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 الباب الثاني

 النظري البحث

أمهيات  و ،مفهىم مهارة الكالم، األسس النظريةتى  لى  حت البحث التظري
لىامل تعىيم و ، أهداف مهارة الكالمو ، اخلطىات لى  تدريب الكالم و ،مهارة الكالم
 ةىيأنىاع وسو ، مفهىم الصىرةو تىجيهات لامة لتعىيم مهارة الكالم،  و مهارة الكالم،

خصائص وسيىة  و ،باستخدام الصىرة عىيمأساليب تو فىائد الصىرة،  و ،الصىرة
 .الصىرة

 

 األسس النظرية .أ 

 :إن تعىيم مهارة الكالم بىسيىة الصىرة يعتمد لى  األسس النظرية وهي

إن تطىير وسيىة التعىيم بالشعر و املىسيق  يعتمد لى  : األساس الفيىىسىيف .2

وتُعين ( بىن)من الفعِل الثالثيِّ ( بنية)تشتقُّ كىمُة و . التعىيم البنيىي فىسفة

البناَء أو الطريقَة، وكذلك تدلُّ لى  معىن التشييِد والعمارِة والكيفيِة اليت 

بأهنا ذهبت إىل أن جناح التعىيم متىفر بىجىد وسائل . يكىن لىيها البناءُ 

عىهم قادرين ألن الىسائل جت. التعىيم و تكىين البيئة املسالدة لدي الطالب

 .1لى  فهم األحىال املتغرية و فهم املىاد الدراسية

                                                             
  . 9، ص (م2191دار املعارف، : القاهرة)، البنيىية بني العىم والفىسفةلبد الىهاب جعفر، 1
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 2األساس الديين .1

إحلاح هذا األسس لدي . األساس الديين هى أساس املصادر من الديين

. الغرض كي لمىية النتائج من الرتبية قد يكىن الفىائد واملعىن احلقيقي

العبادة هي بالغرض ستحقق بأن يكىن لمل الرتبىي قيمة العبادة، ألن 

إنا "األساس الديين يف القرآن الكرمي . حتقيق الذات املثايل يف تربية اإلسالمية

ما من مىلد إال يىلد لى  "وأما يف احلديث 3"أنزلنه قرأنا لربيا لعىكم تعقىىن

 .4"الفطرة

أساسيات التعىيم الديين من التشريعات اليت مباشرة أو : األساس النظامي .3

الديين يف املدارس أو  التعىيمخدامها كمرشد يف تنفيذ غري مباشرة ميكن است

أساس الناحية القانىنية . مؤسسات التعىيم الرمسية وضعت يف إندونيسيا

 5:الرمسية، وهناك ثالثة أنىاع، وهي لى  النحى التايل

 املثايل (أ 

األساسي املثالية هي قالدة متكن من خالهلا فىسفة الدولة الفنجاسيال 

هذا يعين أن كل . حيث سيال األول هى اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل
                                                             

2
Binti Maunah, LandasanPendidikan. (Yogyakarta.Teras.2009), hlm. 108-109 

 .1: اآلية. يىسف: سىرةالقرآن الكرمي، 3
 .19. 2192: البخاريصحيح 4

5
http://muhammadalisunan.blogspot.com/2012/05/landasan-religius-pendidikan.html  

diakses tanggal 15 April 2014. 07.54 WIB. 

http://muhammadalisunan.blogspot.com/2012/05/landasan-religius-pendidikan.html
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ويف تقرير  .الشعب اإلندونيسي إىل االلتقاد لى  اهلل سبحانه وتعاىل

(MPR) لدد.II/MPR/2199  حىلP4 (PRASETYA 

PANCAKARSA)  ذكر أن اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل، وألرب لن

التقاده إندونيسيا والتقى  حنى اهلل لز وجل وفقا لىدين ومعتقدات كل 

 .قالدة وفقا إلنسانية لادلة ومتحضرة

لتحقيق هذا، فمن الضروري أن التعىيم الديين، ألنه بدون التعىيم الديين 

 .نجاسيالسيكىن من الصعب أن ندرك أن املبدأ األول لىف

 هيكىية أو الدستىرية  (ب 

اليت  1و  2أية  11فصل  XIباب  UUD 2141وهذا هى أساس 

 :تنص لى 

 .دولة قائمة لى  ألىهية سبحانه وتعاىل  (2

تكفل الدولة استقالل كل مقيم لكل الدين وممارسة الدين أو   (1

 .املعتقد

صىت الفقرة ألاله يعين أن إندونيسيا جيب محاية دين الدولة وشعب 

 .اإلميان لىىفاء تعاليم الدين والعبادة وفقا لتعاليمهم الدينية
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 التشغيىية (ج 

تعريف أساس التشغيل هى األساس اليت تنظم بشكل مباشر لى  تنفيذ 

  MPRالتعىيم الديين يف املدارس يف إندونيسيا لى  النحى املذكىر

اليت تنص أساسا أن يتم تضمينها  GBHNحىل  IV\MPR\2193.لدد

تنفيذ التعىيم الديين مباشرة يف املناهج الدراسية يف املدارس، بدءا من 

 .املدارس االبتدائية إىل اجلامعات يف اخلارج

ج الدراسي و يعتمد لى  أهداف التعىيم اليت تىجد يف املنه: األساس النظري .4

) لقرآن الكرمي يف قىله تعاىل لغًة يعين الطريق الىاضح وورد يف ا ،بأن املنهج

ويقابل املنهج يف الىغة . 49املائدة اآلية  6(لكل جعىنا منكم شرلة ومنهاجاً 

وتعين ميدان السباق وميكن تعريف املنهج بأنه  (Curriculum) اإلجنىيزية كىمة

ولكن يف . الطريق الذي يسىكه املعىم واملتعىم لىىصىل إىل األهداف املنشىدة

االجتاهات الرتبىية احلديثة يعرف جممىع اخلربات الرتبىية املقصىدة ضىء 

 .7واملخططة من قبل اجلامعة إلحداث النمّى الشامل لىطىبة جبميع النىاحي

 
 

                                                             
6
Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin, (Bandung: 

Gema Risalah Press, 2007)AL MAIDAH 48 
 .22. ، ص(م 1222املعارف، منشأة : القاهرة)، املدخل الىغىي يف نقد الشعر قراءة بنيىيةمصطف  السعدين، 7
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 مهارة الكالم .ب 

