىذا صفة ع
أن نقبل الرأي القائل بأن األشياء توجد أمامنا يف العامل ادلادي، وأن علمنا 
الوحيد وىو أن نفتح عقولنا لنلتقي آثارىا كما ىي موجودة فعبل يف العامل 

طة عملياتنا اخلارجي ألن الواقع أننا ننشئ عادلنا من األشياء واألحداث بواس
هبذه األشياء واألحداث، فالعُت  احلسية. واحلواس ىي وسيلة اتصالنا ادلستمرة

واألذن والنهايات العصبية ربت اجللد اليت تستجيب للضغط واحلرارة والربودة، 
واليت يف اللسان وتستجيب للطعوم ادلختلفة، واليت يف األنف وتستجيب ولرا ائح 

 افذ اليت يتم عن طريقها مجيع أنواع التعلم.ادلختلفة ىي الوسائل أو ادلن
هبا ادلدرس  خبلصة الكبلم، أن اإلدراكات احلسية ديكن أن يستخدم

الوسائل السمعية البصرية معا كالفيلم ألهنا تتطلب ىف استخدام مجيع اإلدراك 



21 
 

احلسي، وذلا إمكانية كبَتة يف جعل جو التعلم والتعليم جذابا وفعالة وكذلك 
التغلب على بعض الصعوبات اليت قد تواجو ادلدرسُت يف تدريس ادلوضوعات 
اجلديدة اليت تضاف إىل ادلقررات الدراسية، واليت ال يتوفر لدي بعض ادلدرسُت 

ية فيو. استخدام الفيلم ينبغي ادلهارة اخلربة الكا يف ة لتدريسها على صورة مرض
على ادلدرس أن يراعي العناصر السيكولوجية مثل مراعاة قوانُت التعلم وأسسو 
قدر االستطاعة ومراعاة إثارة االىتمام وجذب االنتباه، واستمرار الدافعة، 

وتأكيدىا وتكرارىا، ومراعاة التدرج يف التعلم،  وتوضيح النقاط اذلامة يف ادلوضوع
 من األسس السيكولوجية للتعلم.وغَت ذلك 

 

 خصائص أساسية لإلدراك 
يتميز كل إدراك بوجود اخلربة احلسية، ويشتمل ىذا على اخلصائص 
ادلتنوعة للخربة اليت تشقق من إثارة النهايات احلسية العصبية بواسطة ادلثَتة ال 

ية يف زيقية ادلناسبة. فاخلربة احلسية ادلرئية تتكون من آالف اخلصائص البصر 
ادلتنوعة، وتشتمل ىذه اخلصائص على األلوان ادلختلفة من أمحر وأصفر وأخضر 
وأزرق وغَت دلك من األلوان اليت تنشأ من امتزاج بعض ىذه األلوان أو غَتىا 
بدرجات تتفاوت بُت اللون الغامق والفاتح، والزاىي والباىت. وبادلثل يف حالة 

تلف يف علوىا واخنفاضها السمع توجد أنغام وضوضاء ىف صور عديدة زب
وتستطيع األذن السليمة أن سبيز أكثر من عشرة آالف صوت سلتلف و. فيما 
يتصل بالذوق يوجد احللو وادلر وادلاٌف واحلامض واحلريف، وبالنسبة للشم فهناك 
روائح األزىار والفواكو والنوابل ورائحة الدخان والروائح ادلميزة لؤلشياء الفاسدة 

روائح ادلميزة األخرى، وذلك بالنسبة للمستقببلت احلسية معينة  وغَت ذلك من ال
كالضغط واألمل والدفء والربودة. تعتمد كل ىذه اخلصائص ادلتفاوتة للخربة 

 احلسية على أعضاء احلس وعلى اجلهاز العصيب يف اجلسم.
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واضح أن ىذه اخلربات احلسية ىي أساس معرفتنا للعامل من حولنا،  و
أن ندرك أو نعٍت أي شيء. الوسائل التعليمية البصرية والسمعية  وبغَتىا ال ديكن

أدوات وطرق ديكن بواسطتها أن نوفر للتبلميذ مثل ىذه اخلربات احلسية 
 23الضرورية للتعلم.

