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 الباب الثاين

 النظرايت

ثالثة أقسام )أ( األسس النظرية )ب( مهارة الكالم )ج(  لباب الثاين علىحيتوي ا

 .واستخدام وسيلة الصور يف تعليم اللغة العربية

 األسس النظرية .أ 

 :إن تعليم مهارة الكالم بوسيلة الصورة يعتمد على األسس النظرية وىي

  األساس الفيلوسويف .1

التعليم  يعتمد على فلسفة يوسيلة التعليم ابلشعر و ادلوسيق إن تطوير

البنيوي. و تشتقُّ كلمُة )بنية( من الفعِل الثالثيِّ )بٌت( وتُعٍت البناَء أو 

الطريقَة، وكذلك تدلُّ على معٌت التشييِد والعمارِة والكيفيِة اليت يكون عليها 

البناُء. أبهنا ذىبت إىل أن صلاح التعليم متوفر بوجود وسائل التعليم و تكوين 

ة ادلساعدة لدي الطالب. ألن الوسائل ذبعلهم قادرين على فهم األحوال البيئ

 20.ادلتغَتة و فهم ادلواد الدراسية

 

 

                                                           
   9، ص (م1191، )القاىرة: دار ادلعارف، البنيوية بُت العلم والفلسفةعبد الوىاب جعفر، 20
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 األساس الديٍت.٢

لدي  األساس الديٍت ىو أساس ادلصادر من الديٍت. إحلاح ىذا األسس

الغرض كي عملية النتائج من الًتبية قد يكون الفوائد وادلعٌت احلقيقي. 

ابلغرض ستحقق أبن يكون عمل الًتبوي قيمة العبادة، ألن العبادة ىي 

ربقيق الذات ادلثايل يف تربية اإلسالمية. األساس الديٍت يف القرآن الكرًن "إان 

وأما يف احلديث "ما من مولد إال يولد  21أنزلنو قرأان عربيا لعلكم تعقلون"

 .22على الفطرة"

 األساس النظامي.٣

أساسيات التعليم الديٍت من التشريعات اليت مباشرة أو غَت مباشرة ديكن 

استخدامها كمرشد يف تنفيذ التعليم الديٍت يف ادلدارس أو مؤسسات التعليم 

مسية وضعت يف إندونيسيا. أساس الناحية القانونية الرمسية، وىناك ثالثة الر 

 23أنواع، وىي على النحو التايل:

 

 

                                                           
 3سورة: يوسف. اآلية: ًن، القرآن الكر 21
 19. 1191البخاري: صحيح 22

23
http://muhammadalisunan.blogspot.com/2012/05/landasan-religius-pendidikan.html  

diakses tanggal 15 Mei 2017. 07.54 WIB 

http://muhammadalisunan.blogspot.com/2012/05/landasan-religius-pendidikan.html
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 ادلثايل (أ 

األساسي ادلثالية ىي قاعدة سبكن من خالذلا فلسفة الدولة 

الفنجاسيال حيث سيال األول ىو اإلديان ابهلل سبحانو وتعاىل. ىذا 

  سبحانو وتعاىل.يعٍت أن كل الشعب اإلندونيسي إىل االعتقاد على هللا

 P4 (PRASETYAحول  II/MPR/1791عدد. (MPR)ويف تقرير 

PANCAKARSA)  ذكر أن اإلديان ابهلل سبحانو وتعاىل، وأعرب عن

اعتقاده إندونيسيا والتقوى ضلو هللا عز وجل وفقا للدين ومعتقدات كل 

 قاعدة وفقا إلنسانية عادلة ومتحضرة.

يم الديٍت، ألنو بدون التعليم لتحقيق ىذا، فمن الضروري أن التعل

 الديٍت سيكون من الصعب أن ندرك أن ادلبدأ األول للفنجاسيال.

 ىيكلية أو الدستورية  (ب 

 3و  1أية  31فصل  XIابب  UUD 1191وىذا ىو أساس 

 اليت تنص على:

 دولة قائمة على ألوىية سبحانو وتعاىل.  (1

شلارسة الدين أو تكفل الدولة استقالل كل مقيم لكل الدين و   (3

 ادلعتقد.
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صوت الفقرة أعاله يعٍت أن إندونيسيا جيب محاية دين الدولة 

 وشعب اإلديان للوفاء تعاليم الدين والعبادة وفقا لتعاليمهم الدينية.

 التشغيلية (ج 

تعريف أساس التشغيل ىو األساس اليت تنظم بشكل مباشر على 

  MPRسيا على النحو ادلذكورتنفيذ التعليم الديٍت يف ادلدارس يف إندوني

اليت تنص أساسا أن يتم تضمينها  GBHNحول  IV\MPR\1192عدد.

تنفيذ التعليم الديٍت مباشرة يف ادلناىج الدراسية يف ادلدارس، بدءا من 

 ادلدارس االبتدائية إىل اجلامعات يف اخلارج.

 األساس النظري .3

 دراسي أبن ادلنهج،ج اليعتمد على أىداف التعليم اليت توجد يف ادلنهو 

ورد يف القرآن الكرًن يف قولو تعاىل ) لكل جعلنا  لغًة يعٍت الطريق الواضح و

ادلنهج يف اللغة اإلصلليزية . ويقابل 99ادلائدة اآلية  24منكم شرعة ومنهاجًا (

وتعٍت ميدان السباق وديكن تعريف ادلنهج أبنو الطريق  (Curriculum) كلمة

الذي يسلكو ادلعلم وادلتعلم للوصول إىل األىداف ادلنشودة. ولكن يف ضوء 

                                                           
24

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

Risalah Press, 2007) AL MAIDAH 48 
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االذباىات الًتبوية احلديثة يعرف رلموع اخلربات الًتبوية ادلقصودة وادلخططة 

 .25ث النمّو الشامل للطلبة جبميع النواحيمن قبل اجلامعة إلحدا

 مهارة الكالم .ب 

 تعريف مهارة الكالم .1

ائم ادلعٌت الق ادلفيدة ىو األصوات الكالم يف أصل اللغة عبارة عن

 عنو أبلفاظ، يقال يف نفس كالم، ويف اصطالح النحاةابلنفس الذي يعرب 

ذلك الكالم  ما التعريف االصطالحي للكالم فهوأ 26.اجلملة ادلركبة ادلفيدة

جيول ىاجسو، أو خاطره، وما  يعرببو ادلتكلم عما يف نفسو من ادلنطوق الذي

أو فكر، وما  ر وإحساسات، وما يزخر بو علقو من رأيخباطره من مشاع

يريد أن يزود بو غَته من معلومات، أو ضلو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع 

