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 الثاني الباب

 النظريات
 

ويعرض هذا الفصل بعض النظريات اليت تستخدم كأساس للحل مشكلة البحث. 

 .طابلل ماءاإل يتضمن مناقشة تعليم اللغة العربية، وخصائص الطالب، وتعليم
 

 رينظالس اساأل .أ

 هي:و  أسس النظري ق اإلماء ىف تعليم مهارة الكتابة يعتمد علىائطر إن تطبيق 

فلسفة  مد علياملوسيقي يعتوسيلة التعليم بالشعر و  األساس الفيلوسويف: إن تطوير .1

 وت عين البناَء أو الطريقَة، ()بنية( من الفعِل الثاثيِّ )بين تشتقُّ كلمة  التعليم البنيوي. و 

ا ذهبت التشييِد والعمارِة والكيفيِة اليت يكون عليها البناء . بأهن معين وكذلك تدلُّ على

ب. ة لدي الطاتكوين البيئة املساعدليم متوفر بوجود وسائل التعليم و إىل أن جناح التع

 1.فهم املواد الدراسيةفهم األحوال املتغرية و  ألن الوسائل جتعلهم قادرين على

 2األساس الديين .2

                                                           
 9ص.  ،م( 1191. )القاهرة: دار المعارف. البنيوية بين العلم والفلسفةعبد الوهاب جعفر. 1

2Binti Maunah, Landasan Pendidikan. (Yogyakarta. Teras. 2009), hlm. 108-109 
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س املصادر من الديين. إحلاح هذا األسس لدي الغرض كي األساس الديين هو أسا

ستحقق بأن يكون  بالغرض عملية النتائج من الرتبية قد يكون الفوائد واملعىن احلقيقي.

عمل الرتبوي قيمة العبادة، ألن العبادة هي حتقيق الذات املثايل يف تربية اإلسامية. 

وأما يف احلديث  3قرأنا عربيا لعلكم تعقلون"األساس الديين يف القرآن الكرمي "إنا أنزلنه 

 .4"ما من مولد إال يولد على الفطرة"

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

ميكن استخدامها كمرشد يف تنفيذ التعليم الديين يف املدارس أو مؤسسات التعليم 

وهي  أساس الناحية القانونية الرمسية، وهناك ثاثة أنواع،الرمسية وضعت يف إندونيسيا. 

 5النحو التايل: علي

 نظاميال (أ

قاعدة متكن من خاهلا فلسفة الدولة الفنجاسيا  وه نظامياألساسي ال

حيث سيا األول هو اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل. هذا يعين أن كل الشعب 

 اإلندونيسي إىل االعتقاد على اهلل سبحانه وتعاىل.

                                                           
 .2يوسف. اآلية:  سورةالقرآن الكريم، 3
 .19. 1191البخاري: صحيح 4

5muhammadalisunan.blogspot.com/landasan-religius-pendidikan.html 
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 P4 (PRASETYAحول  MPR \ 1791 \ 2 عدد. MPRتقرير 

PANCAKARSA) ،ه عتقادوأعرب عن إ ذكر أن اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل

إندونيسيا والتقوى حنو اهلل عز وجل وفقا للدين ومعتقدات كل قاعدة وفقا 

إلنسانية عادلة ومتحضرة. لتحقيق هذا، فمن الضروري أن التعليم الديين، ألنه 

 بدون التعليم الديين سيكون من الصعب أن ندرك أن املبدأ األول للفنجاسيا.

 الدستور (ب

 :اليت تنص علي 2و  1أية  27فصل  11 باب UU 1745أساس و 

 .دولة قائمة علي ألوهية سبحانه وتعايل (1

 ستقال كل مقيم لكل الدين وممارسة الدين أو املعتقد.اتكفل الدولة  (2

صوت الفقرة أعاه يعين أن إندونيسيا جيب محاية دين الدولة وشعب 

 .اإلميان للوفاء تعاليم الدين والعبادة وفقا لتعاليمهم الدينية

 قانونال (ت

هو األساس اليت تنظم بشكل مباشر على تنفيذ  لقانونتعريف أساس ا

 MPR \ 4 عدد.  MPRالتعليم الديين يف املدارس يف إندونيسيا على النحو املذكور

اليت تنص أساسا أن يتم تضمينها تنفيذ التعليم الديين  GBHN حول  1793 \
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امعات من املدارس االبتدائية إىل اجلمباشرة يف املناهج الدراسية يف املدارس، بدءا 

 يف اخلارج.