 مهارة الكالم تعريف .1

ائم املعىن الق املفيدة هى األصىات نالكالم يف أصل الىغة لبارة ل

 ويف اصطالح النحاة ،يقال يف نفس كالم ،بالنفس الذي يعرب لنه بألفاظ

ذلك الكالم  ما التعريف االصطالحي لىكالم فهىأ 8.اجلمىة املركبة املفيدة

هاجسه، أو خاطره، وما  به املتكىم لما يف نفسه منيعرب  املنطىق الذي

أو فكر،  ير وإحساسات، وما يزخر به لىقه من رأمن مشال خباطرهجيىل 

وما يريد أن يزود به غريه من معىىمات، أو حنى ذلك، يف طالقة وانسياب، 

 9.مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

 يف هذه احلالةو . الىغة املتعقدة الكالم هي استخدام مهارةإن 

ترتبط هذه املهارة بتعبري األفكار واملشالر يف كىمات و مجل صحيحة و 

املهارات ذات الصىة بأمر األفكار أو التفكري حىل فإن  ،و هكذا. سىيمة

هي ذات الصىة بالقدرة لى  قىل ما مت تفكريه و شعره  ،و مع ذلك. مايقال

بقدرات نظم فإن املهارات مرتبطة  ،و هكذا. لى  وجه سىيم صحيح

و كل تىك . و احلكيم السىيم لىصىت ،و النحىية و الداللية ،املفردات
                                                             

 .917. ص, (2191, مكتبة اإلسالمية: تركيا), املعجم الىسيط, جممع الىغة العربية8
 .133. ص, (2192, دار القىم: الكىيت), العربية باملرحىة اإلبتدائية الىغىيةتدريس ، حممد صاحل الدين9
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القدرات تتطىب إىل زاد من الكىمات و اجلمل اليت تتناسب مع الىضح 

املطىىب الذي حيتاج إىل املمارسة و الرتبيات لى  الكثري من الكالم لن 

  10. طريق الفم

إن القدرة لرتتيب الكىمات بشكل صحيح و واضح هى تأثري  

كان  11.تهإما لىتعبري لن أفكاره أو لتىبية احتياجا. لظيم يف حياة اإلنسان

و لند الكالم كان . الكالم هى نشاط الىغة الشفهي املتعىق بصىت الىغة

إن مهارة الكالم   12.اإلنسان يىق  املعىىمات لن طريق األصىات الىغىية

اصة يف خحصىهلا يف تدريس الىغة العربية  إحد  املهارات الىغىية اليت يراد

 .إندونسيا الذ  كان أكثر سكاهنا مسىمىن

و الكالم من أهم وسائل ألجل بناء التعارف و االتصال اإلجيايب  

الكالم يف  جتري أنشطة .حبيث تستخدم الىغة لىسيىة من ذلك االتصال

جانب املتكىم و املستمع : الفصل مبا له من جمال االتصال لى  اجلانبني

أن جيري لى  فينبغ  تدريب الكالم  ،فىذا. حيث جيري الكالم بالتبادل

                                                             
10

H. Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 

2009), hlm. 46-57. 
11

Abdul Hamid, Urilbaharudin, dan Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab: 

Pendekatan Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm.42. 
12

Djago Tarigan dan HG. Tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung: Angkasa, tt) hlm. 86. 
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القدرة لى   ،و الثاين ،القدرة لى  االستماع ،األول تيب التايل هىالرت 

  13.املعرفة لن املفردات و أنىاع اجلمل ،و الثالث ،النطق

ينبغي اليت  ،كانت مهارة الكالم و احد  مهارات الىغة األربع  ،فىذا

أي التىازن بني مهارة الكالم . أن تنتمي بالتىازن يف تعىيم أية الىغة األجنبية

و ال جيىز لىمعىم تفضيل الىاحدة منها  14.الستماع و القراءة و الكتابة و

فجدير لىمدرس . و لكن هذه املهارات مهمة لند التالميذ. لى  األجر 

الفهم أن مهارة الكالم حيث أهنا أول كل ما يىقيه املعىم يف تعىيم الىغة 

رة التالميذ و ذلك ألن الغرض األساس من تعىيم الىغة العربية قد. العربية

لى  القيام بالتكىم بالىغة العربية يف كالمهم اليىم  كما أهنم يستخدمىهنا 

 15.لند تالوة القران و قراءة الدلاء

و ألجل الىصىل إىل الفهم الدقيق لن مهارة الكالم فيمكن املعرفة 

إن ( 2: و أما األسس ملهارة الكالم و هي. لن األسس املعروفة يف لمىيتها

و إن الىصىل إىل القدرة لى  وضع ( 1. حقيقة الكالم وضع اجلمل املفيدة

نىاع و بعد الفهم بأ( 3. فيحتاج إىل الفهم بأنىاع تىك املفرداتاجلمل 

                                                             
13

Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2005),  hlm. 82. 
14

 .292. ص( 2112, دار النقافة: القاهرة) ,تصميم منهاج لتعىيم الىغة العربية ألجانب, فتح لى  يىنس 
15

Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 81. 
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اجلمل فيحتاج الطالب إىل التدريبات لى  الكالم باستعمال تىك اجلمل 

 16.من لنده و التدريبات لى  الفهم لن اجلمل املنطىقة من غريه

 
 أهميات مهارة الكالم .2

و هى . عا يعترب الكالم الفن الثاين من فنىن الىغة األربعة بعد اإلستم

و . اإلستماع و القراءة و الكتابةترجم الىسان لما تعىمه اإلنسان لن طريق 

فىيس كل صىت املشتمل لى  بعض  ،هى من العالمة املميزة لإلنسان

لى  األقل يف  ،كما أن اإلفادة هي ما دلت لى  املعىن من املعىن  ،اخلروف

ذهن املتكىم صحيح أن هناك أصىاتا من بعض احليىانات حتمل بعض 

لن احلاجات البيىىجية هلذا الدالالت يف بعض املىاقف اليت يستدل هبا 

و مرتبيطة مبىاقف  ،و لكنها قىيىة ،و قد تفهم معاىن أخر  ،احليىان

 .معدودة

و بناء لى  وجىد التطىر املتزايد يف أمهية احلديث الىغى  فأنه 

و واقع اإلتصال . و معامجها ،يتطىب دراسة نظام القىلد الىغىية واصىهلا

حلديث تنمى اوال من اإلتصال بالىغة و الىغىي بني الناس يؤكد إن مهارة ا

                                                             
16

Gorys Keraf, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosda karya Offset, 2011), hlm. 6. 
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و  ،يقتضي هذا انيشجع املتعىمىن لى  أن يعربوا بأنفسهم بأسالب البسيطة

 17.ذلك حتح تىجه و إسارف املعىني

وال شك أن الكالم من أهم ألىان النشاط الىغىي لىكبار والصغار 

أي  .حياهتملى  السىاء، فالناس يستخدمىن الكالم أكثر من الكتابة يف 

ومن هنا الشكل الرئيسي لالتصال . يتكىمىن أكثر من مما يكتبىن أهنم

ولى  ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة . الىغىي بالنسبة لإلنسان

إن األمهيات يف تعىيم هذه املهارة ترجع إىل أسباب  18.الىغىية واستخداماهتا

 .اإلتصال الدويل ألن الىغة العربية تدور دورا كبريا يف جمال ،كثرية منها

و ذلك ألن  ،و كذلك املدرس املسىم اليىم أخد يهتم هبذه املهارة

املسىمني يىاجهىن املشكالت لندما تنازهلم الدلىة إىل االشرتاك يف مسابقة 

تفضل املدرسة معىماذا كفاءة يف هذه  ،فىذا. اخلطابة املنربية بالىغة العربية

هارة غري خمتصرة لى  ذلك و لكن و باحلقيقة أن أمهية هذه امل. املهارة

تشمل دائرة أمهيتها إىل مسالدة الطالب استذكار املفردات أثناء الرغبة يف 

 .فهم الرتكيب و ترمجة النصىص العربية

                                                             
-227. ص, (مكتبة النهضة املصر : القاهرة), تدريس الىغة العربية و الرتبىية الدينةطريق , ابرهيم حممد لطا 17

221. 
  .101. ص, (1991, دار السىف: قاهرة) ندريس فنىن الىغة العربية،لىي أمحد مدكىر،  18
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و يف جمال الدبىىماسيات تكىن املنظمات العاملية و خاصة 

و رابطة العامل  ،منظمات العامل اإلسالمية مثل املعتمر العاملي اإلسالمي

اإلسالمي و غريمها من املنظمات العاملية اإلسالمي ال ميكن اإلستغناء لن 

استعماهلا شفىيا أم  إستعمال الىغة العربية أثناء القيام بأنشطتها سىاء كان

 . حتريريا

إن أفضل طريقة لتعىيم الطالب الكالم، هي أن نعرِّضهم ملىاقف 

ونىد أن . تعىم الكالم، لىيه أن يتكىموالطالب، لي. تدفعهم لتحدث الىغة

ننبه هنا، إىل أن الطالب لن يتعىم الكالم، إذا ظل املدرس هى الذي يتكىم 

فإن املدرس الكفء يكىن قىيل  ،ومن هنا. ، والطالب يستمعالىقتطىل 

الكالم، أقرب إىل الصمت لند تعىيم هذه املهارة، إال لند لرض النماذج، 

 .وتىجيه األنشطةوإثارة الطالب لىكالم، 

 
 الخطوات على تدريب الكالم .3

ألنه يفكر . هى اصعب مهارة الىغة (Speaking Skill)مهارة الكالم 

 ،و البدان يستعد بالكىمات اليت تناسب األحىال. مبسألة اليت البد أن يقال
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و من  19.و ذلك حيتاج ممارسة القىل و شعىر الىسان بالقىالد الىغىية

و . السمع و التكرير مهمتانلى  االستماع خطىتان  التدريباملعىىم أن 

و لكنه  ،جيمع هنا التدريب األساس لإلستماع و التدريب لىمهارة يف الكالم

إن اهلدف النهائي . ئي منها خيتىف بعضه بعضاينبغي املعرفه أن اهلدف النها

و أما اهلدف النهائي  ،من تدريب اإلستماع هى الفهم لن الكالم املسمىع

و  ،و استخدامه لتقدمي األفكار ،هى التعبري( الكالم)دريب النطق من ت

 20.بيانات إىل الغري

تأيت هنا لدة التدريبات لى  الكالم قصدا حملّل الصعىبات يف 

 :استعمال الىغة العربية لىكالم

 .التدريب لى  ربط املعاىن وتىصيفها (2

سرلة ربط وليس هدف هذا التدريب إاّل القيام بتدريب التالميذ لى  

واخلطىات اجلارية يف هذه التدريبات . معىن التعبريات املسمىلة و وصفها

 :تتكىن من األمىر التالية

                                                             
19

Http//id.wikipedia.org./wiki/Rintisan_Sekolah_Bertaraf_Internasional,(online) 

diakses  pada tanggal 19 Maret 2014. 19.56 WIB. 
20

Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 83. 
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نطق املعىم بكىمة واحدة، مث لرب الطالب بعد ذلك الكىمة األخر   (أ 

 .املتعىقة بتىك الكىمة املنطىقة

نطق املعىم بكىمة واحدة، ولرب الطالب كىمة أخر  ما ليس هلا  (ب 

 .تىك الكىمة املنطىقةلالقة ب

نطق املعىم بكىمة واحدة من أنىاع االمساء، ولرب الطالب اسم   (ج 

 .الصفة املناسبة

 .التدريب لى  وضع أنىاع من أمناط الكىمة (1

إن أنىاع التدريب لى  أمناط الكىمة الىغىية كثرية، ولكن لى  وجه لام 

املعىن تدريب األلعاب، وتدريب ب: أهنا تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي

 .والتدريب االتصايل

 .التدريب لى  احملادثة (3

احملادثة أو اإلنشاء الشفهي هي االتصال اجلاري بني الشخصني أو أكثر 

و قدم . إليصال األمىر املكتىبة أو املقىلة الصادرة من القىىب و األفكار

البيان بالىسان لماخطر قي الفؤاد "حممىد يىنس أن تعبري الكالم هى 

وحيسن  21".ىال الصحيحة و املناسبة بالغرض املطىىببىسيىة األق

                                                             
21

 Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa (Bahasa Al-Qur’an), (Jakarta: Hidakarya, 

1993) hlm. 67. 
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لىمعىم خالل القيام بتعىيم هذا التدريب غري مهتم بالشؤون الىغىية 

فقط، ولكن وجب لىيه االهتمام أيضا باألمىر اإلجتمالية والثقافة مثل 

وهناك أنىاع كثرية من . األخالق واحلركات والسىىك لند احملادثة

التساؤل وحفظ أشكال من احلىار : ة، تذكر منهاالتدريبات لى  احملادث

 .واحملاورة املىجىهة واحملاورة احلرية

 .تىقني القصص (4

ولكن . كان تىقني القصص من بعض النشاطات املشىقة لند الطالب

تغىب فيه الكراهة لطالب بالضعاف أي ملن مل ميكن لديه زاد وإلداد 

الطالب و مسالدهتم لى  فىذا، ينبغي لىمعىم إرشاد . يف إلقاء القصة

نيل املىضىلات املتعىقة بالقصص مع االهتمام بأساس فعالية يف الكالم 

 .أو إلقاء القصص

 .حبث املسائل (1

هناك أنىاع من األشكال ألنشطة حبث املسائل، ميكن إستعماهلا 

حدة لى  تعيني املعىم قضية وا( أ:)ومنها ه . لىتدريب لى  الكالم

اجلدال ( ج) ،تقرير املعىم مىضىلا واحدا( ب)، صىرة السؤال أو التعبري

 .البحث اجلدال اجلمالي(د) ،الفرقي
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 .املقابىة (7

. كانت املقابىة من نشاط التعىيم يف الكالم وهى حيتاج إىل زاد كثري

وميكن . وقبل القيام باملقابىة فيكىن لىمستجيبىن أوال مسائل يبحثىهنا

 :قيام هذا النشاط بنىلني

 املقابىة مع بعض الضيىف يف املدرسة ،اّوال

 .املقابىة مع اإلخىان الدارسني يف الفصل ،ثانيا

 .التمثيل املسرحي (9

وذلك ألنه نىع من . كان التمثيل املسرحي أحد أنشطة التعىيم الرتفيهية

ولكن مل يكن لند كل الطالب استعداد طبيعي أو . األلعاب املفرحة

غي لىمعىم أن حيتار بعض الطالب شىق بالتمثيل املسروحي، فىذلك ينب

لىقيام بالتمثيل املسروحي وأما الطالب اآلخرون فعىيهم االستماع إليهم 

 .واملسالدة لىيهم جيدا

 .اخلطابة (9

وينبغي أن يقىم الطالب هبذا النشاط بعد أن كانت لديهم خربة كافية 

لن أنىاع األنشطة األخر  يف الكالم مثل احلىار، وتىقني القصص، 

كي يكىن تعىيم النطق جيدا و خاصة . ابىة واملناقشة وغريهاواملق
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أن يكىن ( أ:)لىناطقني بغري الىغة العربية ينبغي احملافظة لى  األمىر 

طالب حىت ال لىمعىم كفاءة الزمة يف هذه املهارة، حيت يصري منىذجا لى

أن يبدأ التعىيم من األصىات املتشاهبة بني ( ب) ،يهتمىن بالدرس

أن يرالي املؤلف واملعىم ( ج) ،ومها لغة الطالب ولغة اهلدف  ،الىغتني

ة املكىنة من كىمتني فثالث طريقة التدرج، كأن يبدأ بألفاظ السهى

اإلجتناب لن الكىمات ( ه) ،البداية من املفردات الشائعة( د) ،فأكثر

أن يركز لى  ( و) ،اية األمريف بد( احلركة الطىال)تضمن حروف املد 

كيفية إخراج  :فرلية ملهارة النطق الرئيسية اليت من أمههااملهارات ال

تفريق النطق بني احلراكة القصرية  ،األصىات من خمارجها الصيحيحة

كثرة ( ز) ،مرالة النرب والتنعيم يف الكالم والنطق ،واحلركة الطىيىة

تدريب الطالب كيف يبدأ ( ح) ،األغراضالتدريبات املتنىلة املتعددة 

 .ف يفهمها بالصىرة الطبيعيةاحملادثة وكي

 
 أهداف مهارة الكالم .4

ميكن ان نعرض ألمهها فيما  الكالمأهداف لامة لتعىيم  هناكأن 

 :يىي
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وأن يؤدي انىاع النرب والتنغيم . أن ينطق املتكىم أصىات الىغة العربية (2

 .املختىفة وذلك بطريقة مقبىلة من أبناء العربية

 .واملتشابهأن ينطق األصىات املتجاورة  (1

 .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطىيىة (3

 .أن يعرب لن افكاره مستخدم الصيغ النحىية املناسبة (4

أن يعرب لن افكاره النظام الصحيح لرتكيب الكىمة يف العريبة خاصة يف  (1

 .لغة الكالم

أن يستخدم بعض خصائص الىغة يف التعبري الشفىي مثل التذكري  (7

لتأنيث ومتييز العدد واحلال زنظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يىزم وا

 .املتكىم بالعربية

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستى  نضجه وقدرته،  (9

 .وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام لمىيات اتصال لصرية

ومستىاه أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبىلة واملناسبة  لعمره  (9

االجتمالي وطبيعة لمىه، وأن يكتسب بعض املعىىمات األساسية لن 

 .الرتاث العريب واإلسالمي

 .ان يعرب لن نفسه تعبريا واضحا ومفهىما يف مىاقف احلديث البسيطة (1
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أن يتمكن من التفكري بالىغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط  (22

 .لفرتات زمنية مقبىلة

 :احملادثة لند امحد رشدي طعيمة فكما يىي وأما أهداف تدريس

القدرة لى  املبادئ يف التحدث لند الدارسني ودون انتظار تنمية  (1

 .مستمر ملن يبدؤهم بذلك

 .تنمية ثروهتم الىغىية (2

متكينهم من تىظيف معرفتهم بالىغة، مفردات وتراكيب مما يشبع لديهم  (3

 .جنازاألحساس بالثقة، واحلاجة لىمتقدم، والقدرة لى  اال

. تنمية قدرة الدارسني لى  االبتكار والتصرف يف املىاقف املختىفة (4

 .والتمييز بني البدائل الصاحلة فيها لكل مىقف لى  حدة

واليت حيتاجىن . تعريض الدارسني لىمىقف املختىفة اليت حيتمل مرورم هبا (5

 .فيها إىل ممارسة الىغة

االبصال الفعال مع ترمجة املفهىم االتصايل لىغة وتدريب الطالب لى   (6

 .الناطقني بالعربية
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وتشجيع الطالب لى  أن . معاجلة اجلىانب النفسية اخلاصة باحلديث (7

. ويف مىقف مضبىط غى  حد ما وامام زمالء له. يتكىم بىغة غري لغته

22.إن اخطأ تقبىىا اخلطأ وإن أجاد شجعىه
 

أّما أهداف مهارة الكالم لند دكتىر فتح  لىي يىنس و دكتىر 

 ،صىات العربّية نطقا صحيحاأن ينطق األ :د لبد الرؤوف الشيخ فهيحمم

ركات الطىيىة و احلركات أن ميّيز احل ،أن ميّيز األصىات املتشاهبة نطقا

أن يعرّبلن  ،يب العربّية الصحيحة لند التحّدثأن يستخدم الرتاك ،القصرية

بالعربّية ويدبّر أن يدبّر حىارا مع أحد الّناطقني  ،أفكاره بطريقة صحيحة

أن ينطق  :وأّما أهداف التعىيم مهارة الكالم هي 23.حىارا مىضىع معنّي 

 ،تشجيع الطاّلب لى  الكالم ،املتعىم أصىات الىغة سىيمة صحيحة

 24.ممارسة الكالم بالعربّية ،تصحيح األخطاء الشفهّية

                                                             
. ، ص(1991جامعة أم القر ، مكة املكرمة، )، تعىيم الىعة العربية لىناطقني بىغة أخر حممىد كامل الناقة،  22