ونظرنا أن الفهم الكامل لشيء معُت يتوقف على اخلربة البصرية واخلربة 
هبذا اجملال أن  وتذكر .كاملالسمعية اليت بدوهنما يستحيل تكوين منط إدراكي  

ىناك بعض حاالت ولد أصحابنا عميانا يف فًتة طويلة من حياهتم بدون خربات 
بصرية، وبعضهم أصم بدون خربات مسعية وبعضهم ولد عميانا وأصم معا، حىت 
ال يدركون األشياء واألحداث ادلوجودة حوذلم. خببلف أصحاب الذين ولدوا 

هبا  عُت ىم يدركون األشياء واألحداث ويفهمونبكمال اجلسم، ذلم األذن واأل
ويفكرون عنها بسهولة. ىذا دبعٍت أن األذن والعُت آلة التفكَت واإلفهام وديكن 

 تشجيعها بالوسيلة السمعية البصرية كالفيلم.
 

 الناجحة خصائص الوسيلة 

لكي تكون الوسيلة ناجحة يف تأدية وظيفتها الًتبوية، ينبغي أن تتوافر 
 24شروط التالية:فيها ال

  .أن تكون منتمية لؤلىداف الًتبوية النابعة من ثقافة األمة وحضارهتا -

 .أن تكون زلققة للهدف ادلباشر الذي تستخدم من أجلو -

 .أن تراعي خصائص الطالب اجلسدية والنفسية والعقلية -

أن تكون الفائدة اليت تقدمها للمعلم وادلتعلم تفوق اجلهد الذي يبذل  -
 .ادىا والتكاليف اليت تصرف إلنتاجهاإلعد

                                                 
23

، النهضة العربية ادلملكة السعودية: دار) الوسيلة التعلمية وادلنهجكاظم و جابر عبد احلميد جابر،  خَتي امحد  
 .55 ص ،(1667

24
 .236 ص ،.ادلرجع السابق ،معروف  
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 .أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة االستعمال -

 .أن يراعي يف تصميمها وإعدادىا صحة ادلعلومات ويف إخراجها جودة اإلتقان -

 أن تستعمل يف الوقت ادلناسب وادلكان ادلناسب والشكل ادلناسب -
 

 أقسام الفيلم .ت
التدريس أو ادلادة ادلدروسة يف الفصل  األفبلم تنقسم إىل حسب خطة عملية

هبا ويسهل عليو اختيارىا حسب حاجتو  الدراسي اليت يستطيع ادلدرس التعرف
 25ويتناسب دبوضوعاهتا ادلدروسة. ومن حيث ادلوضوع ينقسم الفيلم إىل

 أفبلم علمية -4

  أفبلم تارخيية -2

 أفبلم زراعية  -3

  أفبلم علوم مًتلية -4

 أفبلم الًتبوية البدنية -5

 اللغة أفبلم -6

 أفبلم تربوية -9

 أفبلم جغرافية  -1

 أفبلم صحية -7

 أفبلم فنية -41

 أفبلم صناعية -44

 أفبلم القصص -42
ومن ىذه األقسام، فاختار الباحث فأ الم اللغة ال تح يت توي على 

وىذه كلها  .القصة. وكانت القصة ربتوي على الوصايا والنصائح وادلواعظ
                                                 

25
(، 1626 دار احياء، بَتوت:) اعدادىا وطرق استخدامها التعلمية،الوسائل التعليمية  بشَت عبد الرحيم الكلوب،  

 .52-42 ص
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الفيلم فنجد فيو الًتبية. ىذا مناسبة دبوضوع البحث. وإذا نظرنا إىل مضمون 
دبعٌت، أن ذلك الفيلم يعترب باألفبلم الًتبوية أيضا. فأما موضوع الفيلم فهو 

 .الشيخ والقرصان

 

 فيلم الكرتون 
إن تطور التكنولوجية وانتشارىا يؤثر كثَتا على مجيع نواحي حياة اإلنسان 

نسان أن يستفيد من ىذا إجيابيا كانت أو سلبيا. ومن تأثَته اإلجيايب ىو يستطيع اإل
التطور يف تيسَت تنفيذ أنشطتهم اليومية ىف اإلدارة أو البيت كوجود الكمبيوتر وغَت 
ذلك من األمثلة الكثَتة، وكذلك يف رلال التعليم والتعلم أصبح الفيلم أداة تعليمية 
جيدة ذلك أنو يستطيع تقدمي ادلعلومات واخلربات واحلوادث بشكل جذاب متسلسل 

الفيلم ىو و 26 .الشوق دون التعب واجلهد اللذين يعانيهما ادلتعلم أثناء ادلذاكرة يبعث
إحدى تطورات التكنولوجية يف رلال التعلم. وىو أداة تعليمية تستطيع أن تنمي 

 مجيع ادلهارات اللغوية والسيما يف مهارة الكبلم.
يسمي وفيلم الكرتون ادلستخدم يف ىذا البحث ىو الرسوم ادلتحركة أو ما 

بالرسم الكاريكاتوري، واللغة ادلستخدمة يف ىذا الفيلم ىي اللغة العربية. وإذا نظرنا 
إىل تقسيم الفيلم من حيث ادلوضوعات كما ذُكرت السابقة، فنستطيع أن نقول أن 
فيلم الكرتون الذي يستخدمو الباحث ىو فيلم اللغة وجبانب آخر ىو فيلم القصة 

لم ادلستخدم يف ىذا اجملال ىو إحدى منط من ألنو حيتوي على قصص و. الفي
وليست ىي الوسيلة  .األمناط التعليمية اليت وجدت ىف استخدام الوسائل التعليمية

 التعليمية اليت تقوم بنفسها.

 

 مهارة الكال الثاني : فصلال

 تعريف مهارة الكالم .أ
                                                 

26
 .45 ص ،.ادلرجع السابقبشَت عبد الرحيم الكلوب،   
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 )زلمدالكبلم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت
ىي ادلعٍت القائم الذي يعرب عنو بألفاظ، يقال يف نفسي كبلم، ويف  ابراىيم عطا(

 27اصطبلح النحاة: اجلملة ادلركبة ادلفيدة.

أما التعريف االصطبلحي للكبلم فهو: ما يصدر عن اإلنسان من صوت 
 يعرب بو عن شئ لو داللة ىف ذىن ادلتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن ادلتكلم.

م ىو وسيلة ادلرء إلشباع حاجاتو وتنفيذ متطلباتو يف اجملتمع الذي الكبل
يعيش فيو، وىي األداة األكثر تكرارا وشلارسة واستعماال يف حياة الناس، وأكثر قيمة 

 22ىف االتصال االجتماعي من الكتابة.

يعرف التحدث أو الكبلم بأنو مهارة نقل ادلعتقدات واألحاسيس 
ألفكار واألحداث من ادلتحدث إىل اآلخرين يف طبلقة واالذباىات وادلعاين وا

 26.وانساب من صحة يف تعبَت وسبلمة ىف األداء

وتنقسم ادلهارات اللغوية األربعة إىل قسمُت: األول، ادلهارة االستيعابية وىي  
 30السماع والقراءة. والثاين، ادلهارة االبتكارية وىي احلديث والكتابة.