أهداف التعليم اليت توجد يف املنهج الدراسي بأن  األساس النظري: و يعتمد علي .4

لكل جعلنا ) د يف القرآن الكرمي يف قوله تعايلاملنهج : لغًة يعين الطريق الواضح وور 

 . ويقابل املنهج يف اللغة اإلجنليزية كلمة41املائدة اآلية  6منكم شرعة ومنهاجاً(

(Curriculum)  وتعين ميدان السباق وميكن تعريف املنهج بأنه الطريق الذي يسلكه

املعلم واملتعلم للوصول إىل األهداف املنشودة. ولكن يف ضوء االجتاهات الرتبوية 

إلحداث  خططة من قبل اجلامعةاحلديثة يعرف جمموع اخلربات الرتبوية املقصودة وامل

 9.النمّو الشامل للطلبة جبميع النواحي

،  العصيلي عبد العزيز بن إبراهيمو لبحث على كتابني، مها كيد ريشارد يعتمد ا

عبد العزيز و ، ( 2113Tesl Canada Journal / Revue Tesl du Canada) كيد ريشارد

 (.للناطقني بلغات أخرى)طرائق تدريس اللغة العربية  العصيلي بن إبراهيم

 

 

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

Gema Risalah Press. 2007) 
 2222. )القاهرة: منشأة المعارف. قراءة بنيويةالمدخل اللغوي في نقد الشعر مصطفى السعدني. 9

 11 .ص ،م(
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 الكتابة مهارة تعليم .ب

ة من القراءة، والكتابة، والشعر. وبالتايل، واحدوالرتكيز على املعلمني " تقليديا،

ل عافهام لدينا هو أن نقدم لطابنا علي الكتابة واستخدام اللغة بشكل خاق و أهم امل

عزيز قدرات  اخلاص بك لتتصال. سواء كنت التدريس يف الطبقة الدنيا أو اإلدارة العليا لإل

 9كتاباهتم.

والكتابة عملية ضرورية للحية العصرية سواء بالنسبة للفرد ام بالنسبة للمجتمع، 

ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف تعليم اللغة باإلعتبارهاعنصرا أساسيا من 

الثقافة. وضرورة اجتماعية لنقل اإلفكار والتعبري عنها للوقوف على إفكار االخرين  عناصر

واإلملام هبا، ويف إطار النظرة التكاملية للغة، إن تدريب الطاب علي الكتابة يرتكز يف 

التعبري الكتاب  جاء، وقدرة يفالعناية بالثاثة أنواع من القدرات؛ قدرة يف اخلط، وقدرة يف اهل

 1.اجليد

كثري من املعلمني جيدون أن الكتابة التعليم هي التحدي احلقيقي. بالطبع هناك  

كل قواعد اللغة وعامات الرتقيم، ولكن أبعد من هذه احلدود وهناك العديد من القصص 

أن يقال كما أن هناك الكثري من الناس يف العامل. تبدأ من خال تعليم الطاب كيفية  

                                                           
8Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya: 2011), hlm. 151 

  112م( ص.  2229النشر والتوزيع.  عمر الصديق عبدهللا. تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ) الدار العالمية1 
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تدائية مهم جدا يف املدرسة االبطة اليت ميتلكها. تعليم الكتابة كتابة قصة عن بداية السل

يفية كتابة سرتاتيجيات املختلفة لتقدمي كوهناك العديد من اإل نمو الطفل يف مهارات اللغة،ل

بقوة. كتبت هذا الدرس املستفاد من جتارب حقيقية، وثبت أن تكون بكفاءة و  خاق،

لكتابة وزيادة  ااملثابرة، وسرتى عشرات من الطاب و مع املمارسة  يةممتعة، وسهلة التنفيذ

 كل يوم.

حوث يف جمال الب مثل السرد والتكوين والنحولطاب ل مهارة الكتابة ميعلت

ق ائواصل بطر حني أن التاألفضل،  اللغة احملكية عليالتحويلية. هذا يتيح للطاب لفهم 

ملدرسة القيام عموما أفضل يف ا . والبالغني الذين يتعلمون لكتابة يف سن مبكرةأخري

 :ليما يعليم كتابة اللغة العربية للطاب وت يكون ناجحا يف حياته املهنية.و 

 الكلمة قواعد .1

 إتقان القدرة علي ،هناك نوعان من اجلوانب اهلامة ألسلوب النحوي: أوال

ترمجة. هذه القدرات مها األساس لنقل األفكار أو  والقدرة علي قواعد اللغة. ثانيا،

األفكار يف الكتابة بلغة أجنبية )ملفقة(، ويتم تعلمه أساس لفهم العقل أن تصور 

 11األفكار أو الكتابة بلغة أجنبية )القراءة والفهم(.

 

                                                           
10Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya: 2011), hlm. 169 
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 ملةاجل .2

 يتعلم الطاب لكتابة ومراجعة مجل كاملة خاصة هبم، مع تقنيات وصفي.

املعرفة حول نوع العقوبة، فضا عن املوضوع، املسند، والطاب كتابة مجلة كتساب إ

ني املعتمدة االنرتنت، واملعلم دور املعلم الكتابة عليبشكل صحيح، وبثقة. القيام ب

جيعهم وردود الفعل لتش غرس املبادئ األساسية للتدريب للطاب من خال املشاركة

 11يحة حنويا.تعلم كيفية بناء اجلمل واضحة وصح علي

 ةالفقر  .3

م ييتعلم الطاب أجزاء من فقرة وكيفية وضعها معا جلعل الفقرة الكمال، وتعل

اب مستعدون م الكتابة يف الرتتيب الزمين، الطيالكتابة وأنواع خمتلفة من الفقرات وتعل

تعليم مقالة قصرية. مدرس املعتمدة، والقيام بدور املعلم الكتابة على  للبدء يف

 وتقدمي أفكار الكتابة اإلبداعية والتعليمات اليت متكن الطاب والتقليدية يف االنرتنت،

 12املنزل دراستهم لبناء أساس قوي للكتابة من خال املمارسة كتابة الفقرات.

 نصّ ال .4

وهو يهيئ الطاب لكتابة  الطاب إىل شكل من أشكال الكتابة. يدخل

سهولة عن طريق إشراكهم يف عملية كتابة أنواع خمتلفة من الفقرات مثل تفسريي، 

                                                           
11Ibid. hlm. 170 
12Ibid. hlm. 170 
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يعمل   الفقرة.و  ،السرد هذه الدورة هي الكتابة، املقالة، مقنعة والسرد. النشاط ذروة

واحد مع املعلم املعتمدة، والذي يعمل مبثابة املعلم الكتابة  احد عليكل طالب و 

 13لفعل الشخصية والتوجيه واملساعدة.االنرتنت الذي يقدم ردود ا ليع

 الكتابة .ج

 يف الكتابةر تع .1

اخر. وكان علماء  ن الكام شكلن الكتابة شكل من أشكال اللغة وإقيل إ

أساس اللغة  نعلماء احملدثني ال يقبلوهنا، إيقبلون هذه املقولة. ولكن ال اللغة ىف املاضي

 14للكام. ما الكتابة هي متثيل ثانوي جزئيأ هي الكام،

 نواع الكتابةأ .2

يء فإن أول ش أن نسأل ملساعدتكم مبهمة الكتابة،عندما يأيت طفلك إىل 

ومعرفة أي نوع من الكتابة  ع. األهم من ذلك،قد تسأل هو ما إذا كان هذا املوضو 

اليت مت تعيينها. كما أن هناك أربعة أنواع من الكتابة حيث سيتم املتوقع طفلك 

 كثفة.الستخدامه مبثابة الكتابة امل

                                                           
13Ibid. hlm. 171 

: والتوزيعاألردن، دار الفالح للنشر -صويلة. )مدخل الى علم اللغةمحمد على الخولى. 14 

 191 .ص ،(1113
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 نوع من الكتابة اليت حتكي القصة. من خال الكتابة : الكتابة السردية هي سرد (أ