161-166. 
, دار مكتبة و هيبة: القاهرة) املرجع يف تعىيم الىغة العربية لألجانب, فتحي لىي يىنس و لبد الرؤوف الشيخ 23

 .11. ص, (1223
, دار مكتبة و هيبة: القاهرة) املرجع يف تعىيم الىغة العربية لألجانب, لىي يىنس و لبد الرؤوف الشيخفتحي  24

 .73. ص, (1223
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ترتدد يف ميدان الرتبية مصطىحات كثرية، منها الغرض العام والغاية 

واهلدف وأيا كانت التفسريات املقدمة لىفرق بني هذه املصطىحات فإننا منيز 

 :بني نىلني من األهداف

تىك اليت تعرب لن الفىسفة ( General Objectives) ،أهداف لامة (2

وااميز بعمىميتها كما تشرتك املىاد املختىفة يف . الرتبىية العامة

 .حتقيقها

تىك اليت تصف لنا غايات ( Specific Objectives) ،أهداف خاصة (1

إهنا أكثر حتديدا . املعىم يف الفصل من تقدميه خربة تعىيمية معينة

 25.ودقة يف وصف ما يريد املعىم إحداثه من تغيري لند الطالب

 
 عوامل تعليم مهارة الكالم .5

كل ما ميكن إقامة لمل التعىيم والتعىم : لىامل التعىيم والتعىم هى

التعىيم والتعىم أو بقىل آخر لىامل التعىيم هي العىامل واملىاقف املؤثرة إجراء 

من ذلك التعريف نعرف أن لىامل التعىيم . املىقف املشرتكة يف تعيني التعىيم

يف األساس، . وكذا اهلدف يعينها املشرتكىن فيه. تعني حصىل التعىيم أو ال

                                                             
 294ص . 2197، املرجع يف تعىيم الىغة العربية لىناطقني بىغات أخر  القسم األولرشدي أمحد طعيمة،  25
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ر ،بينما أن لىامل تعىيم مهارة الكالم ال خيتىف لعىامل التعىيم العىىم االخ

 .هذه العىامل تؤثر لى  إجراءات التعىيم وحمصىالته

دافعية  ،ألباء املعىم ،تدريب املعىم 26:وأما لىامل التعىيم فكما يىي 

ذكاء ، ميل الطالب، تعىيم املعىم ،شخصية املعىم ،لادات املعىم ،املعىم

العالقة بني الىغة األم والىغة  ،تىقعات الطالب ،لمر الطالب ،الطالب

 .حجم الصف، االختبارات ،األهداف ،التسهيالت ،مادة الربنامج، األجنبية

املعىم هى الذي يعمل لمل التعىيم جيب لىيه ان ميىك املعىىمات الكثرية، 

وفطانة اساسية، وطريقة التعىيم، وغريها مما يتعىق بىظيفته وظيفة إنسانية، 

 . تتعىق بأوالد اآلخرين

، تالميذوخربات أكثر مما ميىكه ال معىىماتوينبغي أن يكىن لىمدرس 

وينبغي أن يكىن املدرس حماسبا . تالميذألن ال يكىن املدرس يىعبه ويذله ال

لى  نفسه دائما لى  أنه بشر كاآلخرين، له زيادة ونقصان، وجيب أن يكىن 

تقى  اهلل، ومتخىق باألخالق الكرمية، والصحة : له صفات نفسية، مثل

وجيب أن يكىن املدرس حمبىبا لند املتكىمني  .، وغري ذلكجسديا أم روحانيا

                                                             
 11-19. ، ص2197املمىكة العربية السعىدية، الرياض، أساليب تدريس الىغة العربية، أمحد لىي اخلىيل،  26
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هم يقبىىن كل ما . حىت يكىن شرحه ونصيحته ويىقاه مقبىال لند املتعىمني

 . يىقيه املدرس بكل سرور وفرح، والتعىيم ميكن أن حيقق الغاية املقصىدة

 :املتعىمىن لند ناسىتيىن فكما يىي حيبهمأما املدرسىن الذين 

، يشرح الدرس والىظيفة شرحا واضحا ةالدراس ةلمىحيب اإللانة يف  (1

 .لميقا ويستخدم األمثىة لندما يعىم

 .أن يقبل اهلزيل لى  نفسه هلزل لسبب الفرح و يىجافرح،  (2

  .باألخىه بني األلضاء يف الفصل املصاحبة، ويشعر (3

 .لى  التالميذ ويفهمهم وجىد اهلمة القىيةله  (4

 .العمل املدرسي رائعا ودافعا إىل ميىل العملحياول لى  أن يكىن  (5

 .حازم وقادر لى  أن حييط الفصل ودافع لى  تىقري التالميذ (6

 .غري مميز وليس له ولد ممتاز (7

 .ال حيب التذمر والسخرة واألذل والتىميح (8

 .يعىم التالميذ األشياء الثمينة جبد (9

 27.ية طبيبةله شخص (11

 
 

                                                             
27

Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, )Bandung: Jemmars, 1982), hlm. 19. 
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 مهارة الكالم توجيهات عامة لتعليم .6

فيما يىي جممىلة من التىجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطىبر و 

 :تدريس مهارة الكالم يف الىغة العربية كىغة ثانية

 طالبتدريس الكالم يعين ممارسة الكالم يقصد بذلك أن يتعرض ال (2

إن الكالم . بالفعل إىل مىاقف يتكىم فيها بنفسه ال ان يتكىم غريه لنه

من هنا . إن تكىم املعىم وظل هى مستمعامهارة ال يتعىمها التالميذ 

تقاس كفاءة املعىم يف حصة الكالم مبقدار صمته و قدرته لى  ترجية 

 .احلديث و ليس بكثرة كالمه و استئثاره باحلديث

الطالب بالكالم لن  يعرب الطالب لن خربة، يقصد بذلك اال يكىف أن (1

ينبغي أن يتعىم الطالب أن يكىن لديه شيئ . لىم به شيئ ليس لديه

 .يتحدث لنه

يردد فيه الطالب ليس الكالم نشاطا آليا : التدريب لى  تىجيه االنتباه (3

إنه . إن الكالم نشاط لقىي مركب. الكالم نهموقتما يراد لبارات معينة 

  والقدرة لى. يستىزم القدرة لى  متييز األصىات لند مسالها ولند نطقها

 .التعريف والرتاكيب  وكيف أن إختالفها يؤدي إىل إختالف املعىن
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من أكثر األشياء حرجا لىمحدثني : لدم املقاطعة وكثرة التصحيح (4

