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 وجل الذي یسر لي السبیل ووفقني إلنجاز ھذا العمل المتواضع،  عزأشكر هللا
 .وأحمده على كل نعمھ

إن البحث عمل شاق وشیق، ولیس ھناك من باحث یمكن لھ أن یدعي أنھ أنجز 
عمال دون أن تتضافر جھود أخرى لتعضھ سواء بالنصیحة، أو التوجیھ أو المراجع، أو 

 .حتى التشجیع

 :كر كل من ساھم في ھذا بشكل أو بآخر وعلى وجھ الخصوصاعترافا بالجمیل، أش

على قبولھا اإلشراف على ھذا  **مختاریة بن قبلیة ** األستاذة المشرفة الدكتورة 
 .العمل

لما بذلوه من  كما أسدي الشكر والتقدیر لألساتذة الكرام بكلیة اآلداب والفنون،
 .مجھود أثناء الدراسة

 .صدقاء على مساعدتھم خالل جمیع مراحل البحثكما أشكر كافة الزمالء واأل

وال یفوتني أن أشكر أعضاء اللجنة الكرام الذین أتشرف بقبولھم مناقشة وتقویم 
 .ھذا العمل
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بسم هللا الرحمن الرحیم والصالة والسالم على أشرف المرسلین وعلى آلھ وصحبھ 

 :أجمعین، وبعد

 

نشطة، التي تتآلف فیما بینھا بقصد مساعدتھا تشتمل اللغة على عدد من الفروع و األ

إلى ما یسھل          على القیام بوظیفتھا التعبیریة والتواصلیة، وھي كمادة دراسیة بحاجة 

ویحسن عملیة تعلیمھا وتعلمھا، ولذلك فالمعلم مطالب في الوقت الحاضر باالستعانة بوسائل 

ه بشكل مشوق ومثیر وسھل، ذلك لما تعلیمیة تساعده على إیصال معلوماتھ إلى تالمیذ

للوسیلة من أھمیة، فھي تعمل على جذب اھتمام المتعلمین إلیھا وتوضح غامضھا، وترسخ 

 .  مفاھیمھا وتثبیتھا

وھذا یوضح بأن الوسیلة التعلیمیة أصبحت ضروریة في كافة مراحل التعلیم 

اسھ لحل بعض المسائل وباألخص المرحلة االبتدائیة، التي یعتمد فیھا المتعلم على حو

مما      والمشكالت التي تعترض في تعلمھ، ذلك أن الطفل یتعلم عن طریق الحواس أكثر 

 .یتعلم عن طریق التجریدات الذھنیة المقومة على شكل ألفاظ

من ھنا راودتنا مجموعة من التساؤالت تدور حول إشكالیة تلقي تلمیذ ھذه المرحلة 

 وجدت؟ إنوما نوعھا  إیضاح، فھل ھي موجودة؟لنشاطات اللغة بواسطة وسائل 

ھي تساؤالت یسعى ھذا البحث لإلجابة عنھا من خالل تسلیط الضوء على المرحلة 

 .الجزائریةاالبتدائیة بالمدرسة 

توظیف الوسائل التعلیمیة في تعلیم ": ولھذا ارتأینا أن یكون موضوعنا موسوما بـ
 ".وذجانم-المرحلة االبتدائیة أ -اللغة العربیة
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في     تجدر اإلشارة إلى أن الموضوع یتطلب منا التعرف على الوسائل المستخدمة 

 .تعلیم اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة

 

 :ولقد اخترنا ھذا الموضوع ألسباب أھمھا
 

ضرورة اإللحاح على أھمیة االلتفات إلى األساس الحسي عند تدریس اللغة العربیة  •

 .االبتدائیةخاصة في المرحلة 

 .إلبراز الدور الذي تؤدیھ ھذه الوسیلة في تحسین عملیة التعلیم والتعلم •

في      لمعرفة إلى أي مدى وصل استخدام الوسائل التعلیمیة في المدرسة االبتدائیة  •

  .مدینة مستغانم نموذجا -الجزائر

ة العربیة وھدفنا من ھذا البحث ھو معرفة أنواع الوسائل المستخدمة في تعلیم اللغ

 :ومن الدراسات التي عنیت بھذا الموضوع ما یلي

على         أثر استخدام برنامج قائم : "بعنوان، خالد مطھر العدوانيقام بھا  ةدراس •

األلعاب اللغویة في تنمیة التراكیب اللغویة ومھارات التعبیر الشفوي لدى طلبة 

قائم على األلعاب اللغویة تھدف دراستھ إلى تصمیم برنامج   الصف الرابع أساسي،

 .لتنمیة التراكیب ومھارات التعبیر الشفوي

أثر برمجة تعلیمیة في تحصیل الطالب للصف :" دراسة قام بھا شافع النیادي بعنوان •

الرابع أساسي في قواعد اللغة العربیة، وتھدف دراستھ إلى تصمیم برمجیة تعلیمیة 

 .ب الصف الرابعفي اللغة العربیة ودراسة أثرھا في تحصیل طال
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ونحن في ھذا البحث سنركز على معرفة إذا كان من الممكن االستفادة من وسائل 

تعلیمیة حدیثة في تعلیم النشاطات اللغویة للمرحلة االبتدائیة، متتبعین في ذلك المنھج 

الوصفي لمعرفة مفھوم الوسیلة التعلیمیة وخصائصھا وأنواعھا وأھمیتھا وتعلیم النشاطات 

الوسائل المستخدمة في تعلیم اللغة  ثم قمنا بذكر أنواعاللغویة أھدافھا وطرائق تعلیمھا، 

مع    والمنھج التحلیلي اإلحصائي بحیث قمنا بتحلیل بعض النتائج المتوصل إلیھا العربیة، 

أساتذة التعلیم االبتدائي في وضع نسب خاصة لكل إجابة من إجابات االستبیان الموزع على 

 .مدارس الموجودة في مدینة مستغانمبعض ال

أثناء انجازنا ھذا العمل المتواضع واجھنا بعض الصعوبات والعراقیل أھمھا نقص 

المراجع المتخصصة في ھذا النوع من الموضوعات، إضافة إلى ضیق الوقت المخصص 

 .النجاز البحث، وعدم تعاون بعض المؤسسات التعلیمیة معنا

 .فتضمنت مقدمة وثالثة فصول وخاتمةث أما الخطة المتبعة في البح

 إلى، وقد قسمناه "الوسائل التعلیمیة في میدان التعلیم والتعلم:" بـ عنون الفصل األول

إلى  فیھ       ، وتعرضنا "مفھوم الوسیلة التعلیمیة وأھمیتھا: ، عنوان المبحث األولمبحثین

في    ى ذكر أنواعھا وأھمیتھا تعریف الوسیلة التعلیمیة، وتطور تسمیاتھا، ثم تطرقنا إل

في    میدان التعلیم والتعلم، إضافة إلى ذكر بعض المعوقات التي تحول دون استخدامھا 

 .المدارس

 

 

 

 

 

 

 

" شروط اختیار الوسیلة التعلیمیة وخصائصھا" وجعلنا المبحث الثاني معنونا بـ

ائصھا، مع التطرق إلى وتعرضنا فیھ إلى ذكر معاییر وأسس اختیار الوسیلة، ثم حددنا خص
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الحدیث عن أھم العوامل المؤثرة في اختیارھا، باإلضافة إلى ذكر القواعد األساسیة التي 

مرورا  تراعى عند استخدامھا بدءا بالمرحلة األولى والمعنونة بمرحلة التخطیط أو اإلعداد

المعنونة بمرحلة المرحلة الثالثة و إلىبالمرحلة الثانیة والمعنونة بمرحلة التنفیذ، وصوال 

 ).الوسیلة(التقویم

 إلى      ، وقد قسمناه "تعلیم النشاطات اللغویة:" أّما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان

، وفیھ قدمنا مفھوم )والخط إلمالءا(تعلیم القراءة : بـ ثالثة مباحث، عنون المبحث األول

 .وطرائق تعلیمھا أھدافذكر  إلىثم تطرقنا  أھمیتھا و القراءة

 .تعلمھ وأھداف أنواعھ إلىمع التطرق  وأھمیتھ اإلمالءمفھوم  إلىثم تعرضنا 

 .ثم تعرضنا أیضا إلى مفھوم الخط وأھدافھ وخطوات تعلیمھ

عناصر، حیث تناولنا  إلىتعلیم التعبیر، وقد قسمناه : ا المبحث الثاني فجاء بعنوانأمّ 

 إلى       ، ثم قمنا بالتطرق فھوأھدا أھمیتھذكرنا  التعبیر ثمتعلیم  األولفي العنصر 

 .وطریقة تعلیمھا أھداف، مع ذكر )الشفھي والمكتوب(نوعیھ

تعلیم القواعد، تطرقنا فیھ إلى مفھوم القواعد  :وفي المبحث الثالث والذي عنون بـ

     وأھمیتھا وأھداف تعلیمھا، وركزنا الحدیث على الطریقتین الشائعتین في تعلیم القواعد

باعتبارھا القاعدة األساسیة التي انطلقت منھا جمیع ) القیاسیة واالستقرائیةالطریقتین (

 .ثم عرضنا في األخیر مواضیع خاصة بتعلیم القواعد للمرحلة االبتدائیةتیسیرات النحویة، ال

، وقد قسمناه "النشاطات اللغویة ووسائل تدریسھا:" وجاء الفصل الثالث تحت عنوان

في     الوسائل التعلیمیة المستخدمة  أنواع: موسوم بعنوان األولالمبحث : ثالثة مباحث إلى

عرضنا بعض النماذج من الوسائل المقترحة لتعلیم  تعلیم اللغة العربیة، وفي المبحث الثاني

النشاطات اللغویة، وفي المبحث الثالث واألخیر قمنا بوضع استبیان ضم مجموعة من 

 .ل النتائج المتوصل إلیھااألسئلة تصب في الموضوع، محاولین تحلی

         .النتائج المتوصل إلیھا وختمناه بخاتمة تضمنت أھمّ 
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في أبعاده العامة إلى تزوید المتعلم باألدوات، التي تیسر لھ سبل  التعلیمیھدف 

االتصال والتواصل والتفاھم مع الغیر، والقدرة على التعامل مع المكتوب والمقروء 

وثق المواد اتصاال بھذا الجانب وأكثرھا تأثیرا في حیاة المتعلم ولعل أ ،والمسموع وفھمھ

  . وما یتفرع عنھا من نشاطات ،اللغة العربیةوفي مقدمتھا تعلیم  ،تعلیم اللغات

ویفترض أن یكون على  ،ویأتي على رأس ھذه االھتمامات إعداد المعلم معرفیا وتربویا

على         مقدمتھا المھارة والقدرة  وفي ،درایة تامة بمختلف جوانب الفعل التربوي

مادتھ من  علىمقبلین ، والتأثیر فیھم بما یجعلھم منقادین لھ ،التواصل والتفاعل مع المتعلمین

وھذا ما للسلوك اللفظي من أھمیة بالغة في التعلیم الذي یعتبر في المقام  ،تردد أو نفور رغی

 .یاتھ التي تجعل منھ تواصال ممیزاوضوابطھ وأخالق ،لھ أسسھ ،األول نشاطا تواصلیا

ینصح التربویون المعلم باإللمام بالمادة ومعرفة طرق  ،إضافة إلى ھذا العامل المھم

التي  التعلیمیة وتوظیف الوسائلوحسن اختیار  ،والمراحل التي تقوم علیھا ،التدریس

فكما یتم  ،وعنصرا مھما من عناصر العملیة التعلیمیة ،أصبحت محورا أساسیا في المنھج

كذلك یتم اختیار الوسائل التعلیمیة  ،اختیار المحتوى والطریقة واألنشطة في ضوء األھداف

أن االختیار غیر الصحیح     ذلك ،والمھمة ملقاة على المعلم ،التي تثري الموقف التعلیمي

 .  كثیرا ما یعوق انجاز األھداف ،لھذه الوسائل
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  وأھمیتھا ةـعلیمیة التـالوسیلمفھوم : مبحث األولـال

 :التعلمیة الوسیلة التعلیمیة تعریف .1

 :لقد تناول المتخصصون الوسائل التعلیمیة بتعریفات ومفاھیم عدة ومتنوعة منھا

ومواد یستخدمھا المعلم  ،وأدوات ،أجھزة:" فذكر أنھا ،تعریف محمود محمد الحیلة •

 األفكاري وشرح وتوضیح المعان ،وتقصیر مدتھا ،لتحسین عملیة التعلیم والتعلم

في نفوسھم وتنمیة     وغرس العادات الحسنة  ،وتدریب التالمیذ على المھارات

وذلك  ،واألرقاموالرموز  األلفاظدون أن یستخدم المعلم  ،وعرض القیم تجاھاتاال

والتربیة القومیة بسرعة وقوة  العلمیة الصحیحةالحقائق  إلىللوصول بطلبتھ 

   1."وتكلفة أقل

یستخدمھا المعلم لتحسین عملیة التعلیم وتوضح  أداةكل : " بأنھاھم وعرفھا بعض •

    عادة ما تدریبھم على مھارة ما أو تعویدھم أو ،أفكارهوشرح  ،مدلوالت ألفاظھ

 2".واألرقاموالرموز  األلفاظمد المدرس فقط على تیع أنتنمیة اتجاه دون  أو

                       الدراسةالمواد التي تستخدم في حجرات :" بأنھاوتعرف أیضا  •

           لتیسر فھم معاني الكلمات المكتوبة  ،المواقف التعلیمیةأو في غیرھا من 

F".المنطوقة أو

3 

  

 أثناءتستخدم  ،أداة ربط وتفاعل بین المعلم والمتعلم:" وأشار إلیھا باحث فذكر أنھا •

 إحدىوھي  ،وشرح المادة التعلیمیة في موقف تعلمي محدد ،عرض الدرس

   .4"تثري المادة العلمیة الموجودة في الكتاب ،مصادر التعلم

                                                            
 .93ص ،1ط ،دار المسیرة، عمان ،محمود محمد الحیلة، تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة التعلیمیة 1
       2009 ،1ط ،، دار الكتب المصریة)تكنولوجیا التعلیم(لتقنیات التربویةرمزي أحمد عبد الحي، الوسائل التعلیمیة وا 2

 .16ص 
دیوان المطبوعات   ،)وحدة استعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم(كروعة فیصل، اللغة العربیة وآدابھا 3

، جامعة التكوین المتواصل LMDظام سنة أولى من ن ،اإلرسال األول ،الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر
 .08ص

 1998 ،1عمان،  ط ،دار مجدالوي للنشر، رسمي علي عابد، النشاطات التربویة المدرسیة بین األصالة والتحدیث 4
 .98ص



 الوسائل التعلیمیة في میدان التعلیم والتعلم                                  الـفصــل األول   
                                      

~ 4~ 
 

 :مما تقدم یتبین لنا أن معظم التعریفات السابقة تتفق على أن الوسائل التعلیمیة

 لتحقیق ،تستخدم في المواقف التعلیمیة ،عبارة عن أدوات وأجھزة ومواد -1

 .أھداف تعلیمیة

السابقة أن الھدف من استخدام الوسائل یمكن أن نستنتج من خالل التعاریف  -2

 .وتحسین عملیة التعلم ،التعلیمیة ھو تسھیل عملیة التعلیم

الوسیلة التعلیمیة ماھي إال قناة یستخدمھا أو یستعین  بأنكذلك یمكننا القول  -3

إلى المستقبل  )محتوى معلومات الدرس(لتمریر رسالتھ) المعلم(بھا المرسل 

أنھا ترتبط ارتباطا وثیقا بثالثة محاور أساسیة ھي  وھذا دلیل على ،)المتعلم(

والموقف ، والمتعلم الذي تعود علیھ الفائدة منھا ،المعلم الذي یستخدمھا

 :1ذلك والشكل اآلتي یبین ،التعلیمي الذي تثریھ وتزید من فاعلیتھ

 المعرفة                      

 متعلــم            معلــم                                  

 الوسیلـة                                           

  توضیح المادة التعلیمیة : تؤدي ھذه الوسائل مجموعة من الوظائف أھمھا -4

وتحقیق تعلم  ،وأفكار وإكساب الطالب جملة من المھارات والقیم ،من معان

 .ناجح في مدة قصیرة

یتم توصیل  إذ بھا ،صل الناجحارق التوالوسیلة التعلیمیة طریقة من ط نّ إ -5

 .الحقائق العلمیة الصحیحة من المعلم إلى المتعلم

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .14ص ،)ت.د(،)ط. د(الجزائر،  ،دار التنویر ،خالد لبصیص، التدریس العلمي والشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف 1 
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 :تسمیاتھا وتطورھا .2
نظرة  إلیھاكانوا ینظرون  إذ ،منذ القدم اھتمامھم بالوسائل التعلیمیة المربون أولى

 .احترام لما لمسوه من اثر في تحسین عملیة التعلم والتعلیم

واكتشف أثر الحواس في العملیة التعلیمیة التعلمیة أجمع  ،م الحدیثولما تطور العل

 .وأثرھا الواضح في إثراء عملیة التعلم ،المربون على فائدتھا

فكان لھا  ،ھذه الوسائل نتیجة التدرج في تسمیتھا على مر السنین أسماءوقد تعددت 

الوسائل البصریة ، اإلیضاحوