
 الباب الثاين

 مكتبية نظرية

  

 الذايت التدريسمركز  .أ 

 الذايت  لتدريسا .1

 الذايت منها ;للتدريس ظهرت تعريفات عديدة 

ضوء  ىو "العملية اليت يسعى فيها ادلتعلم اذل ربقيق أىدافو كاختياره ادلواد التعليمية يف

الذايت أبنو  التدريس. ذكر طعيمة عن تعريف 15اىتمامو كالسَت يف تعلمو دبا يناسب إمكاانتو"

"العملية اإلجرائية ادلقصودة، اليت حياكؿ فيها ادلتعلم أف يكتسب بنفسو القدر ادلقنن من ادلعارؼ 

ددىا الربانمج الذم عن طريق ادلمارسات كادلهارات اليت حي ٬كادلفاىيم كادلهارات كاالذباىات كالقيم

بُت يديو، من خبلؿ التطبيقات التكنولوجية اليت تتمثل يف استخداـ ادلواد كاألجهزة كادلواقف 

16التعليمية".
 

الذايت مفهـو يقصد بو تنمية مهارات االستقبلؿ  التدريسكاستمر طعيمة يف ادلرجع أخرل، 

كسبكينو من أف يوّظف ما لديو من إمكاانت كما يستطيع احلصوؿ  الطبلبيف ربصيل ادلعرفة عند 

                                                           

 
، )ماالنق ; مطبعة جامعة موالان مالك مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء أكريل حبرالدين،15

 299ص.  ،(3122ابراىيم احلكومية دباالنق، 
(، 9::2، ) القاىرة ; دار الفكر العريب ، العربية ابلتعليم األساسيمناىج تدريس اللغة رشدم أمحد طعيمة،  16

 262ص.
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عليو منها يف سبيل زايدة قدرتو على فهم البيئة احمليطة بو كاالستجابة ذلا كالتعامل معها كذلك 

17ابكتساب ادلهارات ادلتجددة بتجدد العصر.
 

نتائج اليت يرل ابل التدريسكقاؿ بينسوف كما اقتبسو أكاتمي عرب أبف استقل بذاتو يف 

.الطبلبغرضها ك تطورىا ك تقوديها ُتسلم اذل 
18

 

كتوجد تعريفات عديدة للتعلم الذايت كتتفق كلها على أف ادلتعلم ىو زلور العملية التعليمية، 

كما أنو يقـو بتعليم نفسو بنفسو، كخيتار طريقة دراستو كيتقدـ فيها كفقا لقدرتو كسرعتو الذاتية. من 

أك ادلتعلم أف  الطبلبأف يقاؿ أبف تعلم الذايت ىو أسلوب تعليمي يتاح فيو تلك التعريفات ديكن 

ادلتوفرة دبعزؿ عن غَته من ادلتعلمُت ابلطريقة  التدريسيكتسب ادلعارؼ كادلهارات احملددة من مصادر 

اليت دييل إليها كابلسرعة اليت تناسب قدرتو مع تقدمي التغذية الراجعة اليت تعزز تعلمو كيكوف متحمبل 

 قدرا كبَتا من مسؤكلية تعليم نفسو.  

الفردم. لذلك يطلق عليو  التدريسالذايت نوع من أنواع  التدريسكشلا سبق يتضح أف 

كفيما يلي بعض النقاط  .(Individualized Self Instruction)الذايت الفردل"  التدريسبعض "ال

الذايت، تلك النقاط اليت تلتقي  التدريساألساسيػة ذات العبلقة ابألساس النفسي كالًتبوم لربامج 

 الذايت ; التدريسعندىا معظم األدبيات يف رلاؿ 

 .اعتبار أف كل طالب حالة خاصة يف تعلمو (أ 

                                                           
ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ; اجلزء األكؿ ادلناىج كطرؽ التدريس قسم رشدم أمحد طعيمة، 17

 757ص.  ،بدكف سنة جامعة أـ القرل معهد اللغة العربية،الثاين. 

18
 Ibid, Utami Widiati, Pembelajaran..Hal. 8 
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 .التدريسمراعاة مبدأ الفركؽ الفردية يف  (ب 

 التحديد الدقيق للسلوؾ ادلبدئي للطالب. (ج 

 التحديد الدقيق للسلوؾ النهائي للطالب. (د 

 .التدريسمراعاة السرعة الذاتية لكل طالب أثناء  (ق 

 تقسيم ادلادة التعليمية إذل خطوات صغَتة ىادفة. (ك 

 التسلسل ادلنطقي للخطوات التعليمية كتكاملها. (ز 

 عزيز الفورم، كالتعذية الراجعة بعد كل خطوة.الت (ح 

 .التدريساإلجيابية كادلشاركة يف  (ط 

أساسيات يف عملية  التدريس، كحرية االختبار دلواد التدريسحرية احلركة أثناء  (م 

.التدريس
19

 

كيف ضوء ىذا ادلفهـو يتضح أف ادلتعلم ىو زلور العملية التعليمية. كليس ادلعلم إال منشطا 

 ذلا كليس قائما هبا. 

الذايت يستهدؼ  التدريسادلنعزؿ.  التدريسليس عملية  Self Access الذايت أك التدريس

ك ادلواد ك ادلناىج حباالت ك بيئة سبيل أف تغَت حديثا.   التدريساذل افادة ادلتعلم لقدرتو ليوفق ىدؼ 

أك ادلتعلم أف يفطن ك أف يسرب حوائجو ذاتيا كأف خيتار مث  الطبلبالذايت ىو العملية سبكن  التدريس

فّعالية. بل قاؿ فيل بينسوف يف  التدريسمناسب بو ليجعل إدارة  التدريسيعمل اسًتاتيجي أك طرز 

                                                           
 263. ص ،مرجع سبق ذكره رشدم أمحد طعيمة،19
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تبعا يف  ،فسوؼ ننجح أف نصَت طالبا طيبا ،نجح أف نبٍت تعّلم الذايتإف كنا ن 20حفصة نور،

 .Good Language Learnersىو  (Wenden)اصطبلح كيندين 

 الذايت  التدريس مسّوغات .2

 الذايت ىي ; التدريسلضركرة استخداـ  مسّوغاتىناؾ عدة 

 التعليمية  مسّوغات (أ 

كمنها عدـ قدرة ادلناىج الدراسية دبعظم الدكؿ النامية على تلبية احتياجات 

اليومية كمتطلبات  الطبلباألفراد حيث يغلب عليها االذباه النظرم كالبعد عن حياة 

اجملتمع ككذلك االعتماد على طرائق التدريس التقليدية اليت تؤكد احلفظ كالتلقُت كهتمل 

إذل ذلك النقص يف أعداد ادلعلمُت يف ادلراحل التعليمية  العليا أضع التدريسمستوايت 

 ادلختلفة.

الذايت التغلب على ىذه ادلشكبلت كربقيق  التدريسكلذلك ديكن ابستخداـ 

 األىداؼ التعليمية ادلرجوة.

 اقتصادية مسّوغات (ب 

نظرا دلعاانة معظم الدكؿ النامية من قصور يف مواردىا البلزمة دلواجهة خطط 

التنمية كخاصة ما يتعلق ابخلدمات التعليمية فقد استحدثت نظم نظم تعليمية بديلة 

الذايت ديكن  التدريسالذايت حيث إف  التدريسعن النظم التقليدية تتمثل يف أساليب 

                                                           
20 Hafsah Nur, Resensi Buku Karya Phil Benson, Teaching and Researching Autonomy in 

Language Teaching, 2001, Universitas Negeri Makasar, Makasar. 
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زاكلتو عملو شلا يساعده على زايدة دخلو كرفع الفرد من مواصلة تعلمو يف أثناء م

 مستول معيشتو.

 الذايت دريساألسس العلمية للت .3

الذايت جملموعة من األسس أمهها األسس العلمية كتنقسم ىذه األسس  التدريسخيضع 

 العلمية إذل رلموعتُت كمها ;

 األسس الفلسفية االجتماعية ; (أ 

لكل رلتمع عقائده كفلسفتو كظركفو االجتماعية كربدايتو كالبد ألفراد اجملتمع 

أف يتسلحوا ابدلعارؼ كادلهارات ادلتجددة دكما دلواكبة احلياة كادلشاركة فيها، كالديكن 

 الذايت. التدريسأف يتم ىذا إال من خبلؿ 

 األسس النفسية الًتبوية ; (ب 

من خبلؿ  التدريسفس كىي رلموعة األسس اليت كشف عنهل علم ن

 التدريسالنظرايت ادلختلفة اليت تتناكؿ ظاىرة تغَت السلوؾ، فاستثار ادلتعلم كسعيو كراء 

الذايت  التدريسالذايت كاختيار ما يريده إلشباع ادلثَتات لديو اليتيسر لو إال من خبلؿ 

م، يف جو الذم يتيح لو القدر ادلطلوب من اخلربات يف الوقت ادلناسب، كادلكاف ادلبلئ

 من التغدية الراجعة، كأنواع التعزيز ادلختلفة.

 اإلنفجار ادلعر يف اذلائل (ج 

يشهد العادل اليـو اإلنفجار معرفيا ىائبل حيث تتضاعف ادلعرفة اإلنسانية على 

شكل متوالية ىندسية، كيتطلب تكدُّس ادلعلومات هبذا الشكل رلهودا كبَتا من ادلعلم 
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كنظرا لكرب عدد الطبلب يف فصل كلقلة الزمن ادلخصص لشرح ىذه ادلعلومات لطبلبو 

ية اليستطيع ادلعلم القياـ التدريس للحصة الدراسية كعدـ توافر اإلمكاانت الوسائل

 بدكره الًتبوايدلبلئم شلا يؤدم إذل عدـ ربقق األىداؼ الًتبوية ادلنشودة.

 الذايت التدريسأمهية  .4

العصر،  اة اليت حيتاج إليها كل متعلم يف ىذالذايت من األساليب التعليمي التدريسأصبح 

عصر التفجر ادلعريف، كثورة االتصاالت، كالعودلة الثقافية كاالقتصادية كالسياسة كذلك حملاكلة اللحاؽ 

الذايت عند مقارنتو  التدريسابلعصر، إضافة إذل كونو حاجة تربوية بعد أف أثبت البحوث فعالية 

ادلعتاد يف أكثر من مستول تعليمي، كلوحظ أف التعليم الذم تتم ابلطرائق الذاتية. كمن  لتدريساب

 الذايت ابدليزات اآلتية ; التدريسىنا يتمتع 

الذايت التدريس لعدد كبَت من الطبلب بعد قليل من ادلعلمُت،  التدريسديكن بربانمج  (أ 

 مرشد كموجو. التدريسألف ادلعلم يف ىذا 

 الذايت أسلوب مناسب لتعلم ذكم اإلحتياجات اخلاصة )ادلعوقُت، ادلوىوبُت(. التدريس (ب 

يتم تقدمي ادلادة العلمية يف صورة أنشطة متعددة متنوعة، كىذا يفيد يف مراعات الفركؽ  (ج 

 الفردية بُت الطبلب، كيسَتىم فيها تدرجييا، من السهل إذل الصعب.

 التقليدم. لتدريسابدلقارنة اب التدريسالذايت أكثر فعالية يف ربقيق أىداؼ  التدريس (د 

 الذايت يسهم يف إعداد الفرد ليواصل تعلمو بنفسو مدل احلياة. التدريس (ق 

 الذايت إذل مناء الشخصية كراتقائها. التدريسيؤدم  (ك 
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 يسهم يف حل مشكلة األمية، كيف تعليم الكبار. (ز 

21أسلوب مناسب لئلفادة من التقنيات احلديثة. (ح 
 

راجعُت أنفسهم الحظوا أف الدراسات اخلاصة مثل ىذه النظم يف كعلى أم حاؿ، فإف ادل

التعليم العاذل، أدت اذل نتائج سلتلفة مثَتة للدىشة ; طلبة الكليات الذين يستخدموف النظم 

22االنفرادية أحرزكا تقدما ىاما، كاعطوا معدال مرتفعا دلناىجهم.
 