 29.صحة يف التعبَت وسالمة يف األداء

ترتبط  اللغة ادلتعقدة. يف ىذه احلالة الكالم ىي استخدام مهارةإن 

يف كلمات ومجل صحيحة وسليمة. ىذه ادلهارة بتعبَت األفكار وادلشاعر 

فإن ادلهارات ذات الصلة أبمر األفكار أو التفكَت حول مايقال. و  ،ىكذاو 

                                                           

  
 11م(، ص.  3222ادلعارف، ، )القاىرة: منشأة ادلدخل اللغوي يف نقد الشعر قراءة بنيويةمصطفى السعدين، 25

 917(, ص. 1193, )تركيا: مكتبة اإلسالمية, , ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية26
 322 (, ص.1192, )الكويت: دار القلم, تدريس اللغوية العربية ابدلرحلة اإلبتدائيةدمحم صاحل الدين، 27
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ه على وجو َته و شعر ىي ذات الصلة ابلقدرة على قول ما مت تفك ،مع ذلك

و  ،فإن ادلهارات مرتبطة بقدرات نظم ادلفردات ،ىكذاسليم صحيح. و 

و احلكيم السليم للصوت. و كل تلك القدرات تتطلب  ،النحوية و الداللية

إىل زاد من الكلمات و اجلمل اليت تتناسب مع الوضح ادلطلوب الذي حيتاج 

  21الفم. إىل ادلمارسة و الًتبيات على الكثَت من الكالم عن طريق

إن القدرة لًتتيب الكلمات بشكل صحيح و واضح ىو أتثَت عظيم 

كان الكالم  27يف حياة اإلنسان. إما للتعبَت عن أفكاره أو لتلبية احتياجاتو.

عند الكالم كان اإلنسان غة الشفهي ادلتعلق بصوت اللغة. و ىو نشاط الل

إن مهارة الكالم إحدى  30يلقى ادلعلومات عن طريق األصوات اللغوية.

ادلهارات اللغوية اليت يراد حصوذلا يف تدريس اللغة العربية خاصة يف إندونسيا 

 الذى كان أكثر سكاهنا مسلمون.

االتصال اإلجيايب حبيث اء التعارف و ن أىم وسائل ألجل بنالكالم مو  

ذبري أنشطة الكالم يف الفصل  تستخدم اللغة لوسيلة من ذلك االتصال.

ادلستمع حيث جيري ال على اجلانبُت: جانب ادلتكلم و دبا لو من رلال االتص
                                                           

28
H. Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 

2009), h. 46-57 
29

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

Pendekatan Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h.42 
 
30

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

(Bandung: Angkasa, tt) h. 86 
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أن جيري على الًتتيب التايل تدريب الكالم  فينبغي ،الكالم ابلتبادل. فلذا

 ،و الثالث ،القدرة على النطق ،و الثاين ،االستماعالقدرة على  ،األول ىو

  31ادلعرفة عن ادلفردات و أنواع اجلمل.

اليت ينبغي أن  ،احدى مهارات اللغة األربعكانت مهارة الكالم   ،فلذا

أي التوازن بُت مهارة الكالم و  ,عليم أية اللغة األجنبيةازن يف تتنتمي ابلتو 

فضيل الواحدة منها على ال جيوز للمعلم تو  32الستماع و القراءة و الكتابة.

. فجدير للمدرس الفهم بطاللكن ىذه ادلهارات مهمة عند الاألجرى. و 

أن مهارة الكالم حيث أهنا أول كل ما يلقيو ادلعلم يف تعليم اللغة العربية. 

على القيام  طالبذلك ألن الغرض األساس من تعليم اللغة العربية قدرة الو 

العربية يف كالمهم اليومى كما أهنم يستخدموهنا عند تالوة ابلتكلم ابللغة 

 22القران و قراءة الدعاء.

عن ألجل الوصول إىل الفهم الدقيق عن مهارة الكالم فيمكن ادلعرفة و 

( إن حقيقة 1ىي:  األسس ادلعروفة يف عمليتها. أما األسس دلهارة الكالم

إىل القدرة على وضع اجلمل  ( و إن الوصول3م وضع اجلمل ادلفيدة. الكال

                                                           
31

Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005),  h. 

82 
 192( ص. 1132اىرة: دار النقافة, )الق ,تصميم منهاج لتعليم اللغة العربية ألجانبعلى يونس,  فتح32

33
Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 81 
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( و بعد الفهم أبنواع اجلمل 2فيحتاج إىل الفهم أبنواع تلك ادلفردات. 

فيحتاج الطالب إىل التدريبات على الكالم ابستعمال تلك اجلمل من عنده 

 34و التدريبات على الفهم عن اجلمل ادلنطوقة من غَته.

 أمهيات مهارة الكالم .2

ىو اع. ستمين من فنون اللغة األربعة بعد االيعترب الكالم الفن الثا

ىو اإلستماع والقراءة والكتابة. و ترجم اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق 

  ،فليس كل صوت ادلشتمل على بعض اخلروف ،ن العالمة ادلميزة لإلنسانم

على األقل يف ذىن  ،كما أن اإلفادة ىي ما دلت على ادلعٌت من ادلعٌت

ادلتكلم صحيح أن ىناك أصواات من بعض احليواانت ربمل بعض الدالالت 

قد  و ،يف بعض ادلواقف اليت يستدل هبا عن احلاجات البيلوجية ذلذا احليوان

 و مرتبيطة دبواقف معدودة. ،و لكنها قليلة ،تفهم معاىن أخرى

طلب ادلتزايد يف أمهية احلديث اللغوي فأنو ي بناء على وجود التطورو 

معامجها. و واقع اإلتصال اللغوي بُت و  ،دراسة نظام القوعد اللغوية واصوذلا

ضي ىذا وال من اإلتصال ابللغة و يقتحلديث تنمو أالناس يؤكد إن مهارة ا

                                                           
34

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

Rosda karya Offset, 2011), h. 6 
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و ذلك حتح  ،انيشجع ادلتعلمون على أن يعربوا أبنفسهم أبسالب البسيطة

 35توجو و إسارف ادلعلُت.

ار وال شك أن الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغ

أي  ,حياهتمعلى السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف 

يتكلمون أكثر من شلا يكتبون. ومن ىنا الشكل الرئيسي لالتصال  أهنم

اللغوي ابلنسبة لإلنسان. وعلى ذلك يعترب الكالم أىم جزء يف ادلمارسة 

إن األمهيات يف تعليم ىذه ادلهارة ترجع إىل أسباب  36.اللغوية واستخداماهتا

 ألن اللغة العربية تدور دورا كبَتا يف رلال اإلتصال الدويل. ،كثَتة منها

ذلك ألن و  ،كذلك ادلدرس ادلسلم اليوم أخد يهتم هبذه ادلهارة

الدعوة إىل االشًتاك يف مسابقة ادلسلمُت يواجهون ادلشكالت عندما تنازذلم 

تفضل ادلدرسة معلماذا كفاءة يف ىذه  ،اخلطابة ادلنربية ابللغة العربية. فلذا

ابحلقيقة أن أمهية ىذه ادلهارة غَت سلتصرة على ذلك و لكن تشمل و ادلهارة. 

دائرة أمهيتها إىل مساعدة الطالب استذكار ادلفردات أثناء الرغبة يف فهم 

 ة النصوص العربية.الًتكيب و ترمج

                                                           
 121-127كتبة النهضة ادلصرى(, ص. , )القاىرة: مطريق تدريس اللغة العربية و الًتبوية الدينةابرىيم دمحم عطا, 35

36
 129. ص(, 1111, السوف دار: قاىرة) عربية،ال اللغة فنون ندريس مدكور، أمحد علي 
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يف رلال الدبلوماسيات تكون ادلنظمات العادلية و خاصة منظمات 

ورابطة العامل اإلسالمي  ،العامل اإلسالمية مثل ادلعتمر العادلي اإلسالمي

ستعمال ات العادلية اإلسالمي ال ديكن االستغناء عن اغَتمها من ادلنظمو 

 ن استعماذلا شفواي أم ربريراي. اللغة العربية أثناء القيام أبنشطتها سواء كا

إن أفضل طريقة لتعليم الطالب الكالم، ىي أن نعرِّضهم دلواقف 

تدفعهم لتحدث اللغة. والطالب، ليتعلم الكالم، عليو أن يتكلم. ونود أن 

ننبو ىنا، إىل أن الطالب لن يتعلم الكالم، إذا ظل ادلدرس ىو الذي يتكلم 

فإن ادلدرس الكفء يكون قليل  ،نا، والطالب يستمع. ومن ىالوقتطول 

الكالم، أقرب إىل الصمت عند تعليم ىذه ادلهارة، إال عند عرض النماذج، 

 وإاثرة الطالب للكالم، وتوجيو األنشطة.

 اخلطوات على تدريب الكالم.٣

ىو اصعب مهارة اللغة. ألنو يفكر  (Speaking Skill)مهارة الكالم 

 ،ان يستعد ابلكلمات اليت تناسب األحوالدبسألة اليت البد أن يقال. و البد

و من  39و ذلك حيتاج شلارسة القول و شعور اللسان ابلقواعد اللغوية.

السمع و التكرير. و  مهمتانع خطواتن على االستما  التدريبادلعلوم أن 
                                                           

37
Http//id.wikipedia.org./wiki/Rintisan_Sekolah_Bertaraf_Internasional, (online) diakses  

pada tanggal 19 Mei 2017. 19.56 WIB 
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و لكنو  ،جيمع ىنا التدريب األساس لإلستماع و التدريب للمهارة يف الكالم

ينبغي ادلعرفو أن اذلدف النهائي منها خيتلف بعضو بعضا. إن اذلدف النهائي 

و أما اذلدف النهائي  ،من تدريب اإلستماع ىو الفهم عن الكالم ادلسموع

و  ،و استخدامو لتقدًن األفكار ،الكالم( ىو التعبَتمن تدريب النطق )

 31بياانت إىل الغَت.

أتيت ىنا عدة التدريبات على الكالم قصدا حملّل الصعوابت يف 

 :للغة العربية للكالماستعمال ا

 لتدريب على ربط ادلعاىن وتوصيفهاا (1

على سرعة  طالبوليس ىدف ىذا التدريب إاّل القيام بتدريب ال

ربط معٌت التعبَتات ادلسموعة و وصفها. واخلطوات اجلارية يف ىذه 

 التدريبات تتكون من األمور التالية:

لك الكلمة األخرى نطق ادلعلم بكلمة واحدة، مث عرب الطالب بعد ذ (أ 

 ادلتعلقة بتلك الكلمة ادلنطوقة.

نطق ادلعلم بكلمة واحدة، وعرب الطالب كلمة أخرى ما ليس ذلا  (ب 

 عالقة بتلك الكلمة ادلنطوقة.

                                                           
38

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

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83 
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نطق ادلعلم بكلمة واحدة من أنواع االمساء، وعرب الطالب اسم   (ج 

 الصفة ادلناسبة.

 ب على وضع أنواع من أمناط الكلمةالتدري (3

إن أنواع التدريب على أمناط الكلمة اللغوية كثَتة، ولكن على وجو 

عام أهنا تنقسم إىل ثالثة أقسام، وىي: تدريب األلعاب، وتدريب ابدلعٌت 

 والتدريب االتصايل.

 التدريب على احملادثة (2

احملادثة أو اإلنشاء الشفهي ىي االتصال اجلاري بُت الشخصُت أو 

وبة أو ادلقولة الصادرة من القلوب و األفكار. و أكثر إليصال األمور ادلكت

قدم زلمود يونس أن تعبَت الكالم ىو "البيان ابللسان عماخطر قي الفؤاد 

حيسن للمعلم و  37بوسيلة األقوال الصحيحة و ادلناسبة ابلغرض ادلطلوب".

خالل القيام بتعليم ىذا التدريب غَت مهتم ابلشؤون اللغوية فقط، ولكن 

وجب عليو االىتمام أيضا ابألمور اإلجتماعية والثقافة مثل األخالق 

واحلركات والسلوك عند احملادثة. وىناك أنواع كثَتة من التدريبات على 
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 Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa (Bahasa Al-Qur’an), (Jakarta: Hidakarya, 
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واحملاورة ادلوجوىة  احملادثة، تذكر منها: التساؤل وحفظ أشكال من احلوار

 واحملاورة احلرية.

 تلقُت القصص (9

كان تلقُت القصص من بعض النشاطات ادلشوقة عند الطالب. 

ولكن تغلب فيو الكراىة لطالب ابلضعاف أي دلن مل ديكن لديو زاد وإعداد 

يف إلقاء القصة. فلذا، ينبغي للمعلم إرشاد الطالب و مساعدهتم على نيل 

ة ابلقصص مع االىتمام أبساس فعالية يف الكالم أو إلقاء ادلوضوعات ادلتعلق

 القصص.

 حبث ادلسائل (1

ذلا ىناك أنواع من األشكال ألنشطة حبث ادلسائل، ديكن إستعما

حدة على صورة )أ( تعيُت ادلعلم قضية واللتدريب على الكالم. ومنها ىي: 

 دال الفرقي،السؤال أو التعبَت، )ب( تقرير ادلعلم موضوعا واحدا، )ج( اجل

 )د(البحث اجلدال اجلماعي.

 ادلقابلة (7

كانت ادلقابلة من نشاط التعليم يف الكالم وىو حيتاج إىل زاد كثَت. 

وقبل القيام ابدلقابلة فيكون للمستجيبون أوال مسائل يبحثوهنا. وديكن قيام 
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. )ب( ادلقابلة مع بعض الضيوف يف ادلدرسة, مها )أ(ىذا النشاط بنوعُت

 .ة مع اإلخوان الدارسُت يف الفصلادلقابل

 التمثيل ادلسرحي (9

كان التمثيل ادلسرحي أحد أنشطة التعليم الًتفيهية. وذلك ألنو نوع 

من األلعاب ادلفرحة. ولكن مل يكن عند كل الطالب استعداد طبيعي أو 

شوق ابلتمثيل ادلسروحي، فلذلك ينبغي للمعلم أن حيتار بعض الطالب 

دلسروحي وأما الطالب اآلخرون فعليهم االستماع إليهم للقيام ابلتمثيل ا

 وادلساعدة عليهم جيدا.

 اخلطابة (9

ينبغي أن يقوم الطالب هبذا النشاط بعد أن كانت لديهم خربة  

كافية عن أنواع األنشطة األخرى يف الكالم مثل احلوار، وتلقُت القصص، 

ا و خاصة للناطقُت وادلقابلة وادلناقشة وغَتىا. كي يكون تعليم النطق جيد

بغَت اللغة العربية ينبغي احملافظة على األمور :)أ( أن يكون للمعلم كفاءة 

طالب حىت ال يهتمون ابلدرس، الزمة يف ىذه ادلهارة، حيت يصَت منوذجا لل

 ، ومها لغة الطالب أن يبدأ التعليم من األصوات ادلتشاهبة بُت اللغتُت)ب( 

لف وادلعلم طريقة التدرج، كأن يبدأ أبلفاظ )ج( أن يراعي ادلؤ ولغة اذلدف، 
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 )د( البداية من ادلفردات الشائعة، ة ادلكونة من كلمتُت فثالث فأكثر،السهل

اية ( اإلجتناب عن الكلمات تضمن حروف ادلد )احلركة الطوال( يف بدى)

)و( أن يركز على ادلهارات الفرعية دلهارة النطق الرئيسية اليت من  األمر،

ية إخراج األصوات من سلارجها الصيحيحة، تفريق النطق بُت كيف: أمهها

)ز(  ، احلراكة القصَتة واحلركة الطويلة، مراعة النرب والتنعيم يف الكالم والنطق

)ح( تدريب الطالب كيف يبدأ  األغراض،كثرة التدريبات ادلتنوعة ادلتعددة 

 احملادثة وكيف يفهمها ابلصورة الطبيعية.

 مأهداف مهارة الكال .3

ن نعرض ألمهها فيما أ ديكن الكالملتعليم  عامةأىداف  ىناكأن 

 يلي:

نواع النرب والتنغيم اللغة العربية. وأن يؤدي أأن ينطق ادلتكلم أصوات  (1

 .ادلختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشابو (3

 .كات القصَتة واحلركات الطويلةأن يدرك الفرق يف النطق بُت احلر  (2

 .فكاره مستخدم الصيغ النحوية ادلناسبةأن يعرب عن إ (9
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أن يعرب عن افكاره النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العريبة خاصة يف  (1

 .لغة الكالم

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت  (7

الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلزم والتأنيث وسبييز العدد واحلال زنظام 

 .ادلتكلم ابلعربية

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدرتو،  (9

 .وأن يستخدم ىذه الثروة يف إسبام عمليات اتصال عصرية

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة  لعمره ومستواه  (9

لو، وأن يكتسب بعض ادلعلومات األساسية عن االجتماعي وطبيعة عم

 .الًتاث العريب واإلسالمي

 .ن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطةأ (1

أن يتمكن من التفكَت ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومًتابط  (12

 .لفًتات زمنية مقبولة

 :طعيمة فكما يلي شدير محد وأما أىداف تدريس احملادثة عند أ

القدرة على ادلبادئ يف التحدث عند الدارسُت ودون انتظار تنمية  (1

 .مستمر دلن يبدؤىم بذلك
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 .تنمية ثروهتم اللغوية (3

سبكينهم من توظيف معرفتهم ابللغة، مفردات وتراكيب شلا يشبع لديهم  (2

 .صلازواحلاجة للمتقدم، والقدرة على اإلاألحساس ابلثقة، 

مية قدرة الدارسُت على االبتكار والتصرف يف ادلواقف ادلختلفة. تن (9

 .والتمييز بُت البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة

تعريض الدارسُت للموقف ادلختلفة اليت حيتمل مرورم هبا. واليت حيتاجون  (1

 .فيها إىل شلارسة اللغة

بصال الفعال مع ترمجة ادلفهوم االتصايل للغة وتدريب الطالب على اال (7

 .الناطقُت ابلعربية

معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة ابحلديث. وتشجيع الطالب على أن  (9

ما وإمام زمالء لو.  يتكلم بلغة غَت لغتو. ويف موقف مضبوط غلى حدّ 

40.خطأ تقبلوا اخلطأ وإن أجاد شجعوهإن أ
 

دكتور دمحم أّما أىداف مهارة الكالم عند دكتور فتحى علي يونس و 

أن ديّيز  صوات العربّية نطقا صحيحا،أن ينطق األ: عبد الرؤوف الشيخ فهي

أن  ركات الطويلة و احلركات القصَتة،أن ديّيز احل األصوات ادلتشاهبة نطقا،
                                                           

-165. ص ،(1191 ادلكرمة، مكة القرى، أم جامعة) ،أخرى بلغة للناطقُت العربية اللعة تعليم الناقة، كامل زلمود40
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أن يعرّبعن أفكاره  يب العربّية الصحيحة عند التحّدث،م الًتاكيستخد

أن يدبّر حوارا مع أحد النّاطقُت ابلعربّية ويدبّر حوارا  بطريقة صحيحة،

أن ينطق ادلتعلم  وأّما أىداف التعليم مهارة الكالم ىي: 41موضوع معُّت.

تصحيح  تشجيع الطاّلب على الكالم، أصوات اللغة سليمة صحيحة،

 42شلارسة الكالم ابلعربّية. األخطاء الشفهّية،

تًتدد يف ميدان الًتبية مصطلحات كثَتة، منها الغرض العام والغاية 

واذلدف وأاي كانت التفسَتات ادلقدمة للفرق بُت ىذه ادلصطلحات فإننا منيز 

 :بُت نوعُت من األىداف

الفلسفة تلك اليت تعرب عن ( General Objectivesأىداف عامة، ) (1

يتها كما تشًتك ادلواد ادلختلفة يف اميز بعمومالًتبوية العامة. و 

 .ربقيقها

                                                           
(, 3222دار مكتبة و ىيبة,  )القاىرة: ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس و عبد الرؤوف الشيخ, 41

 11ص. 

, (3222)القاىرة: دار مكتبة و ىيبة,  ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس و عبد الرؤوف الشيخ, 42
 72ص. 
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تلك اليت تصف لنا غاايت ( Specific Objectivesأىداف خاصة، ) (3

ادلعلم يف الفصل من تقدديو خربة تعليمية معينة. إهنا أكثر ربديدا 

 43.ودقة يف وصف ما يريد ادلعلم إحداثو من تغيَت عند الطالب

 عوامل تعليم مهارة الكالم .4

عوامل التعليم والتعلم ىو: كل ما ديكن إقامة عمل التعليم والتعلم 

وادلواقف ادلؤثرة إجراء التعليم والتعلم أو بقول آخر عوامل التعليم ىي العوامل 

من ذلك التعريف نعرف أن عوامل التعليم . يمادلوقف ادلشًتكة يف تعيُت التعل

يف األساس، . تعُت حصول التعليم أو ال. وكذا اذلدف يعينها ادلشًتكون فيو

أن عوامل تعليم مهارة الكالم ال خيتلف لعوامل التعليم العلوم االخرى،بينما 

 .ىذه العوامل تؤثر على إجراءات التعليم وزلصوالتو

دافعية  أعباء ادلعلم، تدريب ادلعلم، 44:يوأما عوامل التعليم فكما يل

ذكاء ، ميل الطالب، تعليم ادلعلم شخصية ادلعلم، عادات ادلعلم، ادلعلم،

م واللغة العالقة بُت اللغة األ توقعات الطالب، عمر الطالب، الطالب،

حجم ، االختبارات األىداف، التسهيالت، مادة الربانمج،، األجنبية

ديلك ادلعلومات ن الذي يعمل عمل التعليم جيب عليو أم ىو ادلعلّ  .الصف
                                                           

 199. ص 1197، للغة العربية للناطقُت بلغات أخرى القسم األولادلرجع يف تعليم ارشدي أمحد طعيمة، 43
 31-39، ص. 1197ادلملكة العربية السعودية، الرايض، أساليب تدريس اللغة العربية، أمحد علي اخلويل، 44
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ساسية، وطريقة التعليم، وغَتىا شلا يتعلق بوظيفتو وظيفة الكثَتة، وفطانة أ

 إنسانية، تتعلق أبوالد اآلخرين. 

وخربات أكثر شلا ديلكو  معلوماتلمدرس وينبغي أن يكون ل

وينبغي أن يكون . طالب، ألن ال يكون ادلدرس يلعبو ويذلو الطالبال

ادلدرس زلاسبا على نفسو دائما على أنو بشر كاآلخرين، لو زايدة ونقصان، 

وجيب أن يكون لو صفات نفسية، مثل: تقوى هللا، ومتخلق ابألخالق 

وجيب أن يكون ادلدرس  .يا، وغَت ذلكالكردية، والصحة جسداي أم روحان

زلبواب عند ادلتكلمُت حىت يكون شرحو ونصيحتو ويلقاه مقبوال عند 

ىم يقبلون كل ما يلقيو ادلدرس بكل سرور وفرح، والتعليم ديكن . ادلتعلمُت

 . أن حيقق الغاية ادلقصودة

 :عند انسوتيون فكما يلي ادلتعلمون حيبهمأما ادلدرسون الذين 

، يشرح الدرس والوظيفة شرحا واضحا ة الدراسةعملإلعانة يف حيب ا (1

 .عميقا ويستخدم األمثلة عندما يعلم

 .أن يقبل اذلزيل على نفسو لسبب الفرح و يوجا ذلزلفرح،  (3

  ادلصاحبة، ويشعر ابألخوه بُت األعضاء يف الفصل. (2

 .ويفهمهم طالبعلى ال وجود اذلمة القويةلو  (9
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 .كون العمل ادلدرسي رائعا ودافعا إىل ميول العملحياول على أن ي (1

 .طالبحازم وقادر على أن حييط الفصل ودافع على توقَت ال (7

 .غَت شليز وليس لو ولد شلتاز (9

 .ال حيب التذمر والسخرة واألذل والتلميح (9

 .األشياء الثمينة جبد طالبيعلم ال (1

 45.لو شخصية طبيبة (12

 توجيهات عامة لتعليم مهارة الكالم .5

ر يف تطوي تسهميهات العامة اليت قد فيما يلي رلموعة من التوجو 

 تدريس مهارة الكالم يف اللغة العربية كلغة اثنية:

 رض الطالبتدريس الكالم يعٍت شلارسة الكالم يقصد بذلك أن يتع (1

. إن الكالم ن يتكلم غَته عنوإىل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أ ابلفعل

إن تكلم ادلعلم وظل ىو مستمعا. من ىنا  طالبمهارة ال يتعلمها ال

تقاس كفاءة ادلعلم يف حصة الكالم دبقدار صمتو و قدرتو على ترجية 

 احلديث و ليس بكثرة كالمو و استئثاره ابحلديث.

                                                           
  

45
Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, )Bandung: Jemmars, 1982), h. 19 
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الطالب ابلكالم عن  ال يكلفلطالب عن خربة، يقصد بذلك إيعرب ا أن (3

علم بو. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديو شيئ  شيئ ليس لديو

 .يتحدث عنو

يردد فيو الطالب التدريب على توجيو االنتباه: ليس الكالم نشاطا آليا  (2

و الكالم. إن الكالم نشاط عقلي مركب. إن عبارات معينة وقتما يراد منو

يستلزم القدرة على سبييز األصوات عند مساعها وعند نطقها. والقدرة على 

 .التعريف والًتاكيب  وكيف أن إختالفها يؤدي إىل إختالف ادلعٌت

عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح: من أكثر األشياء حرجا للمحدثُت  (9

وإحباطا لو أن يقاطعو األخرون. واذا كان ىذا يصدق على ادلتحدثُت يف 

 .غاهتم األوىل فهو أكثر صدقا ابلنسبة للمتحدثُت يف لغات اثنيةل

مستوى التوقعات: من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القول عن  (1

اإلمكاانت احلقيقة للطالب، فيضل أن يراجع الطالب، ويستحثو على 

 .استيفاء القول مث يلومو إن مل يكن عند مستوى التوقعات

يضا. إن الكالم عملية تستغرق وقتا تدأ التدرج ىنا أالتدرج: ينطبق مب (7

ن ما ينبغي أن ديلكو دلعلم. وعليو أوتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة 
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يهيئ من مواقف الكالم ما يتناسب مع كل مستوى من مستوايت 

 :الدارسُت كالتايل

الكالم حول ن تدور مواقف لنسبة للمستوى اإلبتدائي: ديكن أاب (أ 

ومن خالل ىذه . ها ادلعلم وجييب عليها الطالبسئلة يطرحأ

اإلجابة يتعلم الطالب كيفية انتقاء الكلمات وبناء اجلملة وعرض 

 .األفكار

ادلستوى ادلتوسط يرتفع مستوى ادلوافق اليت يتعلم الطالب من   (ب 

( Role Playing) خالذلا مهارة الكالم. من ىذه ادلوافق لعب الدور

 .وإدارة الالجتماعات

ادلستوى ادلتقدم: وىنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم أو يصفون   (ج 

 .مظهرا من مظاىر البيئة

قيمة ادلوضوع: تزداد دافعية الطالب لتكلم كلما كان ما يتعلمونو ذا معٌت  (9

عندىم، وذا قيمة يف حياهتم، وينبغي أن حيسن ادلعلم اختيار ادلوضوعات 
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ستوي ادلتقدم حيث الفرصة اليت يتحدث الطالب فيها خاصة يف ادل

 46.متاحو للتعبَت احلر

 الصورة يف تعليم اللغة العربية ةلاستخدام وسي .ج 

 مفهوم الصورة .1

ثيلو يف كان سبوسائل لغرض التعليم واسعا جدا، و لكان نطاق زلتوي ا

يف ىذه األشكال، فكانت األشياء ادللموسة شكل رسومات و سلططات. و 

و األحداث اليت ستكون غالية شفواي و صعبا، أو من ادلستحيل أن تظهر 

يف شكلها األصلي الذي ديكن أن إلقائو للطالب. لذلك، يف اختيار فالبد 

ختيار نوع وسائل اللغة اليت تكون قادرة على أداء مجيع دلصم الوسائل أوال ا

 49ألجل دعم عملية التعليم.الالزمة إلنشاء أحداث التعليم و  ادلهام

تشمل مجيع أنواع اللوحات و الرسوم التوضيحية  إن كلمة "الصورة"

عادة، كانت اللوحات أو الرسوم ة يف عملية ربضَت تعليم اللغة. و ستخدمادل

التوضيحية ادلستخدمة يف الكتب النصية ال تتطلب كتابة مجيلة )اخلط(. و 

السبب يف ذلك، أن الرسومات اجلميلة ال تضمن ابلضرورة أو قد ال تكون 

                                                           
منشورة ادلنظمة للًتيبة والعلوم والثقافة،  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو، مصر،رشدي أمحد طعيمة، 46

 192-173، ص. 1191
47

Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 2009), h. 46 



49 
 

رسوم تساعد كثَتا على فهم النص. ىذا ىو السبب يف أننا صلد كثَتا ال

 التوضيحية من الكتب لتعليم اللغة أتيت دبجرد الرسومات اخلطية.

من ذلك، فإن الصورة أداة مرئية ىامة و سهلة احلصول عليها. و و 

ئي الواضح حول األمور ادلصورة. ىي مهمة ألهنا قد تعطي التصوير ادلر 

معلومات واردة فيها بشكل الصور ذبعل الناس قادرين على فهم فكرة أو و 

مات، سواء ادلكتوب أو أكثر وضوحا ابلنسبة إىل تعبَتىا ابلكلح، و واض

كن دية تستخدم الصور كوسيلة للتعليم والتعليم، و منذ فًتة طويلادلنطوق. و 

سهولة. و ابإلضافة إىل ذلك، يتم احلصول استخدامها مستمرا بشكل فعال و 

دوا السعي ديكن للناس احلصول عليها بعدد كبَت إذا أراعلى الصور بسهولة. و 

 41إىل ذلك.

 بصفة عامة، كانت الرسومات و الرسوم التوضيحية اجلميلة للدروس

الصور  اخلطوات استخدامها للحصول علىاليت تناقش القضااي الثقافية. و 

ن كثَت ف والكتب. و اآلالصحبقطع الصور الواردة يف اجملالت و اجلميلة ىي 

من الناس الذين يستخدمون بطاقة الربيد و زلتوايهتا صور ثقافية. مىت كانت 
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الرسومات احملتاجة حبجم أكرب، فتكون ادللصقات الالزم تعليقها على جدار 

 الئمة ألخذىا.

ل ينبغي من أن تكون كبَتة واضحة تكون الصور احملتاجة أمام الفص

ألجل سهولة كل تلميذ يف نظرىا. فاستخدام ىذه الصور يف حاجة إىل 

اىتمام ادلعلمُت و اخلطوة األوىل اليت جيب أن يقوم هبا ىي اإلعداد. كان 

وجود الصور اليت كانت معلقة يف غرفة الصف ال يضمن تركيز اىتمام 

 طالبو بدال من دعوة ال أىل تلك الصور، و لتجنب ذلك، طالبال

ىل اىتمامو. و ينبغي بغي للمعلم أوال توضيح ما حيتاج إللمشاركة بنشاط، ين

ذلذه الظروف تلقي اىتماما جداي من يدي معلم، ألن قوة ادلالحظة لكل 

لصور تعمل بشرح الوضع احلقيقي. ليست كل اتلميذ ليست متساوية، و 

 47 ما ينظرن إليو.يدر كون معٌت طالببعبارة أخرى، ليس كل الو 

شكلها إثناىن األبعاد و تكون   الصورة ىي ما سبثيل ببصرية وف

و الصورة تدل على ادلعٌت عن احلال   50إلجتهاد الشعور و تفكَت الناس.كا

و  ،و احلوادث و اإلسم. و ديكن خفض ىذه الصورة من اجملالت و الصحف
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ىامليك ىي كل ما يتحقق بصراي يف شكل الصورة عند أومار 51ملصقات.

الذى يتوكن من  ،ثنائية األبعاد و مشاعر فياضة من شعور أو العقل

 52لوحات.

 أنواع وسيلة الصورة .2

 ادلتصلة الصور (أ 

معة من الصورة اليت تظهر أحد احلدث كان الصورة ادلتصلة رل

أبكملو. تلك الصورة ديكن أن تكون بطاقة منفصلة أو يف ورقة كاملة. و أما  

 كيفية استخدامها تكون واحدا فواحدا أو يف وقت واحد.

 الساعة الصور  (ب 

كان الصورة الساعة ىي اصلح الوسائل يف تعليم اللغة العربية و 

لصنعها و سهلة لنيلها ادلدرس.  لوسيلة سهلةخاصة يف مهارة لكالم. ىذه ا

لكن قبل أن يستخدم ىذه الوسيلة على الطالب أن يعرف العدد من و 

واحدة إىل ستُت. و خطة التالية للمعلم أن تدور اإلبرة يف صورة تلك 

 53الساعة. بعد التحقق يتبُت مدار الساعة عدد رقم فيقدم ادلدرس األسئلة.
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 الصور الثابتة (ج 

 إىلمنها ما حيتاج خدم يف التعليم دون أجهزة عرض، و منها ما يست

عرض االفالم الثابتة. ربتل  جهازأجهزة عرض خاصة كالفانوس السحرى و 

فال يكاد خيلو   .االتصال ادلختلفة الثابتة مكااًن ملحوظًا بُت وسائل الصور

كتاب أو جريدة أو رللة من صور بعضها ابأللوان والبعض اآلخر ابللونُت 

الصور الفوتوغرافية  :األبيض واألسود ويقع ربت دائرة الصور الثابتة

وادلرسومة والفيلم الثابت والشرائح الفوتوغرافية ذات ادلقاسات ادلختلفة 

 .وسكوبيةوالشرائح اليدوية وادليكر 

 أما أنواع الصور الثابتة: 

الصور ادلأخوذة بكامَتا التصوير ىف ضوء ىي  الصور الفوتوغراقية، (1

الشمس أو ابستخدام الفالش وىى رخيصة التكاليف وسبتاز حبرية 

وتستخدم الصور الفوتوغرافية كوسيلة . االختيار للمادة ادلصورة

عتمة أو تعليمية يعرضها ابستخدام جهاز عرض الصور ادل

استخدامها ىف رلالت احلائط واللوحات اإلخبارية ، كما أهنا مادة 

غنية للوحات الوبرية وذلك بلصق قطعة صغَتة من صنفرة أو قماش 
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ويرى خلف الصورة فيساعد ذلك على تثبيت الصورة على اللوحات 

 الوبرية.

 ىو عبارة عن عدة صور متتالية مطبوعة على فيلمالفيلم الثابت،   (3

أحيااًن فوق  إطارًا وتكتب 12-22 مم وربتوى عادة على 21

، وتعرض جبهاز عرض األفالم لصورة عبارات لتشرح موضوع الصورةا

الثابتة ويصاحب العرض أحيااًن شرح من ادلعلم أو شريط مسجل 

وديتاز الفيلم الثابت بقلة تكاليف إنتاجو وسهولة زبزينو . عليو الشرح

ادلختلفة دلوضوع معُت، ولكن من  لصغر حجمو وعرضو للنواحى

عيوبو أن الصور تنقصها احلركة كما أن ادلعلم مقيد بتتابع الصور 

 .حىت ولو مل يكن زلتاجاً إىل عرضها

و صورة موجبة على قاعدة شفافة نوعان منها ما ى وىيالشرائح،   (2

الشرائح اليدوية  النوع السابق شرحو والنوع الثاين ىي تشبو وىي

ن رسم أو كتابة ما يتطلب عرضو على شاشة ، والشرائح وفيها ديك

 . اليدوية سهلة اإلنتاج زىيدة التكاليف
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 الصور اجلاىرة (د 

ادلرئي بشكل الرسوم  إىل البيانإن مادة الدرس اليت ربتاج 

التوضيحية ديكن احلصول عليها من ادلصادر ادلوجودة. و الصور من 

تكون قادرة على سد  ىا ديكن أناجملالت و الكتيبات، و النشرات و غَت 

من  ذا بدأان يف مجع الصور من سلتلف التخصصات العلمية.احتياجاتنا. إ

أن تتوفر الصور ادلناسبة احملتوى الدرس. و  سلتلف ادلصادر ادلذكورة، يرجي

دبجموعة قطعة من صورتُت أو أكثر، فإن احلاجة إىل الصور اليت تتناسب 

من ادلهم ينبغي دائما أن ينظر إىل حق فائها. و أىداف التعليم سيتم استيمع 

راد استخدامها ابداع ادلؤلف من الصور ادلستخدم. إذا كانت الصور الًت ي

النشر، فنحن حباجة إىل أن نسأل إذن من صاحب سبلك حقوق الطبع و 

حقوق الطبع. كانت الصور اجملموعة و ادلختارة ال استخدامها يف تقدًن 

تصويرىا. مث مجع تلك الصور مع احلروف ادللصوقة  ادلواد الدراسية ينبغي

 54مثل روغاس.

 

 

 الصور اخلطية (ه 
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على الرغم من عدم وجود اخللفية التعليمية يف رلال الفنون أو الرسوم، 

ورة خطية. الصورة اخلطية، على ديكننا أن نصنع صورة بسيطة و ىي رسم أو ص

الرغم من أهنا بسيطة جدا، ديكنها الظهار عمل أو موقف مع أتثَت جيد جدا. 

و ابلصورة اخلطية ديكننا أن ربكي قصة أو معلومات ىامة. و ابإلضافة إىل أن 

الصورة اخلطية ديكن إنشاءىا مباشرا على السبورة عندما تكون يف الفصل، و 

ديكن راق الكرتون أو الورق ادلناسب. و صور أوال على أو ديكن أيضا اعداد ال

وصف شكل شيء من أشياء بسيطة عن طريق صورة خطية دون احلاجة إىل 

على سبيل ادلثال: صورة مًتل أو حقيبة، لق حول تفسَت خاطئ من التلميذ. و الق

 ديكن استخدامها لتعليم اللغة العربية أو اإلصلليزية.

 فوائد الصورة .3

 ئد الصورة ىي:من فواو 

 يف تذكر أمساء األشياء أو الناس الذين يروهنم. طالبمساعدة ال (أ 

يف فهم مادة الشخصية من حالل التعليم  طالبتساعد يف تسريع ال  (ب 

 عن األخالق.
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يف فهم ادلفاىيم من ادلراد التعليمية مع أكثر  طالبمساعدة ال (ج 

 55ملموسة.

 ستخدام الصورةتعليم ابالأساليب  .4

 الصور وسيلة بصرية زبدم أىدافا عديدة منها:

 ذبمع الصورة عيون الطالب على منظر واحد يف وقت واحد. (1

باشر بُت ثستخدم الصورة يف تعليم معاين الكلمات عن طريق االقًتان ادل (3

 الكلمة و الصورة.

 تستخدم الصورة لتكون زلور زلادثة أو أية نشاطات شفوية أخرى. (2

 تستخدم الصورة يف تدريبات التعويض بدال من الكلمات. (9

 تستخدم الصورة لتوضيح استعمال بعض الًتاكيب اللغوية. (1

 تسنخدم الصورة لتكون زلور كتابة و صفية أو قصصية. (7

 الصورة لتوضيح زلتوى مقال أو قصة.تستخدم  (9

 زبلق الصورة جوا جديدا يف الصف و تصبح مصدرا للتنويع و التشويق. (9

 حيسن ابدلعلم أن يراعي ما يلي: ،عند استخدام الصورةو 
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إذ ديكن أن تكون من صنع ادلعلم  ،ال يشًتط يف الصورة أن تكون مطبوعة (1

 أو الطالب.

 صورة كثَتة التفاصيل.الصورة البسيطة أفضل من ال (3

 فهو أفضا من الصورة. ،إذا توفر الشيء احملسوس نفسو (2

جيب أن يكون حجم الصورة كبَتا حبيث يراىا كل طالب يف الصف  (9

 بوضوح.

 56جيب أال يبالغ ادلعلم يف استعمال الصورة. (1

 من بعض مزااي الصورة ىي:

الت، أو ادلصنوعة ديكن احلصول عليها بسهولة، و ديكن قطعتها من اجمل (أ 

 سهولة االستخدام، و ال ربتاج إىل أدوات إضافية.بيد ادلدرس، و 

استخدام الصورة ىو شيء طبيعي يف عملية التعليم من دون اعطاء   (ب 

 كما كان زعمو غالبا إىل من يستخدم ادلعرض أو الفيلم.االنطباع "إظهار"  

 ديكن أن تكثر رلموعة من الصور دائما. (ج 

من السهل تعيُت خيارات الدرس ما. و ألجل التقدًن، ديكن عدد الصور  (د 

 59يتناسب بكثرة اجملموعة.
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 أما بعض مزااي الصور األخرى فهي تشمل:

إهنا ملموسة، كان الصورة أكثر واقعية تشَت إىل ادلشاكل األساسية ابلنسبة  (أ 

 إىل الوسائل التعليمية اللفظية )ادلنطوقة( وحدىا.

 ديكن للصورة التغلب على ضيق ادلكان و الوقت. (ب 

 ديكن للصورة التغلب غلى مالحطاتنا احملدودة. (ج 

يف رلاالت ما و ألي مستوى السن، حىت ديكن للصورة توضيح ادلسألة، و  (د 

 51التمكن من منع أو تصحيح سوء الفهم.

 فإن الصورة قد سبلك عيواب عديدة، و ىي: ابإلضافة إىل ىذه ادلزااي،و 

 الصور تنحصر على االىتمام بتصور حاسة العُت. (أ 

 صورة األشياء اليت كانت معقدة اللغاية أقل فعالية ألنشطة التعليم.  (ب 

 57حجمها زلدود جدا اجملموعات كبَتة. (ج 

ور جيب أن يكون لو أىداف واضحة وزلددة إن االستخدام الفعال للص

يف ىذه احلالة، كانت الصور اليت ديكن استخدامها ىي الصورة اليت ومفصلة. و 

ديكن أن تتطور ي مناقشتو أو ادلشكلة ادلوجهة. و ذلا عالقة مع الدرس الذي ذبر 
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ادلهارات البصرية، وخيال األطفال، التعليم ية التعلم و وسائل ادلرئية يف عملال

ادلساعدة على ربسُت سبكن األطفال ضلو األشياء اجملهولة أو األحداث اليت ال و 

ديكن تقدديها يف الفصول الدراسية، و ديكن أن تساعد يف تنمية شخصية 

 .طالبال

 شلا ينبغي العناية بو كما يلي:و 

 الىتمام، الواضحة و السهولة للفهم.الصور اجلميلة، ادلثَتة ل (أ 

 األشياء ادلصورة جيب أن تكون مهمة و مناسبة للمادة ادلدروسة. (ب 

جيب أن تكون الصور حقيقية صحيحة دبعٌت أن تكون قادرة على وصف  (ج 

 حالة شلاثلة )متشاهبة( إن كانت تنظر يف الوضع الواقعي.

 .طالبال ديكن أن يفهمها الللصورة بساطة دبعٌت ليست صعبة معقدة حىت  (د 

 60جيب أن تكون حجم الصور وفقا لالحتياجات. (ه 

 

 خصائص وسيلة الصورة .5

 أن ىناك عدد من خصائص وسيلى الصورة و منها:
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ىذه يعٍت أهنا ديكن أن تصف الكائن أو احلدث ة، و جيب أن تكون أصيل (أ 

 مباشرة. طالبمثل إذا يراه ال

تكوين الصورة سبام، يقدر أن يبُت األجزاء الرئسية فيها بسيطة، و   (ب 

 بوضوح.

كان حجم الصورة متناسب حبيث أن يتخيل التلميذ سهلة عن حجم  (ج 

 احلقيقي لألشياء أو وجوه مرسومة.

 ذلا و صالحيتها لتحقيق أىداف التعلم.اجلمع بُت مجا (د 

جيب أن تكون الصور رسالة. ألهنا ليست كل صورة جيدة ىي وسيلة  (ه 

أن تكون الصورة جيدة من زاوية الفنية و وفقا ألىداف جيدة. ينبغي 

 61التعلم اليت ينبغي ربقيقها.
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