تفال حمقال شخصي )مثل ما فعلت لإل السردية عندما يطلب طفلك لكتابة

فية، قصة اخلل وع كتابة الرواية، الدراما أوعطلة(. وميكن أيضا أن تستخدم لن

لتلخيص قصة الطفل الذي متت قراءة أو ترغب يف كتابتها. إرسال السرد عادة 

 15استخدام الشخص األول )"أنا"(

الوصفية خللق صورة واضحة للفكرة، مكان أو  ستخدم الكتابةت :  وصفي (ب

  مات. ألهنا تركز علي هذا املوضوع،هنا جمرد مثل اللوحة مع الكلشخص. أ

ال، إذا مت سبيل املث حمددة لشرح طفلك علي الرتكيز. عليل واستخدام تفاصي

ة عن رحلة املفضلة لديه يف متنزه، فإن الكتابة أقول الكتاب لك عليطلب طف

سم السيارة اليت كانت تستقلها ومثل ما يبدو السيارة، ولكن أيضا وصف ليست إ

 16.ااإلحساس جيري عليه وما اخلربة اليت يذكره

ذه الفئة  املباشرة والواقعية. وتشمل ه ة هيتفسرييالالكتابة  : تفسريياإلماء ال (ج

ضيح األساسية. و كتابة التعاريف والتعليمات والتوجيهات، وغريها من املقارنة والت

 19الكتابة دون تفاصيل وصفية واآلراء. الكتابة تفسريي هي

                                                           
15Lamuddin Finoza. Komposisi Bahasa Indonesia. (Jakarta, Diksi Insan Mulia: 2004-

2005) hlm. 202 
16Ibid. hlm. 197 
17Ibid. hlm. 204 
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طورا. وميكن تتابة اليت هي أكثر نوع من الك : الكتابة املقنعة هيي قنعاإلماء امل (د

يء ش عن رأي أو إختاذ موقف علي عتبار النقاش مكتوب. والفكرة هي للتعبريإ

مث لدعم هذا الرأي بطريقة يقنع القارئ أن نرى نفس الطريق. وغالبا ما قدم 

احلقائق و  . يتضمن وصفا لوجهات النظر األخريالكتابة املقنعة يف شكل سهل

 11الرأي طفلك االستخدام.واإلحصائيات إلثبات وجهات النظر ودعم 
 

 ماءاإل .د

 فهم اإلماء .1

د نطقها ن يعييتيج للقارئ أ ر خطي ألصوات الكلمة املنطوقة،صوياإلماء ت

هو قيمة اجلهاز التعليم اللغة اليت استخدمت  اإلماء 17نطقت هبا. طبقا لصورهتا اليت

 لعدة قرون.

 كتابة ما يسمع.  هو مرحلة الكشف عن مدي قدرة املتعلم علي اإلماء

ويكون اإلماء عادة يف مادة مألوفة لدى الطالب قرأها ونسخها وتعلم مفردها 

وتراكيبها. ومن األفضال ان يعني املعلم مادة قرائية يستعد عليها الطاب يف البيت 

فجائ مل يكن الطاب قد إستعدوا علي ليعطيهم منها إماء. هذا افضل من إماء 

                                                           
18Ibid. hlm. 209 

 ،(اللغة العربية وادبها شعبةمالنج، ) مالءاإلد الرسم . قواعنجسالمية الحكومية ماالاإلالجامعة 11 

 2ص. 
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املعلن مسبقا يعطي فرصة للطاب كى يستعدوا ويتدربوا خباف مادته، ألن اإلماء 

 21 اإلماء الفجائ الذي ال يسبقه إستعداد مماثل

حد ما يف فصول تعليم اللغة.  جدل إيلدائما أنشطة مثرية لل اإلماءكان 

عدة  التعليم يف الستخدامه اإلماءبغض النظر عن القيود، ال يزال يدعم اجلهاز 

ال يعلم  السلبية، واعتربت أنه اإلماءاللغة. بعض املمارسني تشاهد  مراحل من تعليم

ناك الرغم من أن ه علي ختبار،ن هلا بعض القيمة كجهاز اإلأي شيء، ولكن قد يكو 

ب اليت يختبار هو أكثر فعالية. ومع ذلك، واإلماء توفري التدر إلأجهزة أخرى أن ا

 ستماع والفهم.تشتد احلاجة إليها يف اإل

 اإلماء طريقةزايا والعيوب من امل .2

ميكن أن تساعد الطاب لتشخيص  اإلماءاألكثر عاما هو أن  مزاياه كثرية،

 متييز أكد من اإلنصات وتدريب الطاب عليوإصاح األخطاء النحوية، للت

ذي ستماع والفهم. الالتعلم وتطوير اإل وعامات الرتقيم يساعد علي األصوات،

النص اهلجائي، الذي يكتب  اإلماءنطاق واسع هو  علي مللتعلي اإلماءيسمح 

ة هو كاسيكية أنه باإلضافة إىل تعزيز العاقماء الطاب جزءا ال يتجزأ. متارين اإل

                                                           