واذا كان هذا يصدق لى  املتحدثني يف . وإحباطا له أن يقاطعه األخرون

 .لغاهتم األوىل فهى أكثر صدقا بالنسبة لىمتحدثني يف لغات ثانية

من املعىمني من تزيد تىقعاته كما سبق القىل لن : قعاتمستى  التى  (1

اإلمكانات احلقيقة لىطالب، فيضل أن يراجع الطالب، ويستحثه لى  

 .استيفاء القىل مث يىىمه إن مل يكن لند مستى  التىقعات

إن الكالم لمىية تستغرق وقتا . ينطبق مبتدأ التدرج هنا ايضا: التدرج (7

ولىيه ان . مة ما ينبغي أن ميىكه ملعىموتطىب من الصرب واجلهد واحلك

يهيئ من مىاقف الكالم ما يتناسب مع كل مستى  من مستىيات 

 :الدارسني كالتايل

ميكن ان تدور مىاقف الكالم حىل : بالنسبة لىمستى  اإلبتدائي (أ 

ومن خالل هذه . اسئىة يطرحها املعىم وجييب لىيها الطالب

ىمات وبناء اجلمىة ولرض اإلجابة يتعىم الطالب كيفية انتقاء الك

 .األفكار
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املستى  املتىسط يرتفع مستى  املىافق اليت يتعىم الطالب من   (ب 

( Role Playing) من هذه املىافق لعب الدور. خالهلا مهارة الكالم

 .وإدارة الالجتمالات

وهنا قد حيكي الطالب قصة ألجبتهم أو يصفىن : املستى  املتقدم  (ج 

 .مظهرا من مظاهر البيئة

تزداد دافعية الطالب لتكىم كىما كان ما يتعىمىنه ذا معىن : قيمة املىضىع (9

لندهم، وذا قيمة يف حياهتم، وينبغي أن حيسن املعىم اختيار املىضىلات 

اليت يتحدث الطالب فيها خاصة يف املستىي املتقدم حيث الفرصة 

 28.متاحه لىتعبري احلر

 
 الصورة في تعليم اللغة العربية ةليوساستخدام  .ج 

 مفهوم الصورة .1

و كان متثيىه  ،كان نطاق حمتىي الىسائل لغرض التعىيم واسعا جدا

فكانت األشياء  ،و يف هذه األشكال. يف شكل رسىمات و خمططات

أو من املستحيل أن  ،املىمىسة و األحداث اليت ستكىن غالية شفىيا و صعبا
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يف اختيار  ،لذلك. كن أن إلقائه لىطالبتظهر يف شكىها األصىي الذي مي

فالبد ملصم الىسائل أوال اختيار نىع وسائل الىغة اليت تكىن قادرة لى  أداء 

 29.مجيع املهام الالزمة إلنشاء أحداث التعىيم و ألجل دلم لمىية التعىيم

تشمل مجيع أنىاع الىىحات و الرسىم التىضيحية "الصىرة"إن كىمة 

كانت الىىحات أو الرسىم   ،و لادة. ضري تعىيم الىغةاملستخدمة يف لمىية حت

و (. اخلط)التىضيحية املستخدمة يف الكتب النصية ال تتطىب كتابة مجيىة 

أن الرسىمات اجلميىة ال تضمن بالضرورة أو قد ال تكىن  ،السبب يف ذلك

هذا هى السبب يف أننا جند كثريا الرسىم . تسالد كثريا لى  فهم النص

 .ن الكتب لتعىيم الىغة تأيت مبجرد الرسىمات اخلطيةالتىضيحية م

و . فإن الصىرة أداة مرئية هامة و سهىة احلصىل لىيها ،و من ذلك

و . هي مهمة ألهنا قد تعطي التصىير املرئي الىاضح حىل األمىر املصىرة

الصىر جتعل الناس قادرين لى  فهم فكرة أو معىىمات واردة فيها بشكل 

سىاء املكتىب أو  ،ا بالنسبة إىل تعبريها بالكىماتو أكثر وضىح ،واضح

و  ،و منذ فرتة طىيىة تستخدم الصىر كىسيىة لىتعىيم و التعىيم. املنطىق

يتم  ،و باإلضافة إىل ذلك. ميكن استخدامها مستمرا بشكل فعال و سهىلة
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و ميكن لىناس احلصىل لىيها بعدد كبري إذا . احلصىل لى  الصىر بسهىلة

 30.السعي إىل ذلكأرادوا 

كانت الرسىمات و الرسىم التىضيحية اجلميىة   ،و بصفة لامة

استخدامها لىحصىل لى  و اخلطىات . اقش القضايا الثقافيةلىدروس اليت تن

و . الصىر اجلميىة هي بقطع الصىر الىاردة يف اجملالت و الصحف و الكتب

. ياهتا صىر ثقافيةاالن كثري من الناس الذين يستخدمىن بطاقة الربيد و حمتى 

فتكىن املىصقات الالزم تعىيقها  ،مىت كانت الرسىمات احملتاجة حبجم أكرب

 .لى  جدار الئمة ألخذها

تكىن الصىر احملتاجة أمام الفصل ينبغي من أن تكىن كبرية واضحة 

فاستخدام هذه الصىر يف حاجة إىل . ألجل سهىلة كل تىميذ يف نظرها

كان . ألوىل اليت جيب أن يقىم هبا هي اإللداداهتمام املعىمني و اخلطىة ا

وجىد الصىر اليت كانت معىقة يف غرفة الصف ال يضمن تركيز اهتمام 

و بدال من دلىة التالميذ  ،و لتجنب ذلك ،التالميذ أىل تىك الصىر

و ينبغي . ينبغي لىمعىم أوال تىضيح ما حيتاج اىل اهتمامه ،لىمشاركة بنشاط

ألن قىة املالحظة لكل  ،اما جديا من يدي معىمهلذه الظروف تىقي اهتم
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و . و ليست كل الصىر تعمل بشرح الىضع احلقيقي ،تىميذ ليست متساوية