الذايت ىدفا رئيسيا من األىداؼ اليت  التدريسالذايت يقف  لتدريسكمن شرح ما يتعلق اب

على أف يستقل بنفسو يف ربصيل ادلعرفة.  الطبلبينبغي ربقيقها. إذ يقف على عاتق ادلعلم تدريب 

بعد انتهاء مراحل تعليمو أف يقرأ قصة كأف يكتب نصا  الطبلبإف ظركؼ احلياة سوؼ نفرض على 

 التدريسكغَتىا. كادلصطلح يستخدـ لنظاـ  ك يتكلم شلا يستمعو من الوسائل مثل السمعية البصرم

 الذايت التدريسأك مركز   (Self Access Language Learning)اللغة ذاتيا تدريسىكذا يسّمى 

(Self Access Center).
23

 

 الفردي التدريسالذايت كوسائل  التدريس مركز .5

الذايت  التدريسالذايت كما تكتب يف ادلركز  التدريسكثَت آراء ادلتنّوعات عن تعريف ادلركز 

الذايت ىو الوحدة من عماد الًتبوم الذم  التدريسادلركز  ،يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ماالنج

                                                           

 2:5-2:4ص.  ،مرجع سبق ذكرهأكريل حبرالدين، 21 

) االسكندرية ; دار ادلعرفة اجلامعة،  ادلناىج الدراسية ; زبطيطها كتطويرىا.زلمود أبو زيد ك أمساء زلمود غازل،  22
 :38 ص.(، 3991

23 Ahsanuddin, Hal. 11 
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الذايت للطبلب اجلامعية خاصة يف ترقية ادلعرفة اللغوية ليعم اللغة ك ينمي  التدريسينتفع كوسائل 

Autonomous Learning Skill(التدريس .)24الذايت
 

الذايت ليس إاّل كادلركز متيّسر ادلعارؼ ك  التدريسادلركز  ،كمن رأم دمحم أحسن الدين

ة سبكن الذايت كادلقاربة التعليمية الذاتي التدريسكلكن ادلركز  ،ادلعلومات نفسيا دكف إرشاد األساتيذ

أف  الطبلبيستطيع  ،الذايت التدريسكيف ادلركز  25ذكاء كإاثرة هبم.الطبلب األشخاص مسؤكلية ك 

أبف  ،مناسبا بقوؿ غاردنَت ك ميلَت ٬يصمم مجيع ما يتعلم ك كيف تعّلمهم فعالية. كمن أجل ذلك

ليس  ،الذايت يف تعلم اللغة ىو ادلقاربة لتعلم اللغة التدريسالذايت خصوصا ادلركز  التدريسادلركز 

 القاربة لتعليم اللغة.

الذايت كالطريقة أك ادلنهج ليعطي ادلواد تصمم كتركب حىت  التدريسعرؼ شَتين مركز 

يستطيع الطبلب أف خيتاركا كأف يعملوا الوجبات كأف ينالوا تزكيات عن نطبيقهم. عّرؼ أسطاف أبف 

الذايت كادلكاف لؤلشخاص خيتاركف نشاطات كأف يستعملوا األكقات للتعلم ذاتيا  التدريسادلركز 

يستطيع أف يعمل خارج الفصل  التدريسلدين كشَتين كأسطاف أبف رأل دمحم أحسن ا 26كأحرارا.

                                                           
24

 http://sac.uin-malang.ac.id/ 2012نوفمبَت  3مأخوذ يف التاريخ   

اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ماالنج من أحد اجلامعات يف ماالنج جاكل الشرقية يستفاد مركز التعلم "
 "الذايت يف تنمية ك ترقية العلـو اللغوية، بل أكثر مراجعها تركيزا يف اللغة اإلصلليزية.

25
 Mohammad Ihsanuddin, Belajar Bahasa Arab Secara Mandiri di Self Access Center 

(SAC), www.m- ahsanuddin.com, 3124 فرباير 32مأخوذ يف التاريخ   
26

 Konder Manurung, Budaya Belajar Mandiri dan Pembelajaran Bahasa Inggris, Suatu 

Harapan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, www.infodiknas.com, 

 3124 مارس 34 يف التاريخمأخوذ 

http://sac.uin-malang.ac.id/
http://sac.uin-malang.ac.id/
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الذايت يستطيع الطبلب أك األشخاص أف خيتاركا يف تعميق ادلواد  التدريسيف ادلركز  ،أيضا. فلذلك

 يف الفصل.  التدريسمنفردا أك نفسيا، كخباصة مواد 

ادلربمج أك الذايت  التدريسالذايت من أحد شكل كسائل  التدريسمركز 

(Programmed/Self Instruction)
كىذه تتدرج من الكتب ادلبسطة كقد ترافقها اسطواانت أك  27

أشرطة كاليت هبا سبارين مع ) احللوؿ ذلذه التمارين ( إذل الكتب ادلربرلة إذل اآلالت البسيطة مث العقل 

تعقيدا كلما كانت تؤدم دكرا  كىذه الوسائل غالبا ما تزداد( Computerاحلاسوب) األلكًتكين

أكرب، كلكن نظرة فاحصة حىت إذل أعقد ىذه الوسائل كأمشلها تبُت لنا أهنا رلرد كسائل مساعدة ال 

تغٍت أبدا عن ادلدرس خصوصا يف رلاؿ تعليم اللغات األجنبية بل كاللغات عموما ألف اللغة ليست 

شرم كال حيق لنا أف ندعي تعلم لغة معينة رلرد أصوات كقواعد كمفردات، بل ىي كسيلة لبلتصاؿ الب

ما دل ضلقق ىذا الشرط االنساين من قدرة غَت زلدكدة على االتصاؿ ابلناس كاستعماؿ اللغة كأداة 

 مرنة انبضة ابحلياة.

الذايت ىي لكي الطبلب يستطيعوف أف يتعلموا كاثق  التدريسمن األغراض إبقامة مركز 

يستطيع الطبلب أف ينالوا ادلعارؼ ك العلـو  ، انحية أخرلأبنفسهم أم دكف مساعد خارجي. ك يف

النفسي ابلفكرة قائم  التدريسك ادلهارات شاملة ال يزعجهم اآلخركف ك ال يزعجوف اآلخر. كادلركز 

من األدكات ادلنتظمة ك ادلعدنية مثل احلاسوب كبرامج  التدريسبذاتو، رلهز ابلوسائل تدافع عملية 

 ج كأدكات الدكافع اآلخر.بشكل قرص مدم التدريس

                                                           
 ق 2512كقائع ندكات تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا اجلزء الثاين. مكتب الًتبية العريب لدكؿ اخلليج،  27
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 الذايت التدريستصميم املستلزمات يف املركز  .6

 28،كوندير مانوركغفييويوف  ٬الذايت يستطيع أف حيصل ادلتكامل التدريسيف ادلركز  التدريس

 الذايت. كىي ; التدريسيعطي التزكيات يف تطوير ادلستلزمات ك تصميمها إلستعماؿ يف ادلركز 

الواضح يف تطّور أك تصّمم ادلواد ينتفع إلعطاء الوصفي اذلدؼ الواضح. اذلدؼ  (أ 

 ىل ادلواّد يستطيع أف يسّد حوائجو أـ ال. ٬الواضح للطالب أك ادلستخدـ

التعاليمات الواضحة. التوضيح يف صياغ التعاليمات يساعد مستخدـ ادلواذ يف ادلركز  (ب 

د تقّدـ التعاليمات الذايت الختيار ادلواّد مناسبا دبستول فهمو. كينبغي بع التدريس

الواضحة أف يتبعها بؤلمثاؿ لُيعطي التفهيمات الصحيحة عن سبرينات أك تدريبات أك 

 عملّيات. 

الذايت يلـز عليو أف  التدريسالبياف اجملّذب. يف تصميم ادلواّد لُيستخدـ يف ادلركز  (ج 

لنفس يف جيتذب. ينبغي للبياف ادلواّد أف جيتذب اىتماـ ادلستخدـ اذل أف يشّوؽ ثقة ا

 استخدامو. 

الذايت لسّد  التدريسالتدريب أك العمل ادلنافع. يصّمم التدريب أك العمل يف ادلركز  (د 

 حوائج ادلستخدـ.
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 التدريسادلنهج يف عمل األنشطة ادلصّممة البّد أف يداكؿ أبّف الغرض يف تدبَت ادلركز  (ق 

ك ىذا يعطي الفرصة للمستخدـ للتعّلم  ،الذايت يعٍت لُيمارَس ادلستخدـ مستقّل بذاتو

 حّراين ك ذاتيًّا.

األساتيذ ال يثبت يف  ،الذايت التدريسيف مركز  التدريستلقيم اسًتجاعي. يف حالة  (ك 

ينبغي أف يوجد تلقيامنا إسًتجاعينايف ادلواّد  ،الذايت دائمنا. فلذلك التدريسمركز 

تدريبات أك التمرينات ادلصّممة. إف  ادلصّممة. التلقيم اإلسًتجاعي مثل األجوبة على ال

 كانت ادلاّدة ادلصّممة لتدريب مهارة اإلستماع فيجّهز النّص.

ادلواّد ادلتوازف. يف تنظيم ادلواّد البّد أف يداكؿ التوازف على ادلواّد من مرحلة ادلهارة حىت  (ز 

 ريسالتدإف كاف ادلركز  ،حوائج ادلستخدـ. كلكن للتنبيو خَت تصّمم ادلواّد للطبلب

الـز أف يعمل التعّرؼ ك اإلخبار اذل استخداـ ادلواّد لنيل النتيجة  ،الذايت تعّرؼ أّكالن 

 ادلطلوب. 

29كما اقتبستو يويوف زنَتة، (Konder Manurung) كما ذكر كوندير مانوركنج
ليجد  

الفّعارل ك تطوير ادلواّد ك عملية  التدريستعّرؼ اذل اسًتاتيجية  ،نتيجة فائقة يف تطبيق تعّلم ذايت

للتعّلم  الطبلبك منهج التقومي ك ادلراقبة تعمل قبل أف يُكّلف  التدريسك تدبَت الوسائل  التدريس

 الذايت. التدريسكادلعّلم ينبغي أف يعرؼ تغَّت كظيفتو كادلرافق حينما يرافق   ،الذايت. كيف انحية أخرل
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 اللغة العربية تدريسالوسائل يف  دور .ب 

 مفهوم الوسائل التعليمية .1

ىي كّل أنواع الوسائط اليت  Teaching Aids أك نقوؿ ابللغة اإلصلليزية التعليميةالوسائل 

. كقيل أهنا ىي كّل أداة 30تعُت ادلعلم على توصيل ادلعلومات كاحلقائق للتلميذ أبسهل كأقرب طرؽ

كلمات ادلعلم أم لتوضيح ادلعاين كشرح األفكار يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم كتوضيح  

كتدريب الدارسُت على ادلهارات كاكتساهبم العادات كتنمية االذباىات كغرس القيم، دكف االعتماد 

. كقاؿ الطوجبى تفريقا بُت 31األساسي من جانب ادلعلم على استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ

 Instructional)أبف ادلواد التعليمية « جهزة التعليميةاأل»كمصطلح « ادلواد التعلييمية»مصطلح 

Materials)  اخل. ...فتشمل األفبلـ كاالسطواانت كاخلرائط كالصور النماذج كغَت ذلك من ادلواد

 Audiovisual كأما األجهزة التعليمية فيشار إليها ابدلصطلحات. Software كيقاؿ ذلا أحياان

Equipment أك Hardware . ما تذكر عبارة الوسائل التعليمية كيقصد هبا ادلواد كاألجهزة ككثَتا

معنا. كمفهـو الوسائل التعليمية ىي ادلواد كاألجهزة كادلواقف التعليمية اليت يستخدمها ادلدرس يف 

تفسَت مفهـو غامض أك شرح  أك رلاؿ االتصاؿ التعليمي بطريقة كنظاـ خاص لتوضيح فكرة

32التلميذ ألىداؼ سلوكية زلددةأحدادلوضوعات بغرض ربقيق 
. 
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نظرا إذل اإليضاح ادلذكور نستطيع أف نفهم أف الوسائل التعليمية ىي كل األشياء من ادلواد 

كاألجهزة كادلواقف التعليمية اليت يستخدمها ادلعلم لتوضيح كلماتو ادلكتوبة أكادلنطوقة كلتسهيل فهم 

 الة كمثَتة.الدارسُت إليها كجلعل عملية التعليم كالتعّلم فعّ 

خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من كجهة نظر رجاؿ الًتبية على أساس أمهية استخداـ 

حواس معينة يف عمليات التعلم كاختبلؼ ادلفهـو على أساس الوظائف كادلهاـ اليت تقدمها الوسائل 

 يف رلاؿ الًتبية كالتعليم.