)الرياض. المملكة العربية السعودية: أساليب تدريس اللغة العربية. محمد على الخولى. 22 

 133ص.  ،(1422
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عد اللغة ابني اإلماء والصوت يف الضعف اللغة العربية والتفاهم ونبش يف تعلم قو 

 21هتدف الدروس يف املستقبل.للمعلمني لتحليل و 

تعوق العيادة املستعملة وزيادة الدقة مع سرعة العيوب من طرائق اإلماء 

املعاملة، وقد يستعمل اإلماء بالتكرار هو رتيب وممل عند هذه الطريقة مستعمل 

 وسليب وجعل التاميذ نقص النشاط. باألحيان، وجعل العادة جامد

 اإلماء طريقة .3

لتحديد أفضل  (Kidd Richard) اإلماءطريقة  استخدم الباحث ،هذه الدراسة

 .عقولرياضة المعهد  ميكن ىف تعليم مهارات الكتابة للطاب يف اإلماءطريقة 

 .(Clicker gap passages) مقاطع الفجوة اإلنقرائية (أ

(Kidd Richard)  ص،الن اإلماءيشرح ويشري إىل الطريقة اليت يعرض 

 األساس هذه الطريقة هي يف 22نقر فوق تسجيل.خدام إحنو ال متلي باست علي

عامة ستبداهلا بوالمات املختارة من النص إزالتها الك معين تصاالت مغلقة،اال

اليت قدمها املعلم النقرات. كان الطاب لنسخ النص كله كما كان يقرأ هلم، 

ها تاروهنا. هذا اإلجراء ميكن تعديللفراغات بالكلمات املناسبة اليت ختوملء ا

                                                           
21The Internet TESL Journal, Vol. VIII, No. 3, iteslj.org/Techniques/Alkire-

Dictation.html. diakses pada hari kamis 12 maret 2012 
22Kidd Richard, Tesl Canada Journal/Revue Tesl du Canada Vol. 10, no.1. 1992. hlm. 52 
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وخاصة املادة  ،التدريب ممتازة يف استخدام بعض الفئات النحويةبسهولة لتوفري 

 )اجلمع / املفرد(، وحروف اجلر، والضمائر.

ستخدام ا لنص يركز علينقر لتكمل استخدام عامة توقف يف جزء من اإ

ستبدال الكلمات مع صوت النقر أي "هو / مها" و "هم". يتم إ هذه املادة،

سبيل املثال، بنقرة واحدة هلذه املادة  بني قوسني. علي اإلماءخال املرحلة 

املادة "مها" وثاث نقرات هلذه املادة "هم". أوصت  إنقر نقرا مزدوجا علي "هو"،

قفة متيزت مائل، يف حني يتم فصل األحكام بشرطة مائلة مزدوجة. وبالتايل، 

قف فعالة يف و ستكمال الفقرة اليت تكتابة مقال يف إباستخدام اإلماء بسيطة ل

 العربية. اإلماء تعليم

 .(Split dictation) املتقطعة اإلماء (ب

منفصلة إىل عدة أجزاء ليتم تسليمها للطاب  اإلماءيتم تقسيم النص 

يف املقابل. النص الكامل للمعلم جيب أن تفصل مجلة مجلة مث ينقل تلك األحكام 

 23إىل جمموعات خمتلفة.

س جمموعتني متساويتني. جمموعة "أ" جيلىل املعلم جيب تقسيم الصف إ

يتم س "اليمني. جمموعة "أ جمموعة "ب" علىاجلانب األيسر من الغرفة و  علي

                                                           
23Ibid. hlm. 53 
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تفعل  كلا" فكذبتا مباشرة هلم، يف حني أن "نسخ فقط اجلملة كرس القسم/

اجملموعة  ل االماء اجلملة إىلبني اجملموعتني وقراءة أو الشيء نفسه. املعلم يقف 

ىل ملة الثانية إاجل مث حتولت املعلم حول وأملي سرعة حمادثة عادية،، مع ""أ

لنمط حىت اجلملة األخرية. هو أن ماحظ أنه ينبغي ستمر هذا ااجملموعة "ب". إ

حبيث أعضاء  يةفرتات توقف طويلة بني العبارات، وإقران الطاب التالأن يكون 

وا ينبغي اجلمع بني اجلمل كتب" بالتعاون مع شركاء من جمموعة "ب". جمموعة "أ

 يف دفاترهم. بعد أن املعلمني مجع مهام الطالب وإجراء التصحيحات ملهمتهم.

 .(Dicto-comp) تابع الكلمات يف اجلملة (ج

(Dicto-comp)  لطاب اإلماء أكثر ق اليت جتعل اائهي واحدة من الطر

وبعد  ،خلاصة هبمبتكارا، يعين أن الطاب جيب أن حتاول إعادة إنتاج األحكام اإ

هي إعداد املعلمني أو حتديد الرسائل /  اخلطوة األويل 24.اإلماءنتهاء من اإل

، تقبل(سبيل املثال، )شكل اجلمل املس ي علي املمارسة. عليالنص يف بنية حتتو 

)يقرأ  ا اىبنمطبخ يف املطبخ. بيعربية يف غرفة املعيشة. وأمي يأتعلم اللغة الأنا 

 تشهد التلفاز(.)اجليتار( وأخيت )يلعب  أخيو الصحيفة(. 

                                                           
24Ibid. hlm. 55 
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أعاه املعلم يرشد الطاب ملواصلة اجلملة باستخدام نفس  من النص

 جعل املعلم جيب أن توضح ما هي مكتوب يف معين القواعد. بينما مماثلة يف منط

ليس  ة هبم ولكناجلمل اخلاص لة. حبيث يتمكن الطاب قادرون علي جعلاجلم

 فقط.لفهم معناها 

 .(Dictogloss) اعادة كتابة الفقرات (د

(Dictogloss)  اليت تزيد من اإلبداع من الطاب جلعل  اإلماءهي الطريقة

الفقرات اخلاصة هبم. سوف املعلم قراءة النص للطاب مرتني مع اإليقاع 

جمموعات. املعلمني عد  4أو  3سوف املعلم بتقسيم الصف إىل  21الطبيعي.

 ءة النصكل طالب وحيفظون الرقم. سوف املعلم قرا  ، عند4إىل رقم  1من رقم 

كتابه. وجيب   بة يفستماع بعناية دون احلاجة إىل الكتابينما جيب علي الطاب اإل

الطلبة تذكر مضمون الرسالة أو النص الذي يتم قراءهتا من قبل املعلم. بعد  علي

أن مت قراءة النص الكامل من قبل املعلم، املعلم يطلب من الطاب جلمع مع 

ع من  ما مسعوه. يف جمموعة، يتوق وعلي الفور إرسال رسالة بناء علي جمموعتهم،

بل راءة رسالة نصية من قكل طالب للعمل معا خللق النص الذي حيتوي متت ق

 املعلم.

                                                           
25Ibid. hlm. 57 
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واملرحلة النهائية من هذه الطريقة هي أن تتم إعطاء الطاب احلرية يف  

لذي ا لغتهم اخلاصة. هذا هو تقييم املديكتابة ما مسعه من أستاذه استخدام 

ميكن للطاب كتابة مجل بشكل صحيح، وفهم متت قراءة احملتوى العام للرسالة 

 اليت كتبها معلمهم.

 الوسائل يف اإلماء .4

 ووفقا.  التعلم عملية لدعم وسيلة يستغرق اإلماء تعلم يف وخاصة العربية، اللغة يف

 : وهو. اقسام أربعة إىل تنقسم التعليمية الوسائل. ك كويو قال كما

 رسوموال واملخططات التوضيحية واألشكال والرسومات الصور) املرئية وسائل (أ

 (.األرضية والكرات واخلرائط وامللصقات والرسوم البيانية

 سياملغناطي رقة ومسجل املمغنطة، األشرطة مسجات اإلذاعة،) السمعية وسائل (ب

 (.اللغات ومعمل

 وئي،ض عرض وجهاز والشرائط، واألفام الشرائح) تزال يتوقع اإلعام وسائل (ج

 (.ميكروفيلم جمهري، مسقاط

 26. املغلقة ونيةالتلفزي الدوائر التلفزيون، وأجهزة فيلم،) املتوقعة احلركة وسائل  (د

 :إبراهيم العليم عبد وفقا التعلم وسائل وتشمل

                                                           
26 Koyo, K. Dkk. Media Pendidikan, p. 44-45 
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 خلا حقيبة زهرة، مثرة، علم، ساعة،: املثال سبيل على األصلية، الكائنات (أ

 اخل متثال بيت، سيارة،. اللعبة/  النحت شكل يف حقيقي مثال  (ب

 واألشرطة وبطاقات، السبورة، البيانية، والرسوم واخلرائط الرسومات (ج

 29.واملسجات

 تنقسم لمتع( للطاب اخلربة من مستوى حيث من) واألدوات سورمحان وينارنا وفقال 

 :ثاثة إىل

 (.سبورة الطباشري، مربعات،) حقيقية أجسام مثل أدوات (أ

 (.الصورة مثل مصطنعة أشكال) بديل األجسام وسائل (ب

 .وكتابة حتدثا اإلجنليزية اللغة (ج

 : يه أنواع، أربعة إىل والبصرية السمعية األدوات تصنيف يتم عام، بشكل

 . هاوغري  وامللصقات الصور املثال، سبيل على البصرية، األدوات تعترب (أ

 .وغريها واإلذاعة سجل املثال سبيل على مسعت اليت األدوات (ب

 ريهاوغ والتلفزيون السينما املثال سبيل على وينظر األدوات مساع يتم (ج

                                                           
27   Abdul Halim Ibrahim, Al Muwajjih Al-Fanni Limudarrisi Al Lughoh Al-‘Arabiyyah, (Kairo: 

Dar Al-Maarif, 1968), p.432 
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 ومناذج ة،اخلاص صور من جمموعة رمل، املثال، سبيل على األبعاد ثاثية األجسام (د

 29.وغريها واملتاحف املعارض يف عادة يؤديها وغريها

 التقنيات يف اإلماء .5

 وعدم هلندسيا الفحص ومها قسمني، إىل التعليم تقييم يف التقنيات وينقسم

 .التقنيات اختبار

 21االختبار تقنيات (أ

 :االختبار الوظائف من نوعان هناك عام بشكل 

 التنمية ستوىم لقياس يظيف اختبارات الصدد، هذا ويف. املتعلمني ليقيس (1

 خال نم تذهب أن بعد املتعلمني قبل من حتقيقه مت الذي التقدم أو

 خاص وقت ىف التعلم عملية

 باراتاالخت هذه خال من ألنه التدريس، الربنامج جناح لقياس كوسيلة  (2

 .حتديدها مت اليت التعليم برنامج حتقيق مت مدى

 على قفيتو  وهذا أنواع، عدة إىل االختبار تقسيم وميكن قياس، أداة العتبارها

 .جرى االختبار تصنيف األسباب ما أو شروط أين

                                                           
28 Winarno Surakhmand, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar: Dasar Dan Teknik Metodologi 

Pengajaran, (Bandung: Tarsito,1994),p.78 
29 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 

67 
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 .وظيفتها على يعتمد التصنيف اختبار (1

 اإلنتخاىب اإلمتحان 

 املبدئ اإلمتحان 

 النهائ اإلمتحان 

 الفحصى اإلمتحان 

 اليومى اإلمتحان 

 .النفسية اجلوانب أساس على التصنيف اختبار (2

  الذكاء إختبار

 القدرة اختبار

 املوقف اختبارات

 الشخصية اختبار

 حتصيلي اختبار

  أخرى اختبارات تصنيف

 املتعلمني من عدد إىل استنادا (3

 الفردية االختبارات

 االختبار جمموعة
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 الوقت من اجلانب إىل استنادا  (4

 القوة اختبار 

 سرعة اختبار 

 استجابة النموذج إىل استنادا  (5

 اللفظية االختبارات 

 اللفظية غري االختبارات 

 وأجوبة أسئلة شكل على بناء (6

  كتايب اختبار 

 شفوي اختبار

 اختبار غري تقنيات

  32االختبار غري التقنيات  (ب

 يلي كما هي االختبار غري التقنيات أنواع

 (مراقبة) ماحظات (1

 مقابلة  (2

 استطاع  (3

                                                           
30 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011) hlm. 85 
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 الوثائق فحص  (4

 نطاق احلالة دراسة  (5