 31.ليس كل التالميذ يدر كىن معىن ما ينظرن إليه ،بعبارة أخر 

الصىرة هي ما متثيل ببصرية و شكىها إثناىن األبعاد و تكىن  ف

و الصىرة تدل لى  املعىن لن احلال   32.كااإلجتهاد الشعىر و تفكري الناس

 ،و ميكن خفض هذه الصىرة من اجملالت و الصحف. و احلىادث و اإلسم

هامىيك هي كل ما يتحقق بصريا يف شكل الصىرة لند أومار 33.و مىصقات

الذ  يتىكن من  ،ثنائية األبعاد و مشالر فياضة من شعىر أو العقل

 34.لىحات

 
 الصورة ةليأنواع وس .2

 املتصىة الصىر (أ 

كان الصىرة املتصىة جممعة من الصىرة اليت تظهر أحد احلدث 

و . تىك الصىرة ميكن أن تكىن بطاقة منفصىة أو يف ورقة كامىة. بأكمىه

 .أما كيفية استخدامها تكىن واحدا فىاحدا أو يف وقت واحد
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 السالة الصىر  (ب 

كان الصىرة السالة هي اجنح الىسائل يف تعىيم الىغة العربية و 

. هذه الىسيىة سهىة لصنعها و سهىة لنيىها املدرس. خاصة يف مهارة لكالم

و لكن قبل أن يستخدم هذه الىسيىة لى  الطالب أن يعرف العدد من 

و خطة التالية لىمعىم أن تدور اإلبرة يف صىرة تىك . واحدة إىل ستني

 35.يتبني مدار السالة لدد رقم فيقدم املدرس األسئىةبعد التحقق . السالة

 الثابنة الصىر (ج 

و منها ما حيتاج  ،و منها ما يستخدم يف التعىيم دون أجهزة لرض

. لرض االفالم الثابتة جهازأجهزة لرض خاصة كالفانىس السحر  و  إىل

فال يكاد  .الثابتة مكانًا مىحىظًا بني وسائل االتصال املختىفة الصىرحتتل 

خيىى كتاب أو جريدة أو جمىة من صىر بعضها باأللىان والبعض اآلخر 

الصىر الفىتىغرافية  :بالىىنني األبيض واألسىد ويقع حتت دائرة الصىر الثابتة

واملرسىمة والفيىم الثابت والشرائح الفىتىغرافية ذات املقاسات املختىفة 

 .والشرائح اليدوية وامليكروسكىبية
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  :الثابتة ع الصىرأما أنىا 

الصىر املأخىذة بكامريا التصىير ىف ضىء  هي،الفىتىغراقيةالصىر  (2

الشمس أو باستخدام الفالش وه  رخيصة التكاليف ومتتاز حبرية 

وتستخدم الصىر الفىتىغرافية كىسيىة  .االختيار لىمادة املصىرة

تعىيمية يعرضها باستخدام جهاز لرض الصىر املعتمة أو 

جمالت احلائط والىىحات اإلخبارية ، كما أهنا مادة  استخدامها ىف

غنية لىىحات الىبرية وذلك بىصق قطعة صغرية من صنفرة أو قماش 

 وير  خىف الصىرة فيسالد ذلك لى  تثبيت الصىرة لى  الىىحات

 .الىبرية

 لدة صىر متتالية مطبىلة لى  فيىموهى لبارة لن  ،الفيىم الثابت  (1

إطارًا وتكتب أحيانًا فىق  12-32 مم وحتتى  لادة لى  31

الصىرة لبارات لتشرح مىضىع الصىرة ، وتعرض جبهاز لرض 

األفالم الثابتة ويصاحب العرض أحيانًا شرح من املعىم أو شريط 

وميتاز الفيىم الثابت بقىة تكاليف إنتاجه . مسجل لىيه الشرح

ضه لىنىاح  املختىفة ملىضىع وسهىلة ختزينه لصغر حجمه ولر 
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ولكن من ليىبه أن الصىر تنقصها احلركة كما أن املعىم مقيد  ،معني

 .بتتابع الصىر حىت ولى مل يكن حمتاجاً إىل لرضها

وه  نىلان منها ما هى صىرة مىجبة لى  قالدة شفافة ، الشرائح  (3

وه  تشبه النىع السابق شرحه والنىع الثاىن ه  الشرائح اليدوية 

لرضه لى  شاشة ، والشرائح وفيها ميكن رسم أو كتابة ما يتطىب 

 . اليدوية سهىة اإلنتاج زهيدة التكاليف

 اجلاهرة الصىر (د 

املرئي بشكل الرسىم  إىل البيانإن مادة الدرس اليت حتتاج 

و الصىر من . التىضيحية ميكن احلصىل لىيها من املصادر املىجىدة

و النشرات و غريها ميكن أن تكىن قادرة لى  سد  ،اجملالت و الكتيبات

من . اذا بدأنا يف مجع الصىر من خمتىف التخصصات العىمية. احتياجاتنا

و . يرج  أن تتىفر الصىر املناسبة احملتى  الدرس ،خمتىف املصادر املذكىرة

فإن احلاجة إىل الصىر اليت تتناسب  ،مبجمىلة قطعة من صىرتني أو أكثر

و من املهم ينبغي دائما أن ينظر إىل . تعىيم سيتم استيفائهامع أهداف ال

إذا كانت الصىر الرت يراد . حق ابداع املؤلف من الصىر املستخدم

فنحن حباجة إىل أن نسأل إذن  ،استخدامها متىك حقىق الطبع و النشر
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كانت الصىر اجملمىلة و املختارة ال استخدامها . من صاحب حقىق الطبع

مث مجع تىك الصىر مع احلروف . اد الدراسية ينبغي تصىيرهايف تقدمي املى 

 36.املىصىقة مثل روغاس

 اخلطية الصىر (ه 

 ،لى  الرغم من لدم وجىد اخلىفية التعىيمية يف جمال الفنىن أو الرسىم

لى   ،الصىرة اخلطية. ميكننا أن نصنع صىرة بسيطة و هي رسم أو صىرة خطية

. ميكنها الظهار لمل أو مىقف مع تأثري جيد جدا ،الرغم من أهنا بسيطة جدا

و باإلضافة إىل أن . و بالصىرة اخلطية ميكننا أن حتكي قصة أو معىىمات هامة

و  ،الصىرة اخلطية ميكن إنشاءها مباشرا لى  السبىرة لندما تكىن يف الفصل

و ميكن . ميكن أيضا الداد الصىر أوال لى  أوراق الكرتىن أو الىرق املناسب

صف شكل شيء من أشياء بسيطة لن طريق صىرة خطية دون احلاجة إىل و 

صىرة مرتل أو : و لى  سبيل املثال. القىق حىل تفسري خاطئ من التىميذ

 37.ميكن استخدامها لتعىيم الىغة العربية أو اإلجنىيزية ،حقيبة
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 فوائد الصورة .3