 عملية لتحسُت ادلعلم يستخدمها أداة كل ىي التعليمية الوسائل أف موساد عرؼ قد

 على الدارسُت كتدريب األفكار كشرح ادلعاين لتوضيح أم ادلعلم كلمات معاين كتوضيح التعليم

 جانب من األساسي االعتماد دكف القيم كغرس االذباىات كتنمية العادات كإكساهبم ادلهارات

33كاألرقاـ كالرموز األلفاظ استخداـ على ادلعلم
محداف أف الوسائل التعليمية ىي  عرؼ دمحم زايد .

34كسائط تربوية يستعاف هبا إلحداث عملية التعليم.
كيقصدىا ما تندرج ربت سلتلف الوسائط اليت  

35يستخدمها األستاذ يف ادلوقف التعليمي.
كأما انيف معركؼ فقد عرؼ الوسائل التعليمية أهنا ما  

36ية التعليم كربسينها كتعزيزىا.يلجأ إليو األستاذ من أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عمل
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 27ـ( ص  2:98
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 .49 اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ابلرايض، د.ت.( ص

36
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 أدكات من ادلدرس إليو يلجأ ما ىي التعليمية الوسيلة أف معركؼ زلمود انيف كعند

 عملو، يف يستخدمها ادلعلم ألف كسيلة كىي. كتعزيزىا كربسينها التعليم عملية لتسهيل كمواد كأجهزة

 .37بواسطها يتعلم الطبلب ألف تعّلمية كىي

 اليت الوسائط سلتلف ربت تندرج ما ىي التعليمية الوسائل أبف القوؿ ديكن سبق شلا

 .للدارسُت كادلعاين كاألفكار كاحلقائق ادلعارؼ إيصاؿ بغرض التعليمي ادلوقف يف ادلعلم يستخدمها

كل ىذه التعريفات تؤدم اذل مفهـو كاحد كىو أهنا كسائل أك كسائط تعُت على التعليم 

كتؤدم إذل إسراعو. ككما قد سبق ذكره أف الطبلب يتعلموف أكثر كيصبحوف أكثر إجيابية  التدريسك 

إذا ما استخدمت ادلواد التعليمية اليت تثَت أكثر من حاسة لديهم، فاشًتاؾ حاسيت السمع كالبصر يف 

 يكوف أفضل من استخداـ حاسة السمع دبفرده. التدريس

 وتربويتها دريستدور الوسائل يف حتسني ال .2

أمهية تربوية كقد أثبت كثَت من الدراسات ضركرة استخدامها كدكرىا يف  التدريسية للوسائل

رفع مستول ربصيل الطلبة، كخاصة أف اتسعت ادلناىج الدراسية. كديكن تلخيص الدكر الذم تلعبو 

38دبا يلي علمالتالوسائل التعليمية يف عملية التعليم ك 
 : 

                                                           
 354 .( ص9::2، )بَتكت ػػ لبناف; دار النفائس، خصائص العربية كطرائق تدريسهاانيف زلمود معركؼ.  37

38
، )مذكرة الدكرة التدريبية دلعلمي اللغة إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف،  

 31-24العربية عقدهتا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنق ابلتعاكف مع مشركع العربية للجميع ابلرايض يف الفًتة 

 96 .ىػ( ص2541ذايلقعدة  2 –شواؿ  35ـ ادلوافق بػ :311 أكتوبر
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دكرا  أكضحت الدراسات كاألحباث أف الوسائل التعليمية ذلاحيث  إثراء التعليم، (أ 

ربقيق اقتصادية  جوىراي يف إثراء التعليم كتوسيع خربات ادلتعلم كتيسَت بناء ادلفاىيم.

 التعليم،

 ادلسامهة على استثارة اىتماـ ادلتعلم كإشباع حاجتو للتعلم، (ب 

 ا للتعلم،ادلسامهة على زايدة خربة ادلتعلم شلا جيعلو أكثر استعداد (ج 

 ، التدريسادلسامهة على اشًتاؾ مجيع حواس ادلتعلم يف عملية  (د 

 ادلسامهة يف زايدة مشاركة ادلتعلم اإلجيابية يف اكتساب اخلربة. (ق 

 الذين ادلعلمُت على كزع استقصاء يف (2:61 ديل فُت ػ ىوبن) دراسات تشَت

 مايوضح ادلعلمُت ردكد من ككاف. التدريس عمليات يف كمعينات التعليمية الوسائل يستخدموف

 ;39يلي كما استخدامها حسن عند التعليمية للوسائل الًتبوية القيمة

 استخداـ من تقلل هبذا كىي احلسي، لئلدراؾ ماداي أساسا الدارسُت أماـ تتيح (أ 

 ،معناىا اليدركوف اليت لؤللفاظ الدارسُت

 ،الدرس دبادة الدارسُت كاىتماـ إاثرة على تعمل (ب 

 ،الدارسُت عند كاستمر ابؽ التعلم أثر (ج 

 ،لديهم الذايت النشاط حيفز شلا الدارسُت عند كاقعية خربات اكتساب تتيح (د 
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 الصور استخداـ عند كاضحا ذلك كيظهر الدارسُت، عند التفكَت استمرار حيفز (ق 

 ،كالتمثيليات كالرحبلت ادلتحركة

 ،حصيلتها كزايدة ادلعاين إيضاح طريق عن الدارسُت عند اللفظي احملصوؿ تنمي (ك 

 ،أخرل أدكات طريق عن اكتساهبا يسهل ال خربات على للحصوؿ الفرصة تتيح (ز 

 ،الدارسوف يتعلمو ما حصيلة كتعميق كتنوع كفاية يف تسهم (ح 

 خاصة أخرل تربوية قيم إذل سبق، ما إذل إضافة (2:65 ديل ادجار) يشَت كما (ط 

 :يف تتمثل التعليمية ابلوسائل

 يستخدموف قد الدارسُت ألف الًتبوية، العملية يف اللفظية معاجلة كسائل من ;أكال

 .دلعناىا إدراؾ دكف كيكتبوهنا ألفاظا

 تقدمي  على تعمل التعليمية فالوسائل التعليمية، العملية يف األثر كبقاء استمرار ;اثنيا

 .الدارسُت عند ابؽ أثر ذات حسية خربات

 .الدارسُت عند كاالىتماـ كاالنتباه اإلجيابية ادلشاركة تثَت ;اثلثا

 طريق عن الدارسُت كمحاس اىتماـ تثَت التعليمية فالوسائل الذايت، النشاط تثَت ;رابعا

 .العملية حياهتم يف مشاكل من يواجهوف ما مع يتعلمونو ما تطبيق

 .األفكار كترابط تسلسل على القائم ادلنظم التفكَت من الدارسُت سبكن ;خامسا

 .الدارسُت عند اللفظي احملصوؿ من تزيد ;سادسا
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 .الدارسوف يكتسبها اليت اخلربات رلاؿ توسع ;سابعا

 اجلهد من يوفر التعليمية الوسائل فاستخداـ ادلعلمُت، كجهد طاقات من توفر ;اثمنا

 كجودة حيوية يعطي أنو كما الدرس قاعة يف ادلعلم يبذذلا اليت كالتكلفة كالوقت

 .التدريس لعملية

 ادلتعلموف فيها دير اليت التعليمية اخلربات فتنويع الدارسُت، عند الفردية الفركؽ مع تتقابل ;اتسعا

 .التعليمية العملية يف استجابتهم حسن إذل تؤدم

 غَتىا تدعم التعليم،فهي عملية يف األخرل كالوسائل األدكات استخداـ جدكل من تزيد ;عاشرا

 .40األخرل التعليمية األدكات من غَتىا قيمة كتعزز الوسائل من

 التدريسية أنواع الوسائل .3

 التعليمية، الوسائل كتقسيمات أنواع تعددتعبد الرمحن  على أف  كتابة يف كتب قد

  ;التالية األقساـ يف معينة خصائص يف منها ادلتشابو ذبميع ديكن كلكننا

 كالبصرية السمعية الوسائل:  األكؿ القسم

 كالصور البصر، حاسة على تعتمد اليت اجملموعة تضم كىي البصرية، الوسائل (أ 

 التوضيحية كالرسـو كالشرائح األفبلـ كصور الصامتة ادلتحركة كالصور الفوتوغرافية

 .الكهربية كاللوحات ادلغناطيسية كاللوحة الوبرية كاللوحة
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 كالراديو السمع، حاسة على تعتمد اليت اجملموعة تضم كىي السمعية، الوسائل  (ب 

 .الصوتية كالتسجيبلت كاألسطواانت

 البصر حاسيت على تعتمد اليت اجملموعة تضم كىي كالبصرية، السمعية الوسائل (ج 

 الصوتية كالتسجيبلت كاألفبلـ كالتليفزيوف الناطقة ادلتحركة الصور كتشتمل. كالسمع

 .41أكالصور كاألسطواانت للشرائح ادلصاحبة

 العمل رلموعات كسائل ;الثاين القسم

 القسم ىذا كيضم. ادلبلحظة من أكثر كادلشاركة العمل فرص للدارسُت تتيح الوسائل ىذه

 ;التالية الوسائل أنواع

. التلميذ من فعاال إجيابيا نشاطا تقتضي اليت ادلواقف كىي اذلادفة، ادلباشرة اخلربات (أ 

 ىذه من الغرض كيكوف احلواس، سلتلف على تعتمد خربات طريقها عن كيكتسب

 زراعة أك حيواانت تربية أك ادلعملية التجربة مثل. التلميذ ذىن يف كاضحا ادلواقف

 .نبااتت

 احلجم يف الواقع عن زبتلف اجملسمات ىذه. (كالعينات كاألشياء النماذج) اجملسمات (ب 

 كالكرة البارزة كاخلرائط اإلنساف جسم منوذج مثل. منها ادلصنوعة ادلادة أك التعقيد أك

 .احملنطة كاحليواانت األرضية

                                                           
  5 .زلمود أمساعيل صيٌت ك عمر الصديق عبدهللا، مرجع سبق ذكره، ص  41
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 معينة أخطارا تشكل اليت أك احلدكث اندرة أك ادلاضية ابدلواقف كزبتص. التمثيليات (ج 

 كمن.  الدارس عن بعيدة مكانية امور لتوضيح أك الطبيعة على دراستها عند

 العناصر على كتركيزىا الدارسُت عند االجيايب االسهاـ فرصة ااتحتها فوائدالتمثيليات

 . اذلامة

 ادلبلحظة رلموعات ;الثالث القسم

 تتيح إهنا بل جانبهم من سلبية تعٍت كال ادلبلحظة، عنصر للدارسُت تتيح الوسائل ىذه

 كالرحبلت العملية التوضيحات: التالية الوسائل أنواع القسم ىذا كيضم. اإلجيايب العمل فرص

 .42كالرسـو الثابتة كالصور كالصوت ادلتحركة كالصور كادلعارض

ما تعتمد على اللغة اللفظية أك كتتطور تطور األزماف، فمنها  التدريسيةتتنوع الوسائل 

ادلسموعة، كمنها ما تعتمد على الصور كالرسـو كالتسجيبلت الصوتية، كمنها ما تعتمد على الصور 

ادلتحركة كالتلفاز كغَتىا. كيرل الفوزاف أف الوسائل التعليمية تنقسم إذل رلموعات، كذلك حسب 

 احلاسة اليت زباطبها، كىي ;

ادلواد ادلطبوعة أك ادلرسومة، مثل ; الكتب، كالصور التعليمية، الوسائل التعليمية بشكل  (أ 

 كالرسومات كاخلرائط، كاللوحات التعليمية، كالشفافيات، كالرموز.

الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية الثابتة، مثل ; أفبلـ اثبتة، كأشرطة  (ب 

 صوتية كأسطواانت.

                                                           
  65 -63 .، صمرجع سبق ذكرهعبد اجمليد سيد أمحد منصور،  42
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البصرية ادلتحركة، مثل ; أفبلـ متحركة كأشرطة  الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية (ج 

 الفيديو، كأقراص احلاسوب.

 ىي ; 43اللغة العربية تدريسكأما تصنيف الوسائل ادلستعملة يف 

الوسائل البصرية، كىي اليت يستفاد منها عن طريق انفذة العُت، كأمهها ; الكتاب  (أ 

اجلدارية كما أشبو ذلك، ادلدرسي كما أشبو ذلك، كالسبورة كملحقاهتا، كاللوحات 

 الصورة ادلفردة كادلركبة كادلسلسلة، كالبطاقات بكل أنواعها.

