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 الثانيالباب 
 النظرية ةالدراس

 الفصل األول : الوسائل التعليمية

 تعريف الوسائل التعليمية - أ

 ويف. ادلقدمة أو الوسيط" الوسط" وىي medius الالتينية من مشتقة media كلمة
 جرلوج وعيلي عند وأمأ.ادلستلم إىل ادلرسل من الرسالة أسقاط أو الوسائل ىي العربية اللغة

(dan Gerlach Ely) اليت واألحداث وادلادة ادلعلم ىي التعليمية للوسائل العام التعريف أن 
 التعليمية للوسائل اخلاص التعريف وأما. وادلوقف وادلهارة ادلعرفة الكتساب الطالب فرصة توفر
 ٕ.ادلقصود للتحقيق والتعلم التعليم يف ادلعلم استخدمها اليت الشخصية غَت الوسيطة ىي

 على تشتمل التعليمية الوسائل أن (Gagne dan Briggs)برصلنج  صلنجٍت و عند وأما
 واألجهزة الكتب من وتتكون التعليمية، ادلواد من احملتوى لنقل تستخدم اليت اآلالت

 ٖ.واحلاسب والتلفاز والثابتة والصور والشرائح واألفالم ادلتحركة والصور والشريط والتسجيل

 ربقيق تتيح اليت اإلعالم الوسائل التعلمية ىي وسائل (Anderson) و عند أنديرصان 
 عند الطبيعي من أنو عام الطالب. بشكل يف الدراسة مع شخص عمل بُت مباشرة عالقة
 عادي. مدرس عن كثَتا الوسائل التعلمية خيتلف يستخدم الذي ادلعلم دور

 دبا صالاالت قنوات اإلعالم ىي ( وسائلRobert Hanikو أما عند روبَتت ىنيك )
كمبيوتر. و عند  ومدرب ادلطبوعة ادلواد التخطيطية، والرسومات والتلفزيون، األفالم ذلك يف
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 أجل من ادلستخدمة التقنيات تبسيط التعليمية الوسائل يعرف (Umar Hamalikعمر مهلك )
   ٗادلدارس. يف والتعلم التعليم عملية يف والطالب ادلعلم بُت االتصال ربسُت

 عملية لتسهل ومواد وأجهزة أدوات من ادلدرس إليها يلجأ ما ىي التعليمية الوسائل
 تعلمية وىي عملو، يف يستخدمها ادلعلم ألن تعليمية وىي. وتعزيزىا وربسينها والتعلم التعليم

 اليت الوسائط سلتلف ربت تندرج ما التعليمية بالوسيلة يقصد ٘.بواسطتها يتعلم التلميذ ألن
 وادلعاين واألفكار واحلقائق ادلعارف إيصال بغرض التعليمي، ادلوقف يف األستاذ يستخدمها

 هبا تستعان تربوية وسائط ىي التعليمية الوسائل أن محدان زياد زلمد عرفها وقد. للطلبة
 ٙ.التعليم عملية ألحداث

من التاريخ تعرف أن الوسائل التعليمية فتسّمى يف أوذلا باسم ادلعينات البصرية، مث 
 Audio-Visual)ادلعينات السمعية والبصرية، مث صارت ادلواصالت البصرية والسمعية مسي ب

Communication مث صارت التكنولوجيا التعليمي )(Educational Technology.)ٚ 

 التعليم على تعُت اليت وسائط ىي التعليمية الوسيلة ادلذكور، التعريف على بناء
 جيدة وسيلة خيتار أن العربية اللغة دلعلم فينبغي. ادلقصود لنيل عملو يف ادلعلم وتسهل والتعلم

 ألن التعليمية  الوسائل استخدام يف الكفاءة ديلك أن البد العربية اللغة معلم ألن. وناجحة
 الوسيلة ادلعلم اختار إذا لذلك. ادلاضي العصر يف كان كما ليس احلديث العصر يف التعليم
 عملية يف واالستدالل الفهم زيادة على تساعدىم فطبعا التالميذ ألحوال وادلناسبة اجليدة
 .واإلدراك التعليم

 احلواس يف تأثَتا أعظم بأهنا يونس زلمود ذكره كما التعليمية الوسائل أمهية وأما
 ذبلب التعليمية الوسائل بأن إبراىيم وعند عبد العليم. مسع كمن رأى فما الفهم ولضمن
وربيي عملية  التالميذ، أذىان يف احلقائق تثبيت وتساعد نشاطهم، وذبدد للتالميذ السرور
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 مهمة التعليمية الوسائل استخدام لذلك ٛ.الدراسية دبا يطلبو استخدامها من احلركة و العمل
 .والتعلم التعليم عملية يف التالميذ حقائق وتؤثر سعيدة حالة تكون ألن جدا

 أسس نظرية في استخدام الوسائل التعليمية  - ب
اكتساب ادلعرفة وادلهارة وتغيَت ادلوقف والسلوك ربدث بسبب التفاعل بُت اخلربة 

 Toward aيف تأليفو " (Brunner)اجلديدة باخلربة اليت شهد يف الزمان القدمي، وأما عند برونَت 

Theory of Instruction "-ىناك ثالث مستويات رئيسية  -الذي استشهد أزىار أرشد يف كتابو
واخلربة  (Iconic)واخلربة الصورية  (enactive)من الوسائل التعليمية وىي اخلربة ادلباشرة 

ما كلمة  عل مباشرة على مفهوم من معٌتجيفاخلربة ادلباشرة ىي  9.(Symbolic)التجريدية 
مستفيدة من الرسم  ""القلم ، ويف ادلرحلة الثانية أو اخلربة الصورية أن كلمة ما"القلم"

على الرغم من الطالب مل يتّموا الربط لتقدمي الكلمة ويستطيعون  ،والتصوير والصورة أو الفلم
أن يعلموا ويفهموىا من الرسم والتصوير والصورة أو الفلم. ويف ادلرحلة التجريدية يقرأ الطالب 

ة. وثالث مستويات )أو يسمع( على الصورة الذىنية ويطابقوهنا بتجربتهم يف جعل الكلم
 تفاعل يف زلاولة اكتساب "اخلربة" )ادلعرفة وادلهارة وادلوقف(.تذبريبية 

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

ويفسرون الرموز حىت يفهموا الرسالة من ادلعلم والطالب وصفها على والطالب كمتلقُت 
 الصورة التالية.

 : الرسالة يف االتصالٕ-ٔاجلدول 

 الرسالة بــــــتهضم  نتيجة الرسالة بـــــ

 استماع احملادثة، الغناء، واآلالت ادلوسيقية 
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تصور من الفلم، واللوحة، والصورة، 
غَت  والرسم، والثابتة، واحلركة 

 اللفظية.

 إرصاد

 القراءة الكتابة واإلنشاء

جيعل نتائج التعلم جيدة لوظيفة التذكر،  عقد ليفي وليفي أن استخدام اللفظ
وهبذه الصورة والشرح من ليفي نستطيع أن نقول بأن استخدام اللفظ  وربط احلقائق وادلفاىيم.

 ٓٔاحلقائق وادلفاىيم عند الطالب.أو استخدام الصورة ذلا أثر قوية لوظيفة التذكر،  وربط 

 أنواع الوسائل التعليمية  - ت
تتنوع الوسائل التعليمية حسب احلاسة ادلستخدمة يف على أساس احلواس ادلشًتكة 

، الوسائل السمعية، ، فمنها الوسائل البصريةثالثة أنواع استقبال ما فيها من ادلعلومات
كالصور   ،اليت تعتمد على حاسة البصر الوسائل البصرية 00الوسائل السمعية والبصرية.

على حاسة تعتمد يف استقباذلا  . والوسائل السمعية اليتوالبطاقات والرسوم البيانية وغَتىا
. وقد تكون واذلاتف واللغة اللفظية والتسجيالت الصوتية وغَتىا السمع ، كاألشرطة واإلذاعة

 ، كاألفالم ادلتحركةوالبصر معاعلى حاسة السمع  اليت تعتمد بصريةوال سمعيةالالوسائل 
ويف احلديث اليوم تطّور  .وغَتىا والناطقة ومسرح العرائش والتلفاز واألفالم السينمائية

الوسائل التعليمية احلديثة وتسمى الوسائل ادلتفاعلة كالربامج التعليمية احملسوبة مع التأكيد 
 على خاصة التفاعل بُت ادلتعلم وادلربمج.

أن الوسائل التعليمية تنقسم إىل رلموعات، وذلك حسب احلاسة عند فوزان أما و 
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد ادلطبوعة أو ادلرسومة، مثل: األوىل،  اليت زباطبها وىي:

الكتب، والصورة التعليمية، والرسومات واخلرائط، واللوحات التعليمية، والشفافيات، 
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية الثابتة مثل: أفالم الثانية،  والبطاقة، والرموز.
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 (م ٕٔٓٓ، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، تصميم وإنتاج الوسائل التعليميةالسيد عبيد،  هباء الدين ماجدة 
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الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية الثالثة،  ثابتة، وأشرطة صوتية وأسطوانات.
 02ادلتحركة، مثل أفالم متحركة، وأشرطة الفيديو، وأقراص احلاسوب.

 فهي تصنيف يف اجملاالت التالية:ة يف تدريس اللغة العربية ليالوسائل التعأما و 

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

 الصور ادلفردة وادلرّكبة وادلسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها.

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

الوسائل السمعية والبصرية، اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت واألذن معا،  -ٖ
وأمهها: التلفاز، والصور ادلتحركة، والدروس النموذجية ادلسجلة، والتمثيليات ادلتلفزة، 

 ٖٔاخل.

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

اسب اآليل ليس رلرد إن احلو  بل حتما يف معظم رلاالت احلياة. اآليل أمرا ضروريا احلاسب
ي أخرى بدونو، ولكنو وسيط ديكن أن يشتمل على عدة كان وسيطة التعليم  ،وسيط تعّلمي

وسائط أخرى، وعليو ديكن أن يقوم احلاسب اآليل بالعديد من الوظائف اليت تؤديها الوسائط 
األخرى باإلضافة إىل القيام بوظائف جديدة، ويسمى ىذا النوع من إفادة احلاسب اآليل 

04من العناصر اآلتية:باسم الوسائط ادلتعددة. وتتكون الوسائط ادلتعددة 
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مجيع الصور الفوتوغرافية أو الرسوم  ي، وى"Grapics and Image" الرسوم والصور الثابتة -ٕ
 " أم ثالثية األبعاد "رلسمة".مسطحةالتوضيحية الثانية سواء أكانت ثنائية األبعاد "

، ويعترب الصوت من العناصر ادلهمة جدا يف برامج الوسائط ادلتعددة، "Sound"  الصوت -ٖ
، ويعود ذلك إىل وقعو ادلطلوبفبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة ال يكون للربنامج 

 أن ادلؤثرات الصوتية تعزز كثَتا من عنصر التفاعل يف برنامج الوسائط ادلتعددة

لسلة من الصور الثابتة تعرض يف ، وىي عبارة عن س"Animation" الرسوم ادلتحركة -ٗ
 تعاقب معُت وسرعة معينة، لتعطي حركة ومهية كما ىو احلال يف األفالم السينمائية.

، وىي رلموعة من اللقطات الثابتة لألشياء احلقيقية حبيث يتم "Video" الصور ادلتحركة -٘
 عرضها بسرعة معينة لتظهر وكأهنا متحركة.

والوسائل  الوسائل احلسية تصنيفها إىل نوعُت مها:أما يف اللغة العربية فيمكن 
فيها ادلعلومات  الطالبىي اليت يتلقى والوسائل احلسية 05اللفظية يف تدريس اللغة العربية.

ذبذب انتباه الدارسُت وتدفعهم إىل منها: األوىل،  باإلدراك احلسي عرب حواسو، ومن مزاياىا
تبعد ادللل نتيجة . الثالثة، ُت وتشوقهم إىل الدرسالدارس حياةذبدد . الثانية، النشاط الذايت

توقظ احلواس، وتنمي دقة ادلالحظة . الرابعة، ادلشاركة واحلركة والعمل من جانب الدارسُت
تعمل على تثبيت احلقائق نتيجة لإلدراك احِلسي عند . اخلامسة، والقدرة على االستنتاج

 ومن أمثلتها:. الدارسُت

دروس التعبَت يف الصفوف األوىل كعرض قطعة نقود، أو   الشيء ذاتو: وتستخدم يف -ٔ
 كأس ماء، أو ضلو ذلك.

مناذج رلسمة: وتستخدم يف دروس التعبَت أو األناشيد، أو اإلمالء، أو القراءة كنموذج  -ٕ
 لطائر أو حيوان أو ضلو ذلك.

الصور: وتستخدم كنماذج يف دروس التعبَت، ويف القراءة، واألناشيد. كما ديكن  -ٖ
م الصور يف التصوير األديب، لتوضيح ادلعاين واألفكار اليت يتضمنها بيت الشعر استخدا

 أو النص األديب.
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ادلصورات اجلغرافية: وتستخدم يف النصوص والقراءة ومعرفة أجزاء الوطن العريب لبيان  -ٗ
 البلدان وادلواقع. وىي تعرض يف مناسبات كثَتة يف دروس اللغة العربية.

تخدم يف بيان االذباىات األدبية واخلصائص الفنية لفنون اللغة يف الرسوم البيانية: وتس -٘
 العصور ادلختلفة.

السبورة: وتستخدم لألمثلة والشرح والرسم وعرض النماذج اجليدة للخط، وتنظيم  -ٙ
 اإلجابات واحلقائق وادلعلومات الكثَتة من دروس اللغة العربية.

 البطاقات: وتستخدم يف تعليم القراءة للمبتدئُت. -ٚ

اللوحات: وتستخدم اللوحات الرملية لتعليم القراءة للمبتدئُت، وكذلك اللوحات الوبرية  -ٛ
 لتثبيت مناذج احلروف والكلمات والعبارات وغَتىا شلا يعرض على التالميذ.

األشرطة ادلسجلة: وتسجل فيها مناذج جيدة للًتتيل القرآين، أو إللقاء الشعر أو  -ٜ
 واألحاديث يف احلفالت، أو ادلناظرات أو احملاضرات. ادلسجالت يف الندوات، أو احلوار

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

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

السرعة يف األوىل،  :06دبا يلي اسبتزى ريس اللغة العربيةالوسائل اللفظية يف تدوأما 
العرض: فذكر الشيء حيتاج إىل زمان أقل شلا يطلبو استحضاره أو عرض صورتو أو منوذجو أو 

السهولة: الثانية،  رسم شكلو وسرد احلوادث التارخيية يتم يف وقت قصَت ال يتسع لتمثيلها.
الوضوح: الثالثة،  النطق والتفكَت فيما ينطق بو.فاللغة ال تكلف اإلنسان من جهد سوى 

ومن أمثلة الوسائل اللفظية يف تدريس  فاللغة أقدر على توضيح ادلعاين الكلية واحلقائق اجملردة.
 اللغة العربية:

فتستبُت األمثلة: فالكثَت من احلقائق تظل غامضة، غَت مفهومة حىت تعرض دبثال،  -ٔ
 معادلها.
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 ٜٓنفس ادلصدر السابق،  
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كال األمرين عْقد صلة بُت شبيهُت: أحدمها مفهوم واآلخر يراد   التشبيو وادلوازنة: ويف -ٕ
فهمو، وكما يكون التوضيح بعالقة ادلشاهبة بُت الشيئُت، يكون كذلك بعالقة التضاد 

 بينهما.

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

ردات واألساليب يف دروس القراءة والنصوص الشرح: ويستخدم إليضاح معاين ادلف -ٗ
 وضلوىا.

وتزويد الدارسُت باألفكار وادلفردات  احلكايات: وتؤثر يف تنمية اخليالالقصص و  -٘
 واألساليب.

توافق مع ي اللغة العربية بنوعها، جيب أن وعند استخدام الوسائل التعليمية يف
وال بد من خلوىا من  .يف إعدادىا الطالبكذا دلشاركة وى .احل النمو اليت دير هبا التالميذمر 

 التعقيد والغموض وجيب على ادلعلم أن يعٍت باستخدام الوسيلة ألىدافو اليت َيود ربقيَقها.

 
 الناجحة التعليمية خصائص الوسائل  - ث

، ينبغي أن تتوافر فيها الشروط، عليميةلكي تُنتج ىذه الوسائل يف تأدية وظيفتها الت
 ٚٔمعروف يف كتابو الشروط التالية:قد ذكر الدكتور نايف 

 ابعة من ثقافة األمة وحضارهتا.تال عليميةتكون منتمية لألىداف التأن  -ٔ

 أن تكون زلققة للهدف ادلباشر الذي يستخدم من أجلو. -ٕ

 أن تراعى خصائص الدارسُت اجلسدية والنفسية والعقلية. -ٖ

والتكاليف اليت  إعدادىاأن تكون الفائدة اليت قدمها ادلعلم للمتعلم جبهد فائق وتبذل  -ٗ
 .تصرف إلنتاجها

 أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة االستعمال. -٘

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

 والشكل ادلناسب. أن ُتستعمل يف الوقت ادلناسب وادلكان ادلناسب -ٚ
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 ٕٗٗ،(ىـ ٖٛٔٔ ، )بَتوت: دار النفائس،ادلصادر السابقةنايف زلمود معروف،  
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الدرس، حيث قد حدد ويكون اختيار الوسائل التعليمية بعد تصميم خطة 
األىداف اخلاصة بالدرس وزلتواه وطريقة تنفيذه وخيتار أنسب الوسائل وأجدادىا للدرس. 
فمن اخلطأ أن يبدأ ادلعلم بإعداد الوسائل التعليمية مهما كانت شلتعة وجذابة، مث يصمم بعد 

 ذلك خطة الدرس.

 

 كيفية وخطوات اختيار الوسائل التعليمية - ج
الوسائل التعليمية ما خيتاره ادلعلم بنفسو. ىناك كيفية اختيار ويف استخدام 

 وىي كما يلي:   يف كتاب أويل النهى الوسائل التعليمية، كما كشفو سوبرنو
 معرفة خصائَص الوسائل التعليمية -ٔ
 اختيار الوسائل اليت تناسب باألىداف التعليمية -ٕ

 اختيار الوسائل اليت تناسب بطريقة استخدمها ادلعلم -ٖ

 تيار الوسائل اليت تناسب بادلادة الدراسيةاخ -ٗ

 اختيار الوسائل اليت تناسب بأحوال الطالب وعددىم وعمرىم ومستويات تعليمهم -٘

 ٛٔ.اختيار الوسائل اليت تناسب باحلاالت والظروف والبيئية -ٙ

وأما إرشادات عامة يف استخدام الوسائل ادلعينة كما ذكره عبد العليم إبراىيم وىي  
 كما يلي:

ونأمل أن  ذا اشًتكوا يف اختيارىا وإنتاجها، إلطالباد أمهية ىذه الوسائل، وفائدهتا لتزد  -ٔ
 صلدىا يف ادلدارس صورا ومناذج منوعة مبتكرة.

وإال   رض ىذه الوسائل عندما سبس احلاجة وأن تبعد بعد استنفاد أغراضهاينبغي أن تع  -ٕ
 .طالباليت سبتد فائدهتا لل كانت ملهاة للطالب ويسمح باستمرار عرض الوسائل

 أن تكون يف وضع مناسب ذلم مجيعا. طالبيراعي يف عرضها على ال  -ٖ

 جيب أن زبلو الوسائل احلسية من التعقيد والغموض.  -ٗ
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 :من ترجم 

Ulin Nuha, Op.Cit, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 262-263. 
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إن أمكن جيب أن تكون الوسائل ادلعينة مسايرة دلراحل النمو: فنبدأ بذوات األشياء   -٘
 وىكذا.  مث تنتقل إىل الرسوم والصور وبنماذجها اجملسمة

ائل التعليمية عن ادلعلم ولكنها تعينو وردبا زادت أعباءه وذلذا جيب على الوسال تعٌت   -ٙ
حُت إعداده الدروس وأال يظن أن يف  ا نصيبا كبَتا من اجلهد والدراسةأن يوليه ادلعلم

 عرضها ما تعٌت عن الشرح.

الوزارة أو أعدهتا  رة الوسائل اليت أنشأهتاجيب أن تكون ادلدرسة على صلة دائمة بإدا -ٚ
 ٜٔفيتم تبادل ادلنفعة.و  ولتنتفع بإنتاجها وذبارهبا ولتزود ىذه اإلدارة دبقًتحاهتا ادلنطقة

عند اختيار الوسائل البد من مراعاة األمور منها التأكيد على اختيار الوسائل  
ادلتكامل وفيما يلي منوذج يضع عملية  ،وفق أسلوب النظم أي أن خيضع لنظام تعليمي

وفق أسلوب النظم ويؤكد أمهية اختيار واستخدام الوسائل التعليمية ِضمن ىذا  عليمالت
 األسلوب:

 ٕٓ: منوذج إعداد الدرس وخطوات اختيار الوسائل التعليميةٕ-ٕاجلدول 

 ربديد األىداف السلوكية لكل الدرس -ٔ

 زمة للهدفربديد العمليات التعليمية الال -ٕ

 ربديد ادلثَتات والقنوات احلثية الالزمة لالتصال -أ -ٖ
 ربديد األنشطة الدراسية ادلرغوبة ربقيقها -ب

 ربديد األفراد ادلشًتكُت يف التعلم -ج

 ذبهيز القائمة بالوسائل ادلناسبة -أ -ٗ
 احلذف منها ما ىو غَت عملي أو صعبة احلصول عليو -ب

 ال تناسب الدارسُتاستبعاد الوسائل اليت  -ج

 البحث عن الوسائل اليت ربققت عددا من األىداف ادلًتابطة. -٘
 ذبهيز رلموعة مناسبة تصِلح للعرض وتتفق مع مهارتك ورغبتك.

ربديد اخلواص ادلفصلة  -ب -ٙربديد طرائق العرض ادلختلفة  -أ -ٙ

                                                           
ٜٔ

 ٖ٘ٗ( ص: ٕٚٓٓ، )القاىرة : دار ادلعارف، ادلودة الفٍت دلدرسي اللغة العربية  عبد العليم إبراىيم، 
20

 .ٚ٘ٔ،(ٕٙٓٓ)جامعة أسيوط:  ،السابقةادلصادر  ،حسنية زلمد حسن ادلليجي 
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 لكل طريقة عرض للوسائل ادلختارة

االختيار منها ما يتفق مع  -أ-ٚ
 السابقة ٖ,ٕ,ٔ

إنتاج الوسيلة أو إعهاد  -ب-ٚ
 إىل متخصص بصنعها

 ربديد طريقة التنفيذ ومتابعة الدرس وتقوديو -ٛ

 تنفيذ الدرس  -ٜ

 تقومي الدرس -ٓٔ

 

 (الدمية" )puppetالفصل الثاني : "

 (الدمية" )puppetفهم " - أ

إستعمال الدمية لوسائل التعليم قد تكون مسهورة يف ادلدرسة  ٜٓٗٔيف السنة 
الدمية تصنع 20الدمية ىو مقلدة بشكل الولد للعب.اإلبتدائية وادلدرسة ادلتوسطة امَتيكا. و 

مقلدة  يو عندما سوىرطنا الدمية ىٕٕمن احلطب أو شيء أخر كمثل حيوان أو إنسان.
ن الدمية مقلدة بشكل احليوان. ولذلك الدمية واحد من النمودج كانت االنسان و اإلبشكل 

ليد أو بشئ و الدمية تستخدم وسائل التعليم وتستعملها با 23احليوان.نسان أو بشكل اإل
 :أخر. وادلنفعة الدمية

 مرنة يف إستعمال  .ٔ

 مهيج احليال التالميذديكن أن تستطيع  .ٕ

 جوانب اللغة .ٖ
و  احلطب أو شيء أخرولذلك أن الدمية ىي مقلدة بشكل اإلنسان أو احليوان تصنع من 

 تستخدم وسائل التعليم وتستعملها باليد أو بشئ أخر.
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 ترجم من: 
Tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga,2005 : 1136 

22
 ترجم من: 

Child  Resource Centre, Learning and Teaching through Puppets. India: CHETNA. The Internet 

Books.(English Teaching through Puppet.pdf, 1995),  1 

23
 ترجم من: 

Suhartono, Pengembangan keterampilan bicara anak usia dini (Departemen Pendidikan dan kebudayaan , 

Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi ,2005),5-6 
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 الدميةأنواع  - ب
بالعصى  كثرمن أنواع الدمية أن تستخدم وسائل التعليم كمثل الدميةباليد والدمية

 24والدمية باألصابع والدمية وباحلبل، و يف كّل الدمية ربتاج بسنداليد يف استعملها :
 الدمية اليد   .ٔ

الدمية تستعمل مهارة ادلعلم ليتحرك الدمية باألصابعو، اإلهبام و السبابة ليتحرك  
، والذراع لسند الدمية.وكذلك الدمية اليد  الدمية 
الصغَت وكانت تستعمل بال شيئ أخر،  بشكل 

وىذه  الدمية تسًتى أو تصنع بنفس.
الدمية  .ٕ بالعصى

 الدمية تعتمد على ادلهارة مزامنة الدمية و اليد ديٌت ويسرى، 

تسمى الدمية بالعصى ألن تستعمل 
 بالعصى تواصلو باجلسم الدمية.

 
\ 

 

 

 الدمية باألصابع .ٖ

تصنع ىذه الدمية باألت مسهول كمثل من 
   القماش أوالعنجوة أو شئ واخر.

 

 
 الدمية باحلبل .ٗ

                                                           
 ترجم من:24

Suhartono. Pengembangan Keterampilan Bicara Anak Usia Dini(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Pendidikan dan Ketenagaan 

Perguruan Tinggi,2005), 6-7 
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الدمية تسمى الدمية باحلبل ألن ىذه 
 استعماذلا بالعصى اتصل جبسم الدمية.

 

 
ىذا البحث الباحثة تستعمل الدمية اليد لًتقية مهارة الكالم. ألن ىذه الدمية ىف  و يف

استعماذلا ال ربتاج من مكان و الوقت ، و ادلعلم يصنع بنفس وال حيتاج كثَت من الفلوس. و 
  التالميذ بسهول لتفاعل مع ادلعلم . أسهل لتحرك ومقارنة مع الدمية أخر ، الدمية اليد 

 

 PUPPET استعمال خطوات - ت

 25لوسائل التعليم فيما ياىل : puppet استعمال خطواتسوفرطا  عندما
يستعدد ادلعلم الدامية مناسب مع ما استعملها ، ادلثال ادلعلم يعلم الباب احليوان ،   .ٔ

 أو حيوان أخر. كان ادلعلم يستعمل الدمية بشكل احليوان : الكرد أو الدجاجة

 يعلم ادلعلم بإستعمل الدمية مث ادلعلم يبُت الدرس و الكالم بالدمية متحرك.  .ٕ

 يبتدء ادلعلم الدرس بالدمية . .ٖ

 ادلعلم حيدث مع التالميذ بالدمية. .ٗ

 مث ادلعلم حيدث على التالميذ ليستعمل الدمية أمام الفصل. .٘

 

 لمحاسى ومسوئ الدمية ا - ث

 26التعليم الدمية كمايايل :عندما درمينطا احملاسى وسائل 
 ادلؤثر يف ادلكان والوقت و إستعدادالدمية. .ٔ
 إستعمال الدمية ال ربتاج مهارة صعوبة .ٕ
 تنشر اخليال الولد  .ٖ
 رحيص و مسهول لتصنعالدمية .ٗ

                                                           
25

 ترجم من: 
Soeparno. (1980). Media Pengajaran Bahasa( Yogyakarta: Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan 

Tinggi Institut Keguruan dan IlmuPendidikan Yogyakarta), 144 
26

 ترجم من: 
Daryanto. Media Pembelajaran.( Yogyakarta: Gava Media.2015).33 
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 .ادلتحركة سبّمز صوت نفسها والدميةوأما ادلسوئ الدمية  
 

 الفصل الثالث : مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم - أ

 ،ربع مهراتأن يشتمل على أخاصة اللغة الثانية البد  ،زلاولة تعليم اللغةيف 
يف احلياة اليومية  الكالم ىو األنشطة ادلهمةيعد  ،ةستماع والكالم والقراءة والكتابوىي: اال

ومهارة الكالم ىي مهارة تعبَت أصوات النطق أو الكلمات لتعبَت   ٕٚستماع.بعد أنشطة اال
دلسموعة لتبليغ األفكار يف مت وادلعٍت الواسع من الكالم ىو الرموز ا  ٕٛاألفكار أو اإلرادة.

 حتياجات.اال
أن يشًتك  ىمهارة الكالم ىي القدرة علوعند رشدي أمحد طعيمة يف كتابو أن 

قشات بالفصل والتحّدث مع ألفكار خاصة أثناء ادلنابشكل أساسي وبناء يف تبادل ا
وأن يتبع بدقة  ،وجييب عنها بأسلوب متماسك ودقيق أن يطرح أسئلة ىوالقدرة عل ،األستاذ

تعرف وفهم األفكار األساسية والثانوية يف احملاضرات  ىوالقدرة عل، التعليمات الشفهية
فكار وتنميتها حول تصور األ ىة علوالقدر  ،ات وتسجيل ما يقولو األخرون بدقةوادلناقش

مجاعة وأن خيتار وينظم األفكار ادلتصلة هبذا ادلوضوع وأن  سبهيدا للتحّدث إىل ،موضوع معُت
معيارية )فصحي معاصرة( صحيحة وأن يقيم الطريقة والطريقة اّليت  وبلغةيعّرضها بوضوح 

تنويع أسلوب الكالم دبا يناسب  ىوالقدرة عل، ادلوضوعات ادلتشاهبة عرض هبا األخرون
ىي لتعبَت  وظائفها واإلعالم والتأكيد وأما لألسالءىي لك أىدافها فلذ ٜٕبادلواقف ادلختلفة.

شعور اإلنسان واحملادثة عن ادلوضوع وتعبَت األفكار واألمانة والرسالة وتكلم عن ادلسألة 
 تصاالت بُت الدائرات أو الدوال.اواالت 

 

 أهمية التعليم في مهارة الكالم  - ب
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 ترجم من:  
 Mohammad Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab (Tanggerang Selatan : 

Al-Kitabaha, 2012), 152 
28

 ترجم من:  

Acep Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Bandung : PT Rineka Cipta, 2013), 135 
29

 ٜٕ ،(ٕٗٓٓ، )القاىرة : دارالفكر العريب، األساس العامة دلناىج تعليم اللغة العربية، رشدي أمحد طعيمة  
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الكالم من ادلهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية. 
تصال الشفهي ة األخَتة، عندما زادت أمهية االولقد اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة يف الفًت 

ىتمام باجلانب الشفهي، وىذا ىو عند تعليم اللغة العربية، اال بُت الناس. ومن الضرورة دبكان
األول، سبكُت الطالب من  ةمدرس اللغة العربية، وأن جيعل مهاالذباه، الذي نرجو أن يسلكو 

ل، يفهمها مليُت الناس يف العامل وال حجة دلن يهمل تصايث بالعربية، ألن العربية لغة االاحلد
الفصيحة ال وجود ذلا، وال عربية ويهتم باجلانب الكتايب، مدعيا أن اللغة ال اجلانب الشفهي

 لمها.عأحد يت
جتماعي ال ااحلياة ألن اإلنسان خلقو اهلل وىو سللوق  مر مهم يفأن الكالم إ

مهية أما أو  ،رلتمعو يعتزل عن آخر وهبا يوصل و يعرب عن إحساسو و أفكاره إىل اآلخرين يف
 ٖٓ: يالكالم كما يل

نسان تكلم  قبل ، فاإلالوجود فهام سبق الكتابة يفأن الكالم باعتباره وسيلة أمن ادلؤكد  -ٔ
 ، ولذلك فإن الكالم خادم الكتابة .ن يكتبأ

فكاره و القدرة على مواجهة أالتعبَت عن  نسان طالقة يفلى الكالم يعّود اإلالتدريب ع -ٕ
 اجلماىَت .

 نقطاع .تصال و يبعد االبالكالم حيصل اال -ٖ
 لم و ادلخاطب.والفهم بُت ادلتك والكالم وسيلة االقناع -ٗ
 سيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو .والكالم و  -٘
سلتلف مراحلها، ال ديكن أن يستغٍت عنو  العملية التعليمية يف والكالم وسيلة رئيسة يف -ٙ

 ٖٔأية مادة من ادلواد للشرح والتوضيح . معلم يف
 

 سقسام في مهارة الكالماأل  - ت

 ىل قسمُت:إتنقسم مهارة الكالم يف كتاب عبد الوىاب رشدي و شللوءة النعمة، 
تصالية غَت ادلعدة. ومن ىنا ادلواقف االاحملادثة فهي الكالم يف . و 32احملادثة و التعبَت الشفوي

                                                           
 ۷ٖ، ( ۰ٜٜٔمكتبة النهضية ادلصرية، : ، )القاىرة اللغة العربيةطرق تدريس إبراىيم زلمد عطا،  ٖٓ

، )إيسيكو : منشورات ادلنظمة اإلسلمية لًتبية و العلوم و طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت بوزلمد كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،  ٖٔ 
 ۰ٖٔ ،(۰۰۰ٖالثقافة، 
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التعبَت الشفوي ىو . وأما ب، كما تعترب أنسب الطرق وأبسطهاسؤال واجلواالتعترب طريقة 
تعبَت األفكار أو ادلعلومات ادلناسبة بادلوضوع ادلبحث. والتعبَت الشفوي صور كثَتة نعرض 

 ما يلي :كبعضها  
 تعبَت احلرال -ٔ

إكمال القصص الناقصة وتطويل القصص  :ستخدام القصص يف التعبَت بالصورة األتيةا -ٕ
 و ادلسموعة.أصَتة وتعبَت على القصص ادلقروءة الق

شلاثلة احليوان والنبات  م خارجها.أعن حياهتم ونشاطهم داخل ادلدرسة ث الطالب ربد -ٖ
 والطَت.

 

 المبادئ في تعليم مهارة الكالم  - ث

للناطقُت بغَتىا  –مهارة الكالم  – تعليم الّلغة العربيةيف ام بادلبادئ ىتماحتياج اال
النعمة ادلبادئ يف فلذلك، ذكر عبد الوىاب رشدي و شللوءة لكي تكون تعليمها حسنا. 
 33تعليم مهارة الكالم  كما يلي:

 ا دللك الكفاءة الرافعة عن ىذه ادلهارة.مرجوّ  ادلعلمكان  -ٔ

 البداية باألصوات ادلناسبة باللغتُت )لغة الطالب واللغة العربية( -ٕ

ىتمام خبطوات تعليم مهارة الكالم كمثل بداية التعليم باأللفاظ ا المرجوّ  ادلعلمكان  -ٖ
 مجلتُت مث مجلتان إيل مجل. مجلة إىلالسهلة من 

 البداية بالكلمات السهلة -ٗ

مهارة الكالم : طريقة تعبَت األصوات من حيث سلارج احلروف احلسنة وتفريق  ىتركيز عل -٘
ىتمام بقواعد الّلغة ادلوجودة و القصَت وتعبَت األفكار حسنا ال التعبَت يف حركة الطوال

 تام للكالم الصحيح.ختوتدريب الطالب بكيفية البداية واال

 كثرة التدريب كمثل تدريب فرق تعبَت األصوات وتدريب تعبَت األفكار وغَتمها. -ٙ

 
                                                                                                                                                                                     

32
 ترجم من: 

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

(Malang : UIN Maliki Press, 2011), 91 
33

 ٜٔ-ٜٓنفس ادلصادر السابقة،  
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 الخطوات في تعليم مهارة الكالم - ج

كقيل عبد احلميد يف    مهارة الكالم تعليميف  ادلعلمُتاخلطوات اليت ديكن استخدام 
 34:عبد الوىاب رشدي و شللوعة النعمة كما يلي االذي استشهادمه –كتابو 

 للمبتدئُت -ٔ
 بدأ ادلعلم لتدريب الكالم بإعطاء األسئلة الذي جيب أن يكون اإلجابة للطالب ( أ)
يف وقت نفس طلب من الطالب لتعلم نطق الكلمة وتركيب اجلمل وتعبَت عن  ( ب)

 األفكار
 لماالكوضوع يرّكب ادلعلم األسئلة اليت قد أجاب الطالب حىت تكون ادل ( ت)
فظ احملادثة أو إجابة األسئلة ح و ةالشفوي اتتدريبالعلم الطالب إلجابة يطلب ادل ( ث)

 ادلتعلقة دبضمون النص اليت قد قرأ الطالب
 للمتوسطة -ٕ

 تعلم الكالم عن طريقة لعبة الدور ( أ)
 مناقشة عن ادلوضوع ادلعُّت  ( ب)
 حيكي عن األحداث اليت مّرت هبا الطالب ( ت)
 من التلفزيون أو غَتىاحيكي عن ادلعلومات اليت يسمع  ( ث)

 للمتقدمُت -ٖ
 مارسة الكالماحتيار ادلعلم ادلوضوع دل ( أ)
 ادلوضوع ادلختار جيب أن يكون شلتعا متعلقا حبياة الطالب ( ب)
 اوزلدود اجيب أن يكون ادلوضوع واضح ( ت)
دعا الطالب الختيار ادلوضوعُت أو أكثر حىت ُحرّا يف اختيار ادلوضوع التحدث  ( ث)

 عما يعرفوهنم.
 

 مهارة الكالمتعليم االختبار في   - ح

                                                           
34

 ٖٜنفس ادلصادر السابقة،  
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 يتطلب .اختبارات اللغة يف اجلوانب اذلامة حدأ االختبار مهارة الكالم ىو
يف   قال حارس لك،ولذ .اللغة استخدام وقواعد بعض جوانب التمكن من االختبار اللغة

تقييم صعبة للغاية ل اليت ىي ادلهارات اللغوية ال يوجد كتاب عبد رشدي و شللوءة النعمة:
يؤكد حارس أن الكالم ىو ادلهارة ادلعقدة اليت تتطلب استخدام االختبار الكالم.  مثل

 .35رلموعة واسعة من القدرات يف وقت واحد
تكلم باللغة العربية يس القدرة الطالب أن قيْ تأما األىداف من االختبار الكالم 

 أو عليمالت منط زلاكاة مستوى التغَت يف منوذج تغيَت ومن ادلتوقع أنفصيحة. لتحقيق اذلدف، 
ارة س مهقيْ وت. علميا للمو شف أو األفكار عن األفكار بَتالتع قادرون على الطالب إظهار

 و مشاعر يس  قدرة الطالب يف تعبَت الشفوي و الفكرةقتالكالم يف اللغة العربية ىي 
  ادلنطوقة.  اللغة العربية الطالب يف

من الطرق لقياس قدرة كالم التجارب اليت  العديدوعند عبد احلميد يف كتابو أن 
 :ديكن تطويرىا دبناسب مرحلة قدرة التجارب

  وصف الصورة -ٔ
لفظ الصور باستخدام اللغة العربية، يف وصفية للصورة أحيانا  طلب من الطالب لوصف

أن يطلب العديد من ادلسائل ادلتصلة حبرية أو صورة و يطلب من الطالب لوصف ما 
 صورة.رأيت يف ال

 وصف اخلربات -ٕ
 ، و ذبربة شلتعة، حزين، وغَت ذلكالًتقية، مثل ذبريبطلب من الطالب أن أقول 

 مقابلة -ٖ
قياس قدرة  مقابلة أو حوار يف مهارة الكالم بكثرة استخدامها، سواء يف عملية التعلم

معُت و ادلعايَت اليت مت ربديدىا   الطالب للحوار مع موضوع االطالب. يف ادلقابلة، دع
يف ادلقابلة ديكن للمعلم أو شلتحن إجراء مقابالت مباشرة مع الطالب أو و كذلك. 

 الطالب مع الطالب األخرين.
 رّ احلتعبَت ال -ٗ
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 ٛٗٔنفس ادلصادر السابقة،  
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األول، . ر ذلا دلعايناحلتعبَت اليف و  رّ احلتعبَت ال، طلب من الطالب على رّ احلتعبَت اليف 
دام اللغة العربية كموضوع أو عنوانا خدقائق باست ٘-ٚمن الطالب للمحادثة عن 

ر يتطلب من الطالب للمحادثة من ادلوضوع احلوايل احلتعبَت الالثاين، .و  أحرارا ألنفسهم
اخلاصة هبم  توجيو  دئدون أن يعطى النقاد أو األفكار الرئيسية و ادلبا  ٘-ٚ

 للتحدث.
حبرية يتعامل مع ادلوضوعات اليت دامها يف التحدث تتبع خادلوضوعات اليت ديكن است

عرف الطالب من قبل و الغرض منو ىو أن الطالب مل جيد الصعوبة و ادلسألة احملتوى، 
 ألن اذلدف النهائي ىو لقياس قدرة الطالب باحملدثة اللغة العربية دون على احملتوى.

 مناقشة -٘
هبا مع تنفيذ الطالب دلناقشة بعض ادلوضوع مألوفة، ديكن أن يتم النقاش  اىنا دع

النموذج مثل ىذه ادلناظرات، وخاصة إذا مهارهتم يف مناقشة رفيعة ادلستوى أو بسيطة 
 ٖٙموضوع معُت. حول
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 ترجم من:.  

Abd. Hamid, mengukur kemampuan bahasa arab, (UIN- Maliki Press, 2010),  52 -62 