 :و من فىائد الصىرة هي

 .األشياء أو الناس الذين يروهنممسالدة التالميذ يف تذكر أمساء  (أ 

تسالد يف تسريع التالميذ يف فهم مادة الشخصية من حالل التعىيم   (ب 

 .لن األخالق

مسالدة التالميذ يف فهم املفاهيم من املراد التعىيمية مع أكثر  (ج 

 38.مىمىسة

 
 ستخدام الصورةبا عليمأساليب ت .4

 :الصىر وسيىة بصرية ختدم أهدافا لديدة منها

 .ليىن الطالب لى  منظر واحد يف وقت واحد جتمع الصىرة (2

ثستخدم الصىرة يف تعىيم معاين الكىمات لن طريق االقرتان املباشر بني  (1

 .الكىمة و الصىرة

 .تستخدم الصىرة لتكىن حمىر حمادثة أو أية نشاطات شفىية أخر  (3

 .تستخدم الصىرة يف تدريبات التعىيض بدال من الكىمات (4
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 .مال بعض الرتاكيب الىغىيةتستخدم الصىرة لتىضيح استع (1

 .تسنخدم الصىرة لتكىن حمىر كتابة و صفية أو قصصية (7

 .تستخدم الصىرة لتىضيح حمتى  مقال أو قصة (9

 .ختىق الصىرة جىا جديدا يف الصف و تصبح مصدرا لىتنىيع و التشىيق (9

 :حيسن باملعىم أن يرالي ما يىي ،و لند استخدام الصىرة

إذ ميكن أن تكىن من صنع املعىم  ،مطبىلةال يشرتط يف الصىرة أن تكىن  (2

 .أو الطالب

 .الصىرة البسيطة أفضل من الصىرة كثرية التفاصيل (1

 .فهى أفضا من الصىرة ،إذا تىفر الشيء احملسىس نفسه (3

جيب أن يكىن حجم الصىرة كبريا حبيث يراها كل طالب يف الصف  (4

 .بىضىح

 39.جيب أال يبالغ املعىم يف استعمال الصىرة (1

 :مزايا الصىرة هيمن بعض 

أو املصنىلة  ،و ميكن قطعتها من اجملالت ،ميكن احلصىل لىيها بسهىلة (أ 

 .و ال حتتاج إىل أدوات إضافية ،و سهىلة االستخدام ،بيد املدرس
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استخدام الصىرة هى شيء طبيعي يف لمىية التعىيم من دون الطاء  (ب 

أو كما كان زلمه غالبا إىل من يستخدم املعرض " إظهار"االنطباع 

 .الفيىم

 .ميكن أن تكثر جممىلة من الصىر دائما (ج 

ميكن لدد الصىر  ،و ألجل التقدمي. من السهل تعيني خيارات الدرس ما (د 

 40.يتناسب بكثرة اجملمىلة

 :أما بعض مزايا الصىر األخر  فهي تشمل

كان الصىرة أكثر واقعية تشري إىل املشاكل األساسية بالنسبة   ،إهنا مىمىسة (أ 

 .وحدها( املنطىقة)إىل الىسائل التعىيمية الىفظية 

 .ميكن لىصىرة التغىب لى  ضيق املكان و الىقت (ب 

 .ميكن لىصىرة التغىب غى  مالحطاتنا احملدودة (ج 

 ،و يف جماالت ما و ألي مستى  السن ،ميكن لىصىرة تىضيح املسألة (د 

 41.التمكن من منع أو تصحيح سىء الفهمحىت 

 :و هي ،فإن الصىرة قد متىك ليىبا لديدة ،و باإلضافة إىل هذه املزايا

 .الصىر تنحصر لى  االهتمام بتصىر حاسة العني (أ 
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 .صىرة األشياء اليت كانت معقدة الىغاية أقل فعالية ألنشطة التعىيم (ب 

 42.حجمها حمدود جدا اجملمىلات كبرية (ج 

الفعال لىصىر جيب أن يكىن له أهداف واضحة و حمددة إن االستخدام 

كانت الصىر اليت ميكن استخدامها هي الصىرة اليت   ،و يف هذه احلالة. و مفصىة

و ميكن أن تتطىر . هلا لالقة مع الدرس الذي جتري مناقشته أو املشكىة املىجهة

و  ،يال األطفالو خ ،الىسائل املرئية يف لمىية التعىم و التعىيم املهارات البصرية

املسالدة لى  حتسني متكن األطفال حنى األشياء اجملهىلة أو األحداث اليت ال 

و ميكن أن تسالد يف تنمية شخصية  ،ميكن تقدميها يف الفصىل الدراسية

 .التالميذ

 :و مما ينبغي العناية به كما يىي

 .الىاضحة و السهىلة لىفهم ،املثرية لالهتمام ،الصىر اجلميىة (أ 

 .اء املصىرة جيب أن تكىن مهمة و مناسبة لىمادة املدروسةاألشي (ب 

جيب أن تكىن الصىر حقيقية صحيحة مبعىن أن تكىن قادرة لى  وصف  (ج 

 .إن كانت تنظر يف الىضع الىاقعي( متشاهبة)حالة مماثىة 

 .لىصىرة بساطة مبعىن ليست صعبة معقدة حىت ال ميكن أن يفهمها التالميذ (د 
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 43.وفقا لالحتياجاتجيب أن تكىن حجم الصىر  (ه 
 

 خصائص وسيلة الصورة .5

 :أن هناك لدد من خصائص وسيى  الصىرة و منها

و هذه يعين أهنا ميكن أن تصف الكائن أو  ،جيب أن تكىن أصيىة (أ 

 .احلدث مثل إذا يراه التالميذ مباشرة

يقدر أن يبني األجزاء الرئسية فيها  ،و تكىين الصىرة متام ،بسيطة (ب 

 .بىضىح

متناسب حبيث أن يتخيل التىميذ سهىة لن حجم  كان حجم الصىرة (ج 

 .احلقيقي لألشياء أو وجىه مرسىمة

 .اجلمع بني مجاهلا و صالحيتها لتحقيق أهداف التعىم (د 

ألهنا ليست كل صىرة جيدة هي وسيىة . جيب أن تكىن الصىر رسالة (ه 

أن تكىن الصىرة جيدة من زاوية الفنية و وفقا ألهداف ينبغي . جيدة

 44.نبغي حتقيقهاالتعىم اليت ي
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