وإذا نظرنا إىل شأنو، أن الكبلم ىو التعبَت. والتعبَت ينقسم إىل قسمُت مها 
التعبَت الشفهي والتعبَت الكتايب. ويقصد بالتعبَت الشفهي ىو الذي استعمل الناس 
الكبلم ادلنطوق ألمور االتصال االجتماعي إلشباع حاجاتو ىف احلياة. وأما التعبَت 

أن يعرب أفكاره ومشاعره وغَت ذلك من أموره  الكتايب ىو الذي استعمل الناس ىف
االجتماعية بوسيلة الكتابة. وإذا نظرنا من حيث أمهيتو، فالكبلم ينقسم إىل قسمُت 
مها التعبَت اإلبداعي والتعبَت الوظي يف . وقال مٍت إبراىيم أن التعبَت اإلبداعي قدرة 

األلفاظ والًتاكيب  الشخص على التعبَت عن مشاعره وأحاسيسو وأفكاره بأن خيتار

                                                 
27

 .105 (، ص1626 دار احياء، بَتوت:) تعليم اللغة العربية ،زلمد ابراىيم عطا  

22
 .260 ( ،ص1662 منشرات جامعة دمشق،دمشق: ) 2ط يف طرائق تدريس اللغة العربية، امحد، السيد زلمود  

26
 .163 (، ص1660، التوزيع و دار األنداس للنشر ادلملكة العربية السعودية:) ادلهارة اللغويةزلمد صاٌف الشنطي،   

30
 .27 (، ص1662 التوزيع، ادلسلم للنشر و الرياض:) ادلهارة اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها أمحد فؤاد زلمود،  
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والصور ادلواجهة اليت تأثر يف وجدان وادلتلقي وفكره، ومن أمثلتها رواية القصص 
وإلقاء الشعر والغناء. وأما التعبَت الوظيفي واالجتماعي فأساسو الواقع نفسو، وىو 

 31يعاًف مشكلة أو موقفا معينا شلا يواجو الفرد حياتو اليومية.

ى أربع مهارات ىي مهارة االستماع، مهارة ادلهارات اللغوية تشتمل عل
الكبلم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة. وىذه ادلهارات كلها توجد يف كل لغة حىت ىف 
اللغة العربية. ونستطيع أن نقول على اجململ إن مهارة الكبلم ىي إحدى ادلهارات 

والفم ، واألذن  اللغوية وىي ربتاج إىل استعمال احلواس الثبلثة إلنسان وىي العُت،
 استعماال حسنا.

هبا الباحث ىنا ىي التحدث أو ما يطلق التعبَت  ومهارة الكبلم الذي يقصد
الشفهي يف رلال تعليم اللغة العربية، أو ما يسمي بالكبلم ادلنطوق الذي يعرب عن 
أحاسيس ومشاعر وخواطر الفرد، وما يريد أن حيصلو من معلومات وأفكار لآلخرين 

 سليم.بأسلوب 
يعرف التحدث أو الكبلم بأنو مهارة نقل ادلعتقدات واألحاسيس 
واالذباىات وادلعاين واألفكار واألحداث من ادلتحدث إىل اآلخرين يف طبلقة 

 32وانسياب مع صحة يف تعبَت وسبلمة يف األداء.

فيقصد دبهارة الكبلم نطق اللغة نطقا سليما وصحيحا يبلئم القواعد اللغوية 
وال تكون مهارة الكبلم إال بعد استيعاب اإلنسان مهارة االستماع ونطق ادلوجودة. 

 33ادلفردات الصحيحة. وتعترب ىذه مهارة ىي احملادثة، وادلناقشة، والقصة وادلخاطبة
أن اخلرباء يقولون " اخلطوة األوىل يف تعليم القراءة والكتابة  34وقال فتحي علي يونس

                                                 
31

 .116 ص (،2003، القاىرة: مكتبة وىبة)فنياتو واسًتاتيجياتو واساليب تعليمو : احلوار ابراىيم اللبودي،مٍت   

32
 .164 ص ،.ادلرجع السابق صاٌف الشنطي، زلمد  

33
 Radlyah Zaenudin, Metode dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab )Cirebon: 

Pustaka Rihlah Group, 2115(, hal, 62. 
34

 .24 ص (،1627،  قاىرة: مكتبة وىبة) تعليم اللغة العربية فتح علي يونس،  
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مهارات اليت تتعلق بكفاءة التلميذ يف أن ىي الكبلم". الكبلم ىو أساس يف كل 
 يعرب أفكاره ومشاعره واستيعاب ادلفردات.