الوسائل السمعية، كىي اليت يستفاد منها عن طريق األذف، كأمهها ; ادلذايع،  (ب 

 كالتسجيبلت الصوتية، كاألسطواانت.

كأمهها  الوسائل السمعية البصرية، كىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت كاألذف معا، (ج 

 ; التلفاز، كالصور ادلتحركة، كالدركس النموذجية ادلسجلة، كالتمثيليات ادلتلفزة.

احلديثة ; يعد ظهور احلاسب اآلرل من أىم منجزات الثورة العلمية  دريسيةمن كسائل الت

التقنية احلديثة، فقد أحدث ىذا االبتكار تطورا ىائبل يف مجيع أكجو النشاط اإلنساين حىت أصبح 

تخداـ احلاسب اآلرل أمرا ضركراي بل حتما يف معظم رلاالت احلياة، فاحلاسب ىو رلموعة من اس

الوحدات اإللكًتكين الدقيقة اليت يدخل جزءا منها ادلعلومات، كجزء آخر جيرم العمليات احلسابية 

44كادلنطقية، كجزء اثلث خيرج ادلعلومات كيطبع نتائجها، كجزء رابع خيزف ادلعلومات.
 

 

                                                           
 357-356 .، صمرجع سبق ذكرهانيف معركؼ،  43

 213ـ(، ص  3113 )مؤسسة الوراؽ، 2، ط التكنولوجيا احلديثة كالًتبية كالتعليمعبداللة إمساعيل الصويف،  44
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احلاسب اآلرل إمكانيات تتيح اإلنساف احلساابت العالية بصورة مذىلة كسريعة، كمن ففي 

 ; 45أىم شليزاهتا

 السرعة الفائقة يف أداء العمليات احلاسبة. (أ 

 القدرة على خزف كم ىائل من ادلعلومات كاستخدامها عند احلاجة إليها. (ب 

 القدرة على العمل فًتات متواصلة دكف سأـ أك ملل. (ج 

 ئقة على إدارة البياانت كتصنيفها كذبميعها كازباذ القرارات ادلنطقية.القدرة الفا (د 

إف احلاسب اآلرل ليس رلرد كسيط تعليمي شأنو شأف أم كسيط تعليمي آخر، كلكنو  (ق 

كسيط ديكن أف يشتمل على عدة كسائط أخرل، كعليو ديكن أف يقـو احلاسب اآلرل 

ابإلضافة إذل القياـ بوظائف ابلعديد من الوظائف اليت تؤديها الوسائط األخرل 

 جديدة، كيسمى ىذا النوع من إفادة احلاسب اآلؿ ابسم الوسائط ادلتعددة.

يتكوف من مقطعُت مها  (Multimedia)فمصطلح الوسائط ادلتعددة ذكاألصل األجنيب 

(Multi)  ،ادلأخوذة من الوسط اإلعبلمي كاليت تعٍت كسائل اإلعبلـ من صحافة كإذاعة كتلفزيوف

اليت تعٍت اتعددية أك ادلتعددة أك ادلدرلة. أك ديكن أف يقاؿ بعبارة أخرل أف  (Media)مة ككل

 .46الوسائط ادلتعددة ىي استخداـ كافة أكساط ادلعلومات يف التعامل مع احلاسب اآلرل

 كتتكوف الوسائط ادلتعددة من العناصر اآلتية ;

 .(Text)النص ادلكتوب  (أ 

                                                           
 23 .ـ(، ص 3111 )ادلكتب العلمي، 2ط  احلاسب اآلرل التعليمي كتربية األطفاؿ،ماجدة زلمود دمحم صاحل،  45

46
 27 .ىػ (، ص 2545عبد احلافظ دمحم سبلمة، تصميم الوسائط ادلتعددة كإنتاجها ) الرايض ; داراخلرجيي،  
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، كىو مجيع الصور الفوتوغرافية أك (Graphics and Image)الرسـو كالصور الثابتة  (ب 

الرسـو التوضيحية الثابتة سواء أكانت ثنائية األبعاد "مسحطة" أـ ثبلثية األبعاد 

 "رلسمة".

كيعترب الصوت من العناصر ادلهمة جدا يف برامج الوسائط ادلتعددة،  (Sound) الصوت (ج 

مج كقعو ادلطلوب، كيعود ذلك إذل فبدكف كجود مؤثرات صوتية صحيحة اليكوف للربان

 أف ادلؤثرات الصوتية تعزز كثَتا من عنصر التفاعل يف برانمج الوسائط ادلتعددة.

، كىي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة تعرض يف (Animation)الرسـو ادلتحركة   (د 

. تعاقب معُت كسرعة معينة، لتعطي حركة كمهية كما ىو احلاؿ يف األفبلـ السينمائية

كثبلثية  (2D) فهناؾ نوعاف من الرسـو ادلتحركة ؛ مها الرسـو ادلتحركة ثنائية األبعاد

 .(3D)األبعاد 

، كىي رلموعة من اللقطات الثابتة لؤلشياء احلقيقة حبيث (Video)الصور ادلتحركة   (ق 

47يتم عرضها بسرعة معينة لتظهر ككأهنا متحركة.
 

اللغة العربية، فيمكن أف نقسمها على  تدريسأما يتعلق ابالستفادة من احلاسب اآلرل يف 

 ثبلثة أقساـ ;

اخلصوصي، كىنا يقـو الربانمج التعليمي بتقدمي ادلعلومات يف كحدات التعليم ; برامج  أكال

تكوف معدة  صغَتة يتبع كبل منها سؤاؿ خاص عند تلك الوحدة، فالربامج التعليمية يف ىذه احلالة

للتعليم عن طريق الوسائط ادلتعددة، حيث يقـو الربانمج التعليمي ىنا مقاـ ادلعلم، فيحصل التفتعل 
                                                           

47
 47-29. ص ،مرجع سبق ذكره عبد احلافظ دمحم سبلمة، 
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48كادلعلم. الطبلببُت 
كمن برامج التعليم اخلصوصي ادلساعدة يف تعليم اللغة العربية ىي مثل بررلة  

، كبررلية أخرل سلصصة لتعليم اللغة العربية للجميع، كبررلية تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

 العربية.

اثنيا ; برامج التعليم غَت اخلصوصي، فهي الربامج التعليمية غَت معدة لتعليم اللغة العربية، 

فهي معدة لؤلغراض األخرل مثل لغرض التعليم العاـ مث تستفاد تلك الربامج كسيلة لتعليم اللغة 

بلت كاألفبلـ، كاحملاضرات العلمية، كبث األخبار، العربية. كمن تلك الربامج بررلة ادلسلس

 كادلناقشات كالندكات، كاألانشيد اإلسبلمية العربية. 

اثلثا ; برامج اللعب، فمن ادلمكن أف تصبح تلك الربامج التعليمية إذ كانتادلهارة اليت يراد 

اذلدؼ أكال من التدريب عليها ذات صلة هبدؼ تعليمي، كعلى ادلعلمُت أف يضعوا يف أذىاهنم 

برامج اللعب. كمن تلك الربامج بررلة شجرة احلركؼ، كحديقة احلركؼ، كقطار احلركؼ، كحديقة 

 األرقاـ. حيث تصمم تلك الربامج للعب كديكن االستفادة منها لتعليم احلركؼ كاألصوات.

49اللغة العربية ابلوسائل دريستطبيق ت .4
 

ارات كىي مهارة اإلستماع، مهارة الكبلـ، مهارة أما مهارة اللغات يف اللغة العربية أربعة مه

 القراءة، كمهارة الكتابة.

 

 
                                                           

 619 .ـ( ص 3111)دار ادلسَتة،  2ط  تصميم كإنتاج الوسائل التعليمية،دمحم زلمود احليلة،  48
49

 M. Abdul Hamid, Uril Bahrudin dan Bisri Musthofa, Pembelajaran Bahasa Arab 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, UIN Malang Press, Malang, 2008, Hal. 338 
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 مهارة اإلستماع (أ 

ىو تعمد تلقي أم مادة صوتية بقصد  فهمها، كالتمكن من  مهارة اإلستماع

ربليلها كاستيعاهبا ، كاكتساب القدرة على نقدىا، كإبداء الرأم فيها إذا طُلب من 

 . 50 ادلستمع ذلك (

ىو أكؿ الفنوف اللغوية اكتساابن يف حياة اإلنساف, ذلك أف الطفل  االستماع

يستمع كيفهم قبل أف يتحدث, كىو كذلك أبرز الفنوف اللغوية يف التوجيو, كأداة 

.ادلعلم كغَته يف تنمية االذباىات اإلجيابية لدل التبلميذ
51

 عما يتعلق ابستماع ىي; 

 استماع نص الفقرة (2

يفهموا النصوص يف الفقرة ابستماع ابلضبط اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف 

 يستمع الطبلب نص الفقرة استماعا كيفهم معانيو. كسريع كصواب.

 الوسائل ادلستخدـ ; شريط ادلسجل فيو نص العريب، ادلسجل، كنص الفقرة.  

.( 2، التدريسيعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق  .(3الكيفية ; 

الفقرة من ادلسجل اليت تصمغ نص الفقرة على السبورة يقدـ األستاذ استماع نص 

 .(4يتعرؼ الطبلب جامعة نص الفقرة عما، دلاذا، كما معٌت.  .(1بكتابة كبَتة. 

النائب من الفرقة يقدـ نتيجة ادلناقشة  .(5يتناقش الطبلب نتيجة تعرؼ يف الفرقة. 

                                                           
50
  255 – 254 .ص٬دس ٬د ط ٬تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية ٬فاضل فتحي دمحم كارل 

51
 https://www.massira.jo/content/ الدكتور ماىر شعباف عبدالبار  , di akses tanggal: 25 Juli 2015 
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كيتبصر تعلمهم  خيتتم الطبلب .(6أماـ الفصل ك فرقة آخر يعطي نصح أم مدلوؿ. 

.  يف ذلك اليـو

 استماع نص األنشدة (3

اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف يفهموا النصوص يف األنشدة ابستماعها 

 ابلضبط كسريع كصواب.يستمع الطبلب األنشدة استماعا كيفهم معانيها.

 الوسائل ادلستخدمة ; شريط األنشدة العربية، ادلسجل، نص األنشدة.

 .(2، التدريسيعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق  .(3الكيفية ; 

يشعل األستاذ نشيدا يفضلو الطبلب تصمغ معو نص النشيد على السبورة بكتابة  

اعط الفرصة للطبلب للتغٍت ىعتمادا على  .(4ادع الطبلب الشًتاؾ تغنيا،  .(1كبَتة. 

يتناقش  .(6نشيدة، طبلب فرقية يتعرؼ نص ال .(5نص النشيد تصمغ على السبورة، 

النائب من الفرقة يقدـ نتيجة ادلناقشة أماـ  .(7الطبلب نتيجة تعرؼ يف الفرقة، 

خيتتم الطبلب كيتبصر تعلمهم يف  .(8الفصل ك فرقة آخر يعطي نصح أم مدلوؿ، 

.  ذلك اليـو

 استماع األخبار (4

اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف يفهموا األخبار ابستماعها ابلضبط كسريع 

 يستمع الطبلب األخبار استماعا يف التلفاز أك الراديو. ب.كصوا
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 الوسائل ادلستخدمة ; الشريط العريب، ادلسجل، التلفاز بقناة العربية.

 .(2، التدريسيعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق  .(3الكيفية ;

يكتب الطبلب عن  .(4يدقق الطبلب عن األخبار،  .(1استمع الراديو أك التلفاز، 

يتناقش الطبلب  .(6طبلب فرقية يتعرؼ نص النشيدة،  .(5 األخبار يستمعوف بو،

النائب من الفرقة يقدـ نتيجة ادلناقشة أماـ الفصل ك فرقة  .(7نتيجة تعرؼ يف الفرقة، 

. .(8آخر يعطي نصح أم مدلوؿ،   خيتتم الطبلب كيتبصر تعلمهم يف ذلك اليـو

 استماع اخلطابة (5

; يستطيع الطبلب أف يستمعوا اخلطابة يف كقت طويل. يستطيع  اذلدؼ

الطبلب أف يستمعوا اخلطابة مباشرة أك ابلشريط ساعة أك ساعتُت تواترا. تركز 

 الطبلب يف كقت طويل.

الوسائل ادلستخدمة ; شريط اخلطابة العربية، ادلسجل، نص اخلطابة ك 

 قرطاس للكتابة.

.( 3، التدريسدخل ادلوجز عن أداء تطبيق .( يعطي األستاذ ادل2الكيفية ; 

.( يستمع الطبلب اخلطابة من شريط ادلشعل، 4جيلس الطبلب كيستعد الة الكتابة، 

.( طبلب فرقية 6.( كبعد انتهى اخلطابة، يكتب الطبلب اخلبلصة شلا يستمعوه، 5

.( النائب من 8.( يتناقش الطبلب نتيجة تعرؼ يف الفرقة، 7يتعرؼ نص النشيدة، 
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.( 9لفرقة يقدـ نتيجة ادلناقشة أماـ الفصل ك فرقة آخر يعطي نصح أم مدلوؿ، ا

.  خيتتم الطبلب كيتبصر تعلمهم يف ذلك اليـو

 استماع القصة (6

اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف يفهمواابلضبط كسريع كصواب. يسمع 

 الطبلب عن القصة تقدـ ابللساف أك ادلسجل.

 الوسائل ادلستخدمة ; الشريط كادلسجل

.( 3، التدريس.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 2الكيفية ;  

.( يستمع الطبلب 4اشعل شريطا عن القصة ادلناسب ابلسياؽ كحاؿ الطبلب، 

.( كبعد انتهى اخلطابة، يكتب الطبلب اخلبلصة شلا 5اخلطابة من شريط ادلشعل، 

اقش الطبلب نتيجة تعرؼ .( يتن7.( طبلب فرقية يتعرؼ نص النشيدة، 6يستمعوه، 

.( النائب من الفرقة يقدـ نتيجة ادلناقشة أماـ الفصل ك فرقة آخر يعطي 8يف الفرقة، 

.9نصح أم مدلوؿ،   .( خيتتم الطبلب كيتبصر تعلمهم يف ذلك اليـو
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 مهارة الكبلـ (ب 

 حييا الذم اجملتمع يف متطلباتو تنفيذ ك حاجاتو إلشباع  ادلرء كسيلة ىو الكبلـ

 يف قيمة كأكثر الناس، حياة يف كاستعماال كشلارسة تكرارا األكثر األداة كىي فيو،

.الكتابة من اإلجتماعي اإلتصاؿ
52
 ىي; هارة الكبلـعما يتعلق دب 

 احملادثة البسيطة (2

اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف حيادث ابلضبط كسريع كصواب عن ادلوضوع. 

 الطبلب حيادثوف مع اآلخر.

 كرؽ نص احلوار أك احملادثة.الوسائل ادلستخدمة ; 

.( 3، التدريس.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 2الكيفية ; 

.( يتظاىر الطبلب نص احملادثة فرقية أك فردية، 4يقرأ الطبلب احملادثة أك يسمعوهنا، 

.( خيتتم الطبلب كيتبصر 6.( يتظاىر الطبلب نص احملادثة يتعلقوف ابلسياؽ، 5

.  تعلمهم يف   ذلك اليـو

 ادلقابلة (3

اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف يقابلوا ابآلخر بلغة معقولة كمًتتبة كضبط. 

 يقابل طبلب اآلخر كيكتب نتيجتو.

                                                           
52

. ص ،(8::2 دمسق، جامعة راتو منش: دمشق) ،2. ط  العربية اللغة التدريس طريقة يف السيد، أمحد زلمود 

3:6  
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 الوسائل ادلستخدمة ; كرؽ كدفًت السؤاالت.

.( 3، التدريس.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 2الكيفية ; 

.( 4ب الختيار شلثل أك العماؿ ديكنهم لقاء، يعطي األستاذ األكقات اذل الطبل

.( يتباصر طبلب عن دفًت السؤاالت 5يكتب طبلب دفًت السؤاالت يقابلهم، 

.( يعمل الطبلب ادلقابلة خارج أكقات الدراسية اعتمادا على دفًت 6يصنعوف هبا، 

.( حينما يف الفصل، يبلغ الطبلب نتيجة 7السؤاالت يتباصركف هبا مع الزمبلء، 

.( يتبصر 9.( يكتب الطبلب نتيجة ادلقابلة ابلكتابة، 8قابلهم لسانيا أماـ الفرقة، م

.لتدريسالطبلاب  في ذلك اليـو

 قصة ادلزاكجة (4

 اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف يقصوا بينة كفصيحة عن خربهتم اذل الزمبلء.

 يقص الطبلب مزاكجا عن خربهتم يف الوقت ادلؤقت.

 الوسائل ادلستخدمة ; كراسة.

.( 3، التدريس.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 2الكيفية ; 

.( انكب 4دقائق اذل الطبلب للمزاكجة.  21-6يعطي الطبلب األكقات حواذل 

مع اآلخر ليقص  الطبلب.( كبعد انتهى، ينتقل 5الطبلب أف يقصوا خربهتم، 

.ريسالتد.( يتبصر األستاذ6اإلعبلمات جيده من مزاكجة األكذل،   في ذلك اليـو
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 اخلطابة دكف النص (5

 اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف خياطبوا بينة كفصيحة بدكف النص.

 الوسائل ادلستخدمة ; الة الكتابة.

.( 3، التدريس.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 2الكيفية ; 

بفكرتو أماـ  الطبلب.( خياطب 5.( يتعرؼ الطبلب فكرة، 4يصنع الطبلب فكرة، 

فرقة أخر حوارل عشر دقائق )إف كاف الطبلب مخسوف أشخاص، استعد عشرة فرقة 

.( طبلب 7.( طبلب يف فرقة آخر يعطي نتيجة أيضا، 6كيف فرقة خسة أشخاص، 

ادلتفوقة يف خطابتهم اعتمادا على نتيجة الفرقة تعطي الفرصة للخطابة أماـ الفصل، 

.   في ذلكالتدريس.( يتبصر األستاذ8  اليـو

 اخلطابة ابلنص (6

 اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف خياطبوا بينة كفصيحة ابلنص.

 الوسائل ادلستخدمة ; الة الكتابة كنص اخلطابة.

.( 3، التدريس.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 2الكيفية ; 

فرقة  بفكرتو أماـ الطبلب.( خياطب 4يصنع الطبلب نص اخلطابة مناسبا بفكرهتم، 

أخر حوارل عشر دقائق )إف كاف الطبلب مخسوف أشخاص، استعد عشرة فرقة كيف 

.( طبلب يف فرقة آخر يعطي نتيجة أيضا، طبلب ادلتفوقة يف 5فرقة خسة أشخاص، 
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.( يتبصر 6خطابتهم اعتمادا على نتيجة الفرقة تعطي الفرصة للخطابة أماـ الفصل، 

 .  يف ذلك اليـو التدريس األستاذ

 مهارة القراءة (ج 

. هبػا كالنطػق ادلكتوبػة الرمػوز على التعّرؼ على القدرة مضى فيما ابلقراءة يقصد

، ىػػذا تبػػّدؿ مثّ   كيف. كفهمهػػا ادلكتوبػػة ادلػػادة قػػراءة تعػػٍت القػػراءة أصػػبحت حيػػث ادلفهػػـو

 مػػا كاسػػتثمار معهػػا كالتفاعػػل كفهمهػػا، الرمػػوز، حػػلّ  علػػى القػػدرة: تعػػٍت صػػارت النهايػػة

 ترمجػة طريق عن حياتو، يف بو كاالنتفاع القارئ، هبا ديرّ  اّليت ادلشكبلت مواجهة يف يُقرأ

.القارئ يتمثّلو سلوؾ إذل القرائية اخلربات
53

 

 القػػارئ يتلقاىػػا الّػػيت الرمػػوز تفسػػَت تشػػمل عقليػػة عمليػػة ىػػي القػػراءة إفّ : كقيػػل

 اخلػػربة بػػُت الػػربط تتطلػػب أهّنػػا ادلعاين،كمػػا فهػػم الرمػػوز ىػػذه كتتطلػػب عينيػػة طريػػق عػػن

 درجػة إذل معّقػدة ابلقػراءة ادلرتبطػة النفسػية العمليػات جيعػل شلّػا ادلعاين، كىذه الشخصية

.كبَتة
54 

 

 

 

                                                           
53

 58. ـ(، ص3113) عماف; دار الفكر تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية ", كليد أمحد جابر, "  

 .ـ(، ص2:88)القاىرة; دار الثقافة  أساسيات تعليم اللغة العربية "،فتحي علي يونس كزلمود كامل الناقة, "  54

27: 
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 جرائد ابللغة العربية (2

بقراءة جرائد اللغة العربية، حيث الطبلب أف يقدموا آرائهم إما يف الفصل أك 

يف اجمللة احلائطية. كيرجى هبذا الطريقة، يستطيع الطبلب أف يقدموا آرائهم يف الوسائل 

 اإلعبلـ. 

 قراءة سريعة (3

اذلدؼ ; تعلم اللغة هبذه الطريقة لكي الطبلب حيثوف أف يرغبوا يف القراءة، 

كرر قراءهتم. يستخدـ الكيفية لتحديد السرعة. ادع الطبلب لقراءة كأف ال يت

أكتوبيوجرايف كالركاية كغَتىا. كيف الوقت ادلؤقت لـز على الطبلب أف خيلص قراءهتم 

 أيمر الطبلب أف حيسبوا سرعة قراءهتم.

 الوسائل ادلستخدمة ; الكتب ادلقركء كالة الكتابة.

.( 3، التدريس.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 2الكيفية ; 

.( أيمر األستلذ األساتيذ ليأخذ ادلكاف ادلريح للقراءة 4يستخدـ الطبلب كتبهم، 

.( 7.( يسجل األستاذ كقت اإلنتهاء، 6.( أيمر األستاذ الطبلب للقراءة، 5نفسيا، 

 يعابر الطبلب سرعة قراءهتم بصيغة ;

 الفهم = سرعة
 رلموع الكلمات

 الدقائق
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ادلثاؿ ; يف مخسة دقائق يستطيع الطبلب أف يقرؤكا الف كلمات، فلذلك، سرعة قراءهتم حياسب = 

.( يعلق طبلب 9.( خيرب الطبلب نتيجة حساهبم، 8كلمات كل دقيقة.   311= 6;2111

.  التدريس.( يتبصر األستاذ:األخرل نتيجة حساهبم،   في ذلك اليـو

 قراءة مناكبة (4

اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف يقرؤكا بلهجة جيدة كنطق صواب. انكب 

 الطبلب مع زمبلئو.

 الوسائل ادلستخدمة ; نص القراءة.

.( يدعو 3، التدريسالكيفية ; يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 

 .( 4األستاذ الطبلب مناكبة، 

 تغيَت القراءة اذل الصور (5

اذلدؼ ; يستطيع الطبلب أف يفهموا معاين القراءة بتصنيع الصور اعتمادا 

 على رأيهم كاألخركف  

 الوسائل ادلستخدمة ; نص القراءة كالة الكتابة.

.( 3، التدريسالكيفية ; يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 

نصوص، مث يقدموف .( يبدأ الطبلب أف يقرأ ال4ينقسم األستاذ الطبلب نص القراءة، 
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.( يقدـ الطبلب نتيجة ادلعاين 6.( يعطي الطبلب معاين الصور، 5اذل الصور، 

.  التدريس.( يتبصر األستاذ7كيعلقهم األخركف،   في ذلك اليـو

 مهارة الكتابة (د 

مهارة الكتابة ىى تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة كذبنب 

كىذا يطلب تطوير التفكَت كزايدة حصيلة معلومات العاملُت  ،كاإلمبلئيةاألخطاء اذلجائية 

.اللغوية كترقية أسلوهبم يف الكتابة
55

  

ك  ،ك فيها غرض ك تنظيم ،ففيها تفكَت ك أتمل ،كالكتابة ابلفعل نشاط إجيايب

.فيها بعد ذلك حركات عضلية
56

 

التثقيف اليت يقف هبا  إذا كانت القراءة إحدل نوافذ ادلعرفة، كأداة من أىم أدكات

مفخرة العقل  –يف الواقع  –اإلنساف على نتائج الفكر البشرم، فإف الكتلبة تعترب 

اإلنساين، بل إهنا أعظم ما أنتجو العقل، كلقد ذكر علماء األنثركبولوجي أف اإلنساف حُت 

57اخًتع الكتابة بدأ اترخيو احلقيقي.
طادلا يطلب العلم يف ادلدرسة أك اجلامعة، التفارؽ  

عمليتو اال ابلكتابة.  ذكر داكصاف كما اقتبسو نور حسنة كاف يف الكتابة احتياجا للمهارة 

كتدريبات مستمرة. اذلدؼ ادلرجو يف تعليم الكتابة ليستطيع الطبلب أف يقدموا الفكرة 

 تعليم مهارة الكتابة كما يلي ;    كآراء كادلعارؼ بكتابة كرغبة فيها. كتدريبات عن

                                                           
55

 http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=112820 , di akses tanggal: 26 Juli 2015 

56
 298 .ـ(، ص:2:9-ق2521مصر; إيسيسكو، (، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أمحد طعمية،  

 2:92، )القاىرة; دار الثقافة للطباعة كالنشر(، أساسيات تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينيةفتحي يونس كآخركف،  57

 342 .ـ. ص
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 الكتابة من الصور (2

 كتابة موضوعة مباشرة (3

 مقابلة موضوعة مباشرة (4

 استمرار الكتابة  (5

 عامة ومفاهيم الكالم مهارة .ج 

 الكالم مهارة مفهوم .1

ىناؾ تعريفات اصطبلحية كثَتة للمهارة، ككلها ذبمع ىذه الدالالت اللغوية، كاكثر ىذه 

احلركية، كارتبطت ببعض ادلواد اليت كرد فيها احلديث عن ادلهارة، كسنحاكؿ ىذه التعريفات للمهارة، 

التعريفات، مث نذكر تعريف ادلهارة اللغوية. كديكن أيضا أف تفسر ادلهارة ىي استعداد يف شيئ معُت، 

58أك استعداد الكتساب شيئ معُت.
 

 القائم ادلعٌت ;ىو ادلتكلمُت كعند ،ادلفيدة األصوات ;عن عبارة اللغة أصل يف الكبلـ

 .59ادلفيدة ادلركبة اجلملة ;النحاة اصطبلح كيف ،كبلـ نفسي يف يقاؿ ،أبلفاظ عنو يعرب الذم ابلنفس

 يف عما ادلتكلم بو يعرب الذم ادلنطوؽ الكبلـ ذلك: فهو للكبلـ االصطبلحي التعريف أما

 رأم ;من عقلو بو كمايزخر ،كأحاسيس مشاعر من خباطره كماجيوؿ ،خاطره أك ،ىاجسو ;من نفسو

                                                           
58
  7 .ص(، 3114دار ادلسلم،  :الرايض( ادلهارة اللغوية ما كطرائق تدريسهاأمحد فؤاد زلمود علياف،  

 796 .(، ص2:83مكتبة اإلسبلمية، ، )تركيا; 3ج.  ،3ط.  ،ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية;   59
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 يف صحة مع ،كانسياب طبلقة يف ،ذلك ضلو أك ،معلومات من غَته بو يزكد أف يريد كما ،فكر أك

60ءاألدا يف كسبلمة التعبَت
. 

 يف داللة لو شيئ عن بو يعرب صوت من اإلنساف عن يصدر ما ;أبنو الكبلـ تعريف كديكن

 لو ليس الذم الكبلـ فإف ،ىذا على كبنأ .61ادلتكلم ذىن يف األقل على أك ،كالسامع ادلتكلم ذىن

.ذلا المعٌت أصوات ىي بل ،كبلما البعد ،السامع أك ادلتكلم ذىن يف داللة
62

 

الكبلـ ىو فن نقل االعتقادات كالعواطف كاالجتهات كادلعاين كاألفكار كاألحداث من 

الكبلـ يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، كعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت  63ادلتكلم إذل السامع.

 القائم ابلنفس الذم يعرب عنو أبلفاظ.

أف القدرة على اكتساب اللغة كاستخدامها ىي الصفة ادلميزة  .Gerald Wاليد  يذكر جَت

 للوجود اإلنساين، فبدكف اللغة يكوف التفاىم بُت الناس كالقيم كالتقليد يف الواقع مستحيلة.

أف أىم عائق لفهم طبيعة اللغة يظهر يف عجز األفراد على التمييز بُت  Bartelكيرل ابرتل 

) أك الكبلـ ( يعٍت كصف األلفاظ ادلنطوقة أكالكبلـ ادلنطوؽ احلديث كاللغة. فمصطبلح احلديث 

64لنقل ادلعٌت الراد.
  

                                                           
 344 .ح الدين، مرجع سبق ذكره، صدمحم صبل 60

 97ص. أمحد فؤاد علياف، مرجع سبق ذكره، 61 

62
 97 .ص (،3114)الرايض; دار ادلسلم،  ادلهارات اللغة ما ىيتها كطرائق تدريسهاأمحد فؤد زلمود علياف،  
63

فعالية ادلعمل اللغوم يف تدريس مهارة الكبلـ يف شعبة تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسبلمية  احلكومية  أمحد رفاعي،  
 97)حبث العلمي الذم ال ينشر( )كديرم; دكف ادلطبع(، ص.  كاديرم

64
  167 )القاىرة; مكتبة كىبية(، ص.ادلرجع يف تعليم اللغة العربية الؤلجانب )من النظرية إذل التطبيق(فتح على يونس،  



15 
 

يعترب الكبلـ الفن الثاين من فنوف اللغة األربعة بعد اإلستماع، كىو ترمجة اللساف عما تعلمو 

اإلنساف عن طريق االستماع كالقراءة كالكتابة، كىو من العبلمات ادلميزة لئلنساف فليس كل صوت  

ما، ألف الكبلـ ىو اللفظ كاإلفادة، كاللفظ ىو الصوت ادلشتمل على بعض احلركؼ، كما أف كبل

اإلفادة ىي ; مادلت على معٌت من ادلعاين، على األقل يف ذىن ادلكتلم، صحيح أف ىناؾ أصواات 

تصدر من بعض احليواانت كالطيور ربمل بعض الدالالت يف بعض ادلواقف اليت يستدؿ هبا عن 

)البيولوجية( ذلذا احليواف، كقد تفاىم معاين أخرل، كلكنها قليلة، كمرتبطة دبواقف  احلاجات

    65زلدكدة.

كال شك أف الكبلـ من أىم ألواف النشاط اللغوم للصغار كالكبار، لذلك كاف الناس 

يستخدـ الكبلـ أكثر من الكتابة، أم أهنم يتكلموف أكثر شلا يكتبوف. كمن مث نستطيع أف نعترب أف 

66الكبلـ ىو الشكل الرئيسس لبلتصاؿ ابلنسبة لئلنساف.
 

 الكالم تدريس أهداف .2

 أم يف أساسيُت مبدأين ىناؾ أف بورل ركبرت كيرل للكبلـ، كمتنوعة كثَتة أىداؼ ىناؾ

 اليت كاللغة يعربهبا اليت األفكار: مها اللغة طريق عن ابالخرين اتصالو عند االنساف بو يقـو جهد

67األخرين إذل األفكار ىذه هبا ينقل
.   

                                                           
65

 96 نفس ادلرجع، ص. فتح على يونس، 
66

)ماالنق; مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية هباادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت نور ىادم،  
 58 (، ص.3122احلكومية، 

 6:ص. أمحد فؤاد علياف، نفس ادلرجع، 67 
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 : يلي فيما ألمهها نعرض أف ديكن الكبلـ لتدريس عامة أىداؼ ك

 .الكبلـ لغة يف خاصة العربية يف الكلمة لًتكيب الصحيح للنظاـ مستخدما (أ 

 كالتنغػػػيم النػػػرب أنػػػواع يػػػؤدم كأف ، العربيػػػة اللغػػػة أصػػػوات ادلػػػتعلم ينطػػػق أف يسػػػتخدـ أف (ب 

 .العربية أبناء من مقبولة بطريقة كذلك ادلختلفة

 .كادلتشاهبة ادلتجاكرة أصوات ينطق أف (ج 

 .كالقصَتة الطويلة احلركات بُت النطق يف الفرؽ يدرؾ أف (د 

 .ادلناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره يعربعن أف (ق 

 كالتأنيػػػث التػػػذكَت مثػػػل الشػػػفوم التغبػػػَت يف اللغػػػة خصػػػائص بعػػػض أفكػػػاره يعػػػربعن أف (ك 

 .ابلعربية ادلتكلم يلـز شلا ذلك كغَت كأزمنتو الفعل كنظاـ كاحلاؿ العدد كسبييز

 يسػتخدـ كأف كقدراتػو، نضػجو كمسػتول لعمػره مناسػبة كبلمية لفظية ثركة يكتسب أف (ز 

 .عصرية اتصاؿ عمليات إسباـ يف الثركة ىذه

 االجتمػاعي كمسػتول لعمػره كادلناسبة ادلقبولة العربية الثقافية أشكاؿ بعض تستخدـ أف (ح 

 .كاألسبلمي العريب الًتاث عن األساس ادلعلومات بعض يكتسب كأف عملو، كطبيعة

 .البسيطة احلديث مواقف يف كمفهوما كاضحا تعبَتا نفسو عن يعرب أف (ط 

 لفػػػًتات كمػػػًتابط متصػػػل بشػػػكل هبػػػا كالتحػػػدث العربيػػػة ابللغػػػة التفكػػػَت مػػػن يػػػتمكن أف (م 

 .مقبولة زمنية
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دكتور دمحم عبد الرؤكؼ الشيخ  كأما أىداؼ مهارة الكبلـ عند دكتور فتحى على يونس ك

68فهي;
 

 أف ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا (أ 

 أف دييز األصوات ادلتشاهبة نطقا (ب 

 أف دييز احلركات الطويلة ك القصَتة (ج 

 أف يستخدـ الًتاكيب العربية الصحيحة عند التحد (د 

 أف يعرب عن أفكاره بطريقة صحيحة (ق 

 أف يدبر حوارا مع أحد الناطقُت ابلعربية  (ك 

 ، كنزيدىا اثمنا69يدبر حوارا حوؿ معُتأف  (ز 

 أف يدبر حوارا يف أم أشكاؿ كمواضع (ح 

كقد أخذان فهما من البياف السابق أف مهارة الكبلـ ىي القدرة على التحدث ابللغة العربية 

صحيحا كفصيحا. كأىداؼ أساسية ىذه ادلهارة يف تعليم اللغة العربية ىي يستطع التبلميذ أف 

 ية تكلما صحيحا.يتكلموا اللغة العرب

 كربقيق اإلنساف أنشطة من كثَت دلمارسة أساسا يعد األجنبية ابللغة الكبلـ تعليم إف

 : ذلك كمن أىدافو

                                                           
68
 71-:6 ص.(، 2:88)القاىرة; دار الثقافة،  أساسيات التعليم اللغة العربيةفتحى علي يونس،   

69
 26 .ص (،2:94) الرايض ; دار الفبلح،  أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلوارل،  
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 .ما شيئا ادلتعلم تطلب أف (أ 

 .كاألشخاص كاألكقات األماكن عن يستعلم أف (ب 

 .ما شيئ عمل اآلخرين من يطلب أف (ج 

 .اللغة أصحاب مع ألفة عبلقة يقيم أف (د 

 .لآلخرين ما شيئا تقوؿ أك بسيطة، قصة حيكي أف (ق 

 .ما شيئ موعد حيُت حىت ابحلديث اجلالسُت يشغل أف (ك 

 .كيرشدىم كيوجههم اآلخرين يفهم أف (ز 

70أعماؿ من منو يطلب ما كيؤدم اليومية حوائجو يقضي أف (ح 
. 

  كالملا دريست يف املهمة نبااجلو  بعض .3

 العربية اللغة تعليم" كتابو يف الناقة كامل دمحم عند الكبلـ تدريس يف مهمة جوانب ثبلثة

 .كالقواعد ،كادلفردات ،النطق كىي ،"تدريسو طرؽ -مداخلو -أسسو ،أخرل بلغات للناطقُت
71

 

 :النطق (أ 

 النطق لتعليم الكربل األمهية الًتبويوف يرل إذ الصويت، اجلانب اجلوانب، أىم من

 اليرل فادلستمع الكبلـ، لعملية اخلارجى ادلظهر ىو كالنطق صحيحا، تعليما البداية منذ

 سليما النطق يكوف أف جيب ىنا كمن. ذلا اخلارجى ادلظهر ىذا إال الكبلـ عملية من

                                                           
)منشورات ادلنظمة  ،2ط. ، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة ، 70

 242-241(،  ص.  3114 -إيسيسكو-اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة
71

)الرايض;  ،2ط.  ،طرؽ تدريسو -مداخلو -للناطقُت بلغات أخرل، أسسوتعليم اللغة العربية دمحم كامل الناقة،  
 274-:26 .(، ص2:96اجلامعة أـ القرل، 
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 تصحيحو أك تغيَته يف صعوبة اللغة عناصر أكثر فالنطق .72األخطاء من خاليا ككاضحا

 أف النطق يف ادلطلوب ليس أنو األذىاف يف كاضحا كليكن.  خاطئ بشكل تعلمو بعد

 متحدثيها، سيطرة للغة الصويت النظاـ على يسيطر أف أم اتـ، كامل بشكل الدارس ينطق

 من ادلتعلم ديكن الذم ابلشكل األصوات إخراج على القدرة على تعٍت ىنا السيطرة كلكن

 .                            كتنغيمهم كنرباهتم أصواهتم إخراج يف الكاملة الدقة النظرعن بصرؼ اللغة أبناء مع الكبلـ

 :ادلفردات (ب 

ادلفردات من أىم األشياء يف اللغة. كال ديكن الطبلب تشغيل بشكل جيد إذا  

كانوا ذلم مفردات زلدكدة. كديكن أيضا أف نقوؿ أف ادلفردات ىي كاملة من كلمة فيما 

مفردة، كتقصدهبا; تتعلق ابللغة أك رلاؿ معُت اليت تتعلق ابللغة.  أما ادلفردات كاحدىا 

اللفظة أك الكلمة اليت تتكوف من حرفُت فأكثر ك تدؿ على معٌت، سواء أكانت فعبل أـ 

73امسا أـ أداة.
 

ادلفردات ىي أدكات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت كسائل األخر  كادلفهـو

 74.يريد للتفكَت، فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أف يفكر مث يًتجم فكره إذل كلمات ربمل ما

 أف ذلك أجنبية، لغة لتعليم خطة أم أىداؼ من ىدفا اللغوية الثركة تنمية تعد

 فبادلفردات التفكَت، كسائل الوقت ذات يف أهنا كما ادلعٌت، محل أدكات ىي ادلفردات

                                                           
 1: .على أمحد مدكور، مرجع سبق ذكره، ص 72

 34 .ص (،2:96)الرايض; دار الغارل،  أسس إعداد الكتب لتعليمية لغَت الناطقُت ابلعربية انصر عبدهللا الغلي،73 
74

)ادلكة; جاحعة اـ القرل معهد اللغة العربية،  تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أمحد طعيمة،  
 272. (، ص2:56
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 تكتسب ما كعادة يريد، ما ربمل كلمات إذل فكره يًتجم مث يفكر أف ادلتكلم يستطيع

 أتيت مث كالقراءة، االستماع كىي االستقباؿ مهرات خبلؿ من األجنبية اللغة يف ادلفردات

 أف ىذا معٌت استخدامها، على كالتدريب لتنميتهما اجملاؿ فتفسحاف كالكتابة الكبلـ مهارات

 أك شفوية مواقف يف استخدامها خبلؿ من أم السياؽ، خبلؿ من إال تعلم ال الكلمات

 موضوعات خبلؿ من للدارسُت الكلمات تقدمي يفضل كلذلك للقراءة، موضوعات

                                   .75حياهتم من مهمة جوانب ادلوضوعات ىذه تتناكؿ حبيث فيها، يتكلموف

 :  القواعد (ج 

كثَتا ما يهمل ادلهتموف بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إذل القواعد، بل نرل بعضهم 

أجنبية فكثَتا ما يصرحوف أبف القواعد ليست أمرا ضركرية ينكرىا سباما، أما ادلتعلموف للغة 

يف تعلم استخداـ اللغة ، أم ليست ضركرية يف التحدث ابللغة، كمهما يكن األمر فثمة 

حقيقة ال ديكن إنكارىا، كىي أف اللغة ربكمها رلموعة من القواعد اليت ينبغي أف يعرفها 

غب يف تعلمها سواء مت ذلك يف كقت مبكر ادلتكلم جيدا، كاليت جيب أيضا أف يعرفها الرا

أك كقت متأخر، كسواء مت بوعي أك بغَت كعي، كضلن إذ نقرر ىذا إمنا نقرره كضلن كاعوف 

سباما أبف صعوابت تدريس القواعد ال ربل كال يتم التغلب عليها بتجاىل ادلشكلة، 

76فالقواعد شيئ ضركرم لتعلم مهارات اللغة
. 

 

                                                           
 272 .ادلرجع السايق، ص دمحم كامل الناقة،  75

  245 .د طعيمة ، مرجع سبق ذكره، صزلمود كامل الناقة ك رشدم أمح 76
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 الكالم مهارة سائلو  .4

 عبد ذكر ، قبلو بُت قد كادلعينات الوسائل من الكثَت إذل الكبلـ مهارة دريست حيتاج

 اللوحات ىي الكبلـ مهارة تعلم على الدارس تفيد اليت كاألجهزة الوسائل أىم من أف;  "اجمليد

77"اللغات كمعامل الثابتة، كاالفبلـ كالشفافة العادية كالصور الوبرية،
 صيٌت إمساعيل زلمود كقاؿ .

 يف ادلستخدمة البصرية ادلعينات أف" ;اللغة تعليم يف البصرية ادلعينات يف عبدهللا الصديق كعمر

 الوبرية كاللوحة العرض، لوحة مثل كادلعينات اللغوية كاأللعاب ادليدانية الرحبلت مثل الكبلـ أنشطة

 يف ادلستخدمة البصرية ادلعينات كتقـو. "الثابتة/الشريطية كاألفبلـ كالشرائح كالصور الساعة، كقرص

 الطبلب تشجيع ;التالية ابلوظائف - كاالستعماؿ كاإلعادة احملاكاة تشمل اليت - الكبلـ أنشطة

 اليت ادلعلومات توفر معٌت، الطبلب لكبلـ جيعل الذم السياؽ إجياد على تساعد الكبلـ، على

 ادب ادلهارة ىذه تعليم على ادلعلم يشجع ذلك، على إعتمادا .78كبلمو يف الطبلب يستخدمها

 اليت األنشطة كل كشلارسة. مكوانهتا ككصف زلتواىا كمناقشة أفكار، من الوسائل ىذه تتضمنو

 .الكبلـ مهارة يف ادلتعلم اشًتاؾ إذل تؤدم

  ;كالكبلـ النطق مهارة لتعلم التعليمية الوسائل بعض

 يساعد منظرا ألهنا كالكبلـ، النطق على الدارس لتدريب الوبرية اللوحات تستخدـ (أ 

 .يرل ما شرح على كتشجعو عنو يتحدث ما تصور على الدارس

                                                           

 
 275 .سبق ذكره، صعبد اجمليد سيد أمحد منصور، مرجع 77

 
 جامعة ادللك سعود، )الرايض; ،2ط.  ،ادلعينات البصرية يف تعليم اللغةزلبوب إمساعيل صيٌت كعمر الصديق عبدهللا، 78

 94 .ص ،(2:95
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 تعُت اليت الصور أك االطارات من لسلسلة منظم عرض يف الثابتة األفبلـ تستخدـ (ب 

 الذم ادلوضوع أك عنها يتحدث اليت للقصة الزمٌت التتابع عن التعبَت على الدارس

 . يدرسو

 ادلعٌت تقريب هبدؼ معُت حلوار ادلصاحبة ادلتسلسلة الصور ك ادلفردة الصور تستخدـ (ج 

 .الدارس عند

 الربيدية كالبطاقات كادللصقات الوقت، الدارسُت لتعليم الساعة قرص أيضا يستخدـ (د 

 اللغوية ادلهارات ك النطق على كتدريبهم انتباىهم كجذب الدارسُت، اىتماـ الاثرة

 .79األخرل

 الكالم مهارة اختبار .5

 كقد ادلختلفة، دبستوايتو الكبلـ على الطبلب قدرة قياس إذل الكبلـ اختبارات هتدؼ

 ىدؼ ألف شفهية تكوف أف البد احلالة ىذه يف األجابة كلكن. كتابية أك شفهية ىنا األسئلة تكوف

 نص نطق ىو أدانىا مستوايت، عدة ذلا الكبلمية كالقدرة. الكبلمية القدرة قياس ىو االختبار

 ىو ما فقط ينطق: عنده من تراكيب الطبلب الينتج احلالة ىذه كيف مسموع، نص نطق أك مقركء

 من األعلى كادلستول. منطوقة مجلة تكوين ىو ذلك من األعلى كادلستول. مسموع أك مكتوب

 الكبلمية القدرة تكوف أف ديكن كبذا. متصلة كبلمية عملية يف اجلمل من سلسلة تكوين ىو الثاين

 تكوين مستول مث اجلملة تكوين مستول مث النطق مستول: األقل على مستوايت ثبلثة ذات

 اإلعادة اختبار مكتوبة، األسئلة اختبار ;الكبلمية القدرة قياس كسائل كمن. ادلتصل الكبلـ

                                                           

 79
 286 عبد اجمليد سيد أمحد منصور، مرجع سبق ذكره، ص. 
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 ادلوجهة، ادلقابلة احلرة، ادلقابلة احملاكرة، الصورة، عن األسئلة اختبار التحويل، اختبار الشفهية،

 .80احلر التعبَت

 أف فػػػرداي منػػػو يطلػػػب مث مكتوبػػػة، أسػػػئلة الطػػػبلب يػػػرل ىنػػػا: مكتوبػػػة األسػػػئلة اختبػػػار (أ 

 .شفهيا عنها جييب

 .يسمع ما يقوؿ أف الطبلب من يطلب ىنا: الشفهية اإلعادة اختبار (ب 

 مػن يقرؤىػا أك يسػمعها الػيت اجلمػل حيػّوؿ أف الطػبلب مػن يطلػب ىنا ;التحويل اختبار (ج 

 .االستفهاـ إذل االخبار من النفي، إذل األثبات من مثبل اخر، إذل شكل

 عليهػػا يعلػػق أف منػػو يطلػػب صػػورة الطػػبلب علػػى تعػػرض ;الصػػورة عػػن األسػػئلة اختبػػار (د 

 أسػئلة عػن اإلجابػة طريػق عػن كجيػوز الصػورة، ىػذه يف تػرل مػا اشػرح مثبل. حر حبديث

 .زلددة

 حػػوؿ كيتحػػاكراف االبػػن دكر اخػػر الطػػبلبك  مػػثبل الوالػػد دكر أيخػػذ ىنػػا: احملػػاكرة اختبػػار (ق 

 .ما حيايت موضوع

 غػػػَت أسػػػئلة إليػػػو كيوجػػػو انفػػػراد علػػػى الطػػػبلب ادلعلػػػم يقابػػػل ىنػػػا: احلػػػرة ادلقابلػػػة اختبػػػار (ك 

 .زلددة

 ادلقابلػة كتسػَت. قبػل مػن زلػددة أسػئلة أعػد قػد ادلعلم يكوف ىنا: ادلوجهة ادلقابلة اختبار (ز 

 .مسبقا ادلعدة لؤلسئلة كفقا

                                                           

 
80

 224ص.  (،3111، )عماف، دار الفبلح، االختبارات اللغوية دمحم على اخلورل،  
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 يف دقػػػائق مخػػػس دلػػػدة يػػػتكلم أف الطػػػبلب مػػػن ادلعلػػػم يطلػػػب ىنػػػا: احلػػػر التعبػػػَت اختبػػػار (ح 

 .لو حيدده موضوع

 التعليم أشكاؿ كمن.  ادلتعلم مرحلة على تعتمد الكبلـ اختبار إقامة: جيواندنو كقاؿ

 االختبار مثل الرادعة الطريقة.  احلرة لطريقةاب أك الرادعة لطريقةاب يستعمل أف ادلدرس يستطيع

 ابلطريقة كأما. اجلذابة الصور دبساعدة أك الكتابية أك اللسانية ادلتقدمة النصوص تعبَت أك ابلقصة

 .81التعبَت يف حرا ادلتعلم يًتؾ ادلدرس فإف احلرة

 ;منها الطرؽ بعّدة الشفهي التعبَت خيترب: اخلورل علي زلّمد كقاؿ

 الطبلقة أساس على كيقيم. لديو مألوؼ موضوع عن يتحّدث أف الطبلب من يطلب (أ 

 .الصحة ك

 .قصَتة شفهية إجاابت تتطلب شفهية أك كتابية أسئلة الطبلب إذل توجو (ب 

 كقت كآخر سؤاؿ كل بُت كيًتؾ الشريط على مسجلة األسئلة تكوف أف ادلمكن من (ج 

 .لئلجابة كاؼ

 .زلدد كقت يف شفهيا عليها يعّلق أف منو يطلب صورة إذل تقدـ (د 

  .82حرة زلادثة يف أك معُت موضوع حوؿ شفهية زلاكرة يف أكثر أك طالباف يشًتؾ (ق 

 

                                                           
81

 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung.1996, Hal. 69 
 276زلّمد علي اخلورل، مرجع سبق ذكره، ص.  82
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 الكالم لتدريس عامة توجهات .6

 يف الكػبلـ مهػارة تػدريس تطػوير يف تسػهم قػد الػيت العامة التوجيهات من رلموعة يلي كفيما

 83 ;اثنية كلغة العربية

 إذل ابلفعػػػل الطػػػبلب يتعػػػرؼ أف بػػػذلك يقصػػػد:  الكػػػبلـ شلارسػػػة يعػػػٍت الكػػػبلـ تػػػدريس (أ 

 يتعلمهػػػػا ال مهػػػػارة الكػػػػبلـ إف.. عنػػػػو غػػػػَته يػػػػتكلم أف ال بنفسػػػػو فيهػػػػا يػػػػتكلم مواقػػػػف

 حصػػة يف ادلعلػػم كفػػاءة تقػػاس ىنػػا مػػن... مسػػتمعا ىػػو كظػػل ادلعلػػم تكلػػم إف الطػػبلب

 كاسػػػػتئثاره كبلمػػػػو بكثػػػػرة كلػػػػيس احلػػػػديث توجيػػػػو علػػػػى كقدرتػػػػو صػػػػمتة دبقػػػػدار الكػػػػبلـ

 .ابحلديث

 لػيس شػيئ عػن ابلكػبلـ الطػبلب يكلػف أال يػذلك يقصػد ;خربة عن الطبلب يعرب أف (ب 

 أف العبػػث كمػػن. عنػػو يتحػػدث شػػيئ لديػو أف الطػػبلب يػػتعلم أف ينبغػػي..  بػػو علػػم لديػو

 حيػد ال كقػد. فهمػو يعطػل ىػذا أف إذ مػألوؼ غػَت موضػوع يف ابلكػبلـ الطبلب يكلف

 .يسعفو ما اللغوم رصيده يف

 معينػة عبػارات الطبلبفيهػ يػردد آليػا نشػاطا الكػبلـ ليس ;االنتباه توجيو على التدريب (ج 

 سبييػػز علػػى القػػدرة يسػػتلـز إنػػو. مركػػب عقلػػي نشػػاط الكػػبلـ إف. الكػػبلـ منػػو يػػراد كقتمػػا

 إختبلفهػا أف ككيػف الًتاكيػب تعػرؼ علػى كالقدرة. نطقها كعند مساعها عند األصوات

 أف الفػػػرد مػػػن يتطلػػػب ذىػػػٍت نشػػػاظ ابختصػػػار الكػػػبلـ إف. ادلعػػػٌت اخػػػتبلؼ إذل يػػػؤدم

                                                           
83
 273-271 .، مرجع سبق ذكره، ص زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة 
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 عثػػػرات إف قيػػػل كقػػػدديا عليػػػو يػػػبلـ مػػػا منػػػو يصػػػدر ال حػػػىت عنػػػو صػػػدر دلػػػا كاعيػػػا يكػػػوف

 .السناف عثرات من أفتك اللساف

 أف لػو كإحباطػا للمتحػدث حرجػا األشػياء أكثػر مػن ; التصػحيح كثػرة ك ادلقاطعػة عدـ (د 

 أكثػػر فهػػو األكرل لغػػاهتم يف ادلتحػػدثُت علػػى يصػػدؽ ىػػذا كػػاف كإذا. اآلخػػركف يقاطعػػو

 يعػػوقهم مػػا اللغػػة يف العجػػز مػػن لػػديهم إف.. اثنيػػة لغػػات يف للمتحػػدثُت ابلنسػػبة صػػدقا

 إحساسػػو يف يزيػػد شلػػا كلعػػل متكامػػل، بشػػكل إخراجػػو أك احلػػديث يف االسًتسػػاؿ عػػن

 أخطػػػاء تصػػػحيح يف ادلعلػػػم يُلِػػػح أال أيضػػػا هبػػػذا كيػػػرتبط.ادلعلػػػم يقاطعػػػو أف العجػػػز هبػػػذا

 .الطبلب

 االمكػػاانت عػػن القػػوؿ سػػبق كمػػا توقعاتػػو تزيػػد مػػن ادلعلمػػُت مػػن ; التوقعػػات مسػػتول (ق 

 دل إف يلومػػو مث القػػوؿ اسػػتيفاء علػػى كيسػػتخثو ،الطػػبلب يراجػػع فيظػػل للطالػػب، احلقيقػة

 اثنيػة كلغػة العربيػة معلػم يعرفهػا أف ينبغػي الػيت احلقيقة إف. التوقعات مستول عند يكن

 عنػد العػرب مسػتول إذل يصل أف يندر كبَت، كىو العربية تعلم إف خاصة األجنبية، أف

 تشػػػمل كإمنػػػا كحػػػدىا، العربيػػػة بػػػتعلم تتخػػػتص ال ظػػػاىرة كىػػػذه.. الكػػػبلـ مهػػػارة شلارسػػػتو

 كأف. كاقعيػػا يكػوف ذلػك،كأف يقػّدر أف إذف ادلعلػم كعلػػى. الثانيػة للغػات الدارسػُت كافػة

 عػػن يصػػدر الػػذم كذلػػك ابلعربيػػة النػػاطقُت عػػن يصػػدر الػػذم الكػػبلـ مسػػتول بػػُت دييػػز

 .أخرل بلغات الناطقُت

 كنشػػاط مركبػػة مهػػارة قلنػػا، كمػػا الكػػبلـ، إف.. أيضػػا ىنػػا التػػدرج مبػػدأ ينطػػق:  التػػدرج (ك 

. كضػحاىا عشػية بػُت كال كليلػة، يػـو بػُت حيػدث ال ادلهارة ىذه كتعلُّم.. متكامل عقلي
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. ادلعلػم ديلكػو أف ينبغي ما كاحلكمة كاجلهد الصرب من كتتطلب كقتا تستغرؽ عملية إهنا

 .الدارسُت مستوايت كل مع يناسب ما الكبلـ مواقف من يهيئ أف كعليو

 الكالمية العربيةرتقية ال يف العوامل اليت تؤثر .7

ىػػي القيػػاـ ابلتغيػػَت مػػن أجػػل تنميػػة أحػػد أك بعػػض خػػواص النظػػاـ التعليمػػي يف اذبػػاه  الًتقيػػة

أبف يكػوف متكلمػا جيػدا،  (Arsjad dan Mukti)قػاؿ أرسػجد ك مكػيت  84إجيايب ضلو معػايَت قيميػة.

بعػػض العوامػػل جيػػب عليػػو أف يسػػتوعب ادلسػػائل الػػذم يناقشػػو كينبغػػي أف يػػتكلم ابلواضػػح كالػػدقيق. ك 

 اليت تؤثر ترقية مهارة الكبلـ، كما يلي;

دقة  عوامل اللغوم اليت تدعم فعالية مهارة الكبلـ، تشمل على;ال  :العوامل اللغوم ( أ

 ك دقة اذلدؼ. كضع الضغط، كاختيار الكلمات، التعبَت، ك 

عوامل غَت اللغوم اليت تدعم فعالية مهارة الكبلـ، تشمل ال ; العوامل غَت اللغوم ( ب

ينبغي أف يوجو على ال جامدة، طبلقة التكلم، استيعاب ادلوضوع، على; هتدئة ك 

.بريق الصوت ،ادلخطب
85

 

 

 

 

                                                           
84
 9: ص. (،2:91الغريب، القاىرة ; دار ) معجم للمصطلحات الًتبوية أمحد زكى بدكل، 

85
 Arsjad dan Mukti U.S. Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia 

)Erlangga: jakarta. 1993), Hal. 17 
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 الكالمية العربيةرتقية اليف  العوائق .8

. كلػذلك، ىػذه ادلهػػارة يف الػتكلم العػػريب أمػاـ اجملتمػع العػاـ مكفػاءةليسػت علػى مجيػع النػاس 

تتكػػوف  العوائػػقديكػن أف ديلػػك النػاس مػػن خػػبلؿ عمليػة الػػتعلم كادلمارسػة ادلسػػتمرة كادلنتظمػػة. أف ىػذه 

86البليت أتتُت من خارج ادلتكلم )اخلارجي(. العوائق)الداخلي( ك  ادلتكلم نفسومن 
 

 العوائق من ادلتكلم نفسو )الداخلي( (أ 

 عيوب اللساف (2

اسػػػػتيعاب مكػػػػوانت اللغويػػػػة، تتكػػػػوف مػػػػن ; النطػػػػق كالتنغػػػػيم، اختيػػػػار الكلمػػػػات،  (3

 قواعد اللغة، أسلوب اللغة.

 حالة اجلسم غَت الصحة. (4

 كالنفسية، مثل; احلياء، كاخلوؼ، كالشك. عوائق العقلية (5

 ()اخلارجيالعوائق البليت أتتُت من خارج ادلتكلم  (ب 

 البيئة (2

 العادة (3

 .تباقة الًتبية (4
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  Ibid, Arsjad dan Mukti, Hal. 20 
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 اليت تؤثر يف الكفاءة الكالمية العربية العوامل .9

للوصػػوؿ إذل الكفػػاءة الكبلميػػة العربيػػة البػػد مػػن التػػدريب كالعوامػػل الػػىت تػػدافع إذل الكفػػاءة 

 الكبلمية ىى;

 السن  (أ 

اللغة العربية ، ادلرء الذل يتعلم 87للطفل قوة االنتباه إذل ما نظره كمسعو كحفظو

 منذ صغره فلو قوة االنتباه الكاملة إذل مواد التدريس عليو.

 الذكاء (ب 

كيرتبط احلصوؿ يف تعلم اللغة العربية ارتباطا عاليا بذكاء الطفل،كإذا كاف ليس لو 

88الذكاء صعب الطفل يف حفظ ادلفردات، كبذا إف الذكاء يؤثر يف النجاح.
 

 التعليل  (ج 

 ع إذل التعلم الذل يشمل على شيئُت;التعليل ىو اإلرادة كالداف

 معرفة ما الذم يتعلمو (2

89الفهم أبمهية تعلم ذالك (3
 

 التدريب كالتكرار (د 

                                                           
87

 Ahsin W.Al- Haridz, Bimbingan praktis menghafal Al-Quran, Jakarta: Bumi Aksara, 

2000, Hal. 156 
88

 Ngalim Purwanto, Psikologi pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992, Hal. 103 
89

 Sardimah, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja  Grafindo 

Persada, 1996, Hal. 39 
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، ادلرء الذل 90فإف التدريب كالتكرار يساعداف على ادلرء يف استيعاب ادلعلومات

 يكثر يف التدريب من القراءة كالكتابة فإنو سيكوف ماىرا فيهما.

91البيئة كالفرصة (ق 
 

الساكنوف يف البيئة السيئة ستحملهم إذل الضبلؿ كالفساد كالعكس األطفاؿ 

األطفاؿ الساكوف يف البيئة احلسنة ستحملم إذل النور كاإلصبلح، كمن بعضهم ليسوا ذلم 

 .الفرصة لدراسة اللغة العربية كالسبب كجوه ادلشقات ادلختلفة إما من ادلاؿ ك األخر

 الكالمية العربية الكفاءةدالئل  .11

 كاف نطق ادلفردات اجلديدة جيد كطبلقة.إذا   (أ 

 إذا كاف نطق مادة احلوار ابللفظ كالفصاحة. (ب 

 كجود احملاكرة ابدلفردات كالًتكيب الكلمات الىت علمت. (ج 

 قدرة نطق مادة القراءة بفصاحة الكبلـ.  (د 

 إمكاف كتابة الكلمات العربية ابإلمبلء. (ق 

 كجود القدرة على ترتيب الكلمات ادلهيئة. (ك 

 .على ترتيب اجلمل البسيطة ابلتعبَت ادلهيئ كجود القدرة (ز 

                                                           
90

  Ngalim Purwanto, Psikologi pendidikan, Hal. 104 
91

  Ngalim Purwanto, Hal. 101 