وقال رلاور يف كتابو "التحدث ىو النشاط اللغوي األول الذي يعتمده 
الطفل يف قضاء حاجاتو وتيسَت أمور حياتو ألنو غَت قادرين على استخدام الكتابة،  

سنوات اليت يتكلم فيها الطفل قبل أن كوسيلة من وسائل االتصال اللغوي" وىذه ال
يكتب جيب أال نقلل من شأهنا يف تعليم اللغة ونذرك أمهيتها يف تقدم الطفل ومنوه 

من النشاط  ٠٩لغويا، وكثَت من ادلربُت شلن يشتغلون بتعليم اللغة يرون أن حوايل %
لوان اللغوي يكون نشاطا شفهيا، واألنشطة الشفهية سبثل مصدرا مهما لكثَت من أ

 35التعبَت التحريري".

مهارة الكبلم ربتاج العبلقة القوية بُت ادلدرس والكتاب الدراسي  وترقية
والطريقة وكذلك الوسيلة التعليمية يف عملية تدريس اللغة العربية خصوصا والفنون 
األخرى عامة. الوسيلة التعليمية تساعد كثَتا يف عملية التدريس لدي الطلبة 

وتتمشى مع  -) كما نرجو -لنتائج التعليمية اجليدة الناجحة وادلدرسُت لنيل ا
 أىداف تدريس اللغة.

أن الكبلم مهارات منها مهارة احملادثة والقصة. ونرتكز الباحث يف ىذا اجملال 
اعتمادا إىل النظريات السابقة، أخذ الباحث خبلصة أن معيار  .ىو احملادثة والقصة

لى التعبَت عن أفكاره وشلا يصدر من قلبو ألمور الكفاءة ىف ىذا اجملال ىو قدرتو ع
االتصال االجتماعي يف كل فرد من الناس لقضاء حاجاتو يف اجملتمع سواء كان 
باللغة ادلنطوقة أو اللغة ادلكتوبة والذي يفهم كل من مسع كبلمو سواء كان الناطق 

 .)هبا هبا( أو غَت الناطق األصلي )غَت الناطق األصلي)الناطق

 

 عملية الكالم طبيعة .ب

                                                 
35

 .160 ص ،(1620، دار القلم الكويت:) 3ط ،تدريس اللغة العربية بادلرحلة اإلبتدائية زلمد صاٌف الدين رلاور،  
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تظهر أمهية تعليم الكبلم ىف اللغة األجنبية من أمهية الكبلم ذاتو يف اللغة، 
فالكبلم يعترب جزأ رئيسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعترب القائمون على ىذا 
ادليدان من أىم أىداف تعليم لغة أجنبية، ذلك أنو ديثل يف الغالب اجلزء العملي 

اللغة. وذلذا أصبح تعليم الكبلم ضروريا لدي بٍت اإلنسان يف أية لغة والتطبيقي لتعلم 
 كانت.

الكبلم مهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة 
والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعد على التعبَت عما يريد 

 أن يقولو يف مواقف احلديث.
 إن عملية الكبلم سبر بعدة خطوات ىي 36درقال عبد القا

الدافع )اال ستثارة(: فقبل أن يتحدث ادلتحدث البد أن يستثار،  -4
 وادلثَت إما أن يكون خارجيا أو داخليا 

التفكَت: وبعد أن يستثار اإلنسان، ويبدأ يف التفكَت فيما  -2
 سيقول، فيجمع أفكاره ويرتبها ويفكر فيو 

واجلمل والًتاكيب اليت تفي الصياغة: حيص تنتقي األلفاظ  -3
بادلعٍت الذي يفكر فيو اإلنسان، والتداخل يبدو جليا بُت ىذه 
ادلرحلة وسابقتها، إذ أن تفكَت اإلنسان يتم عم طريق رموز 

 .اللغة

النطق: الذي ينبغي أن يكون معربا، شلثبل للمعٍت، خاليا من  -4
اللحن واخلطاء ويتعُت على من يعد نفسو للحديث أن يبتدر 

 فسو ببعض التساؤالتن
 

 األسس التربوية في تدريس مهارة الكالمج. 

                                                 
36

 .46-45 ص ،(1620، دار ادلعارف قاىرة:) طرق تعليم اللغة العربية ،زلمدعبد القادر  
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احلرية ىف الكبلم: للمتكلم لو حرية يف عرض األفكار دون أن يتقيد  -4
 بالزمن وادلكان

 .التنوع يف الكبلم: أن يكون احلديث متنوعا -2

 .الصدق يف الكبلم: أن يكون الكبلم يشتمل على الصدق -3

الكبلم: ال ديكن على ادلتكلم أن يتكلم  اخلربات وادلعلومات السابقة يف -4
 ببل خربات وال معلومات قبلو

 

 أهداف تعليم الكالمد. 
أن أىداف تعليم الكبلم ينقسم على نوعُت، العام اخلاص. وأما العام 

 37فقسم زلمود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة إىل عشرة أقسام وىي: 

ي أنواع النرب والتنغيم أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤد -4
 .ادلختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة -2

 .أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة -3

 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة -4

ح لًتكيب الكلمة يف العربية أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحي -5
 .خاصة يف لغة الكبلم

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت  -6
والتأنيث وسبييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلزم 

 ادلتكلم بالعربية
أن يكتسب ثروة لفظية كبلمية مناسبة لعمره ومستوي نضجو وقدرتو وأن  -9

 .ىذا الثروة يف إسبام عمليات اتصال عصرية يستخدم

                                                 
37

 .130 ص ،.ادلرجع السابق، امحد رشدي طعيمة زلمود كامل الناقة و  
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أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه  -1
االجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض ادلعلومات األساسية عن 

 الًتاث العريب واإلسبلمي
 .أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة -7

هبا بشكل متصل ومًتابط  ن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدثأ -41
 لفًتات زمنية مقبولة

فأما األىداف اخلاصة سيطرة الطلبة يف عرض أو تقدمي القصة ادلوجودة 
يف الفيلم الذي قد شاىدوا من ،قبل واحملادثة شلا تتضمن فيو و. قبل عرض 

وا سباما تلك القصة مع مراعاة أساليب القصة واحملادثة ينبغي على الطلبة أن يفهم
 .الكلمات ادلستخدمة فيها واستيعاهبم يف ادلفردات ادلضمومة يف ذلك الفيلم

 

 الكرتون في تعليم اللغة العربية : فوائد استخدام فيلمالفصل الثالث

 فوائد استخدام فيلم الكرتون في تعليم مهارة الكالم .أ
التعليمية اليت يستخدمها ادلدرس يف ربضَت فيلم الكرتون ىو إحدى الوسائل 

الدرس ويرجع ذلك إىل أن الوسائل التعليمية كفيلم الكرتون لو فوائد متعددة أظهرهتا 
 : األحباث يف ادليدان كما يأيت

 .هبا إجيابيا إهنا ذبعل الطلبة نشيطُت أثناء تعلمهم ويتأثرون -4

 .لذىن التلميذ إهنا تقرب ادلعلومات إىل ادلستوى احملسوس وبالتايل -2

 .إهنا ذبعل عملية التعلم يؤثر على الطلبة تأثَتا بالغا -3

 .إهنا تعطي فرصة للتشويق أثناء الدرس -4

 .إهنا سبّكن ادلدرس من مراعاة الفروق الفردية -5

 .إهنا ديكن أن تعاًف ادلشكلة اللفظية -6

كنتيجة   .إهنا ربث التلميذ على التفكَت وحل ادلشكبلت، وذلك -9
 .مو للمحتوى العلميطبيعية لزيادة فه
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 32:وقال زلمود علي السمان إن أىم فوائد الوسائل احلسية ىي

أهنا ديكن فحصها وفهمها بدون اللجوء إىل التخمُت ألهنا ماثلة أمام  -4
التبلميذ يروهنا بأعينهم وديسوهنا بأيديهم فبل يبقي أثر للشك يف نفوسهم 

 .من النتائج اليت حيصلون عليها بواسطتها

 .شوق التبلميذ وانتباىهم ادلستمر للدرسأهنا تثَت  -2

 .أهنا ذبعل الدرس حيا ديوج باحلركة اذلادفة من التبلميذ -3

 .أهنا ترىف اإلحساس وتريب ادلبلحظة وتعود الدقة -4

أهنا تدخل السرور على قلوب التبلميذ ورببب إليهم الدرس وادلدرسة  -5
 .وادلدرسُت

استحضارىا وتذكرىا أهنا تثبت ادلعلومات يف أذىان التبلميذ وتسهل  -6
 عند احلاجة

( يف كاظم : أن اخلربة تبدأ باإلدراك 1١3١-132١وقال ىربات )
احلسية لؤلشياء، وأنو لكي يتضمن منو خربات التبلميذ وفاعليتها، جيب أن صلعل 
ىذه اخلربة واضحة ادلعٍت ومفهومو لكي ييسر ذلك تكامل اخلربات أي ارتباطها 

 36خبربات أخري واستمرارىا.

ستنادا إىل دلقاالت السابقة، يستطيع الباحث إن يقول أن الفيلم بصفة ا
عامة وفيلم الكرتون خصوصا يستطيع أن ينمي خربات الطلبة و ذبعلهم نشيطُت 
أثناء تعلمهم ويتأثرون هبا إجيابيا وذبعل جو الفصل جذابا وتطرح ادللل والسأم 

 مراعاة الفروق الفردية. لدي الطلبة ىف أثناء التعلم، وهبا سبّكن ادلدرس من
وبعد أن تكلم الباحث عن أمهية أو فوائد الوسيلة التعليمية، اآلن من 
ادلهم أن نتكلم عن خصائص الوسيلة الناجحة. فادلعلم اجليد ادلبدع ينبغي لو أن 
يراعي وحيسن اختيار الوسيلة ادلبلئمة لطبيعة ادلادة اليت يدرسها وأن يتدرب على 
                                                 

32
 .120 ص ،.ادلرجع السابقالسمان،   

36
 .36 ، ص(1672، األردن: النهضة العربية) علم النفس مناىج البحث يف تربية وجابر عبد احلميد جابر،   
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ت ادلناسب مث ال يبالغ ىف استعماذلا، ألهنا عنصر من رلموعة استخدامها ىف الوق
عناصر تتآلف وتتكامل لتحقيق اذلدف الذي يسعى ادلدرس للوصول إليو وذلك 

 .بادلشاركة الفعالة بينو وبُت ادلتعلم

 

 إجراءات عملية تدريس فيلم الكرتون وموضوعاتها  .ب
تدريس اللغة العربية يرجى إن فيلم الكرتون ىي إحدى الوسائل التعليمية ىف 

منها تطوير يف مهارة الكبلم لدي الطلبة ألهنا ذبعل الطلبة إجيابيُت رلتهدين أثناء 
تعلمهم وتقرب ادلعلومات إىل ادلستوى احملسوس وذبعل التعلم باقي األثر وتعطى 

ة فرصة للتوزيع والتشويق أثناء الدرس وسبّكن ادلدرس من مراعاة الفروق الفردية ومعاجل
 مشكلة اللفظية وحث الطلبة على التفكَت وحل ادلشكبلت.

ة ولتحقيق ما سبق، ينبغي أن يكون فيلم الكرتون متمشيا مع أىداف مهار 
وتوافق ميول الطلبة وتناسب سلوكهم مع تطور  الكبلم ادلوجودة يف تلك ادلدرسة

اع اخلطوات حاجاهتم واجملتمع. لكي يؤدي فيلم الكرتون دوره التعليمية البد من اتب
 40:التالية

ىيئ جهاز العرض قبل العرض بوقت كاف بوضعو يف مكان أمُت خلف  -4
مقاعد ادلشاىدين وعلى ارتفاع مناسب، وضع الشاشة ىف مكان مقابل 
للجميع دبستوي نظر ادلشاىدين مث ثبت مصدر الصوت ىف مكان يتيح 
للجميع السماع دون إزعاج، وتأكد من تعتيم الغرفة بشكل حسن مع 
ضمان التهوية احلسنة حىت ال يكون وضع مكان العرض مصدر فشل 

 .للعرض

نظف مسننات اجلهاز ومسار الفيلم باستعمال فرشاة ناعمة، مث امسح  -2
 .العدسات بواسطة الورق اخلاص دلسح العدسات

                                                 
40

 .60 ص ،.ادلرجع السابقالكلوب ،   
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اشرف بنفسك على جلوس الطلبة داخل قاعة العرض بشكل يتيح  -3
 .للجميع مشاىدة الفيلم دون عناء

يلم للطلبة بشرح بسيط يلقي ضوءا على مادتو وزلتوياتو حىت قدم الف -4
 يسهل متابعتو.

أدر جهاز العرض وامكث جبانبو دلراقبتو ولضبط وضوح الصور وشدة  -5
الصوت. وإذا كان الفيلم صامتا أو ناطقا بلغة ال يعرفها الطلبة ال مانع 
 من أن يتوىل ادلدرس شرح مناظر الفيلم بالكبلم مباشرة أو بواسطة

  ميكروفون.

داخل  وأعده إىل بعد االنتهاء من العرض أعد الفيلم إىل بكرتو األصلية -6
 .علبتو اخلاصة بو

ناقش الطلبة ىف زلتويات الفيلم وذلك لشرح ما فاهتم من أمور ودلعرفة  -9
 .مدي تفهمهم دلادتو

وبعد صرف الطلبة من قاعة العرض امجع أجزاء اآللة مث اطو الشاشة  -1
 .إىل مكاهنابعناية وأعدىا 

سجل مبلحظاتك عن الفيلم يف تقرير ليست يف د منها غَتك عند  -7
 .عرض ذلك الفيلم مرة ثانية

إذا حصل قطع ىف الفيلم احلمو إذا وجدت األدوات البلزمة أوضع  -41
  .مبلحظة بذلك داخل علبة الفيلم

 :ولتنفيذ ىذه كلها يقوم ادلدرس باخلطوات التعليمية التالية

ادلدرس ماذا سيعمل الطلبة وماذا سيستفيد من تلك يبُت الباحث أو  -4
فيلم الكرتون وماىي األىداف ادلرجوة من ذلك الفيلم ويأخذ الوقت من 

 .ىذا البيان حوايل مخس دقائق
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هبدوء وانتباه واستماع واعي يف معمل اللغة مث  يشاىد الطلبة الفيلم -2
كراساهتم يأمرىم ادلدرس أن يذكروا ويكتبوا ما مسعوا من القص يف ة  

 .وربتاج تلك ادلشاىدة إىل عشر دقائق باختصار وبقدر ما مسعوا

يقص كل طالب أمام أصدقائو من ذلك فيال مل باالختصار، ولكل  -3
 .طالب دقيقتان لعرض ملخصو

ما يعُت كل طالب فكرة أساسية من ادلوضوع ادلوجود يف ذلك الفي ومل أ -4
 ".صانادلوضوع وىو : " الشيخ والقر 

قصة فورية فيما تتعلق بالفكرة ادلوجودة ولكل منهم  يقص كل طالب -5
 .ثبلث دقائق

 يف الفيلم.يعُت كل طالب األمساء واألفعال من القصة  -6

 يضع الطلبة النقط ادلوجودة يف بنود األسئلة من اجلمل ادلأخوذة من الفيلم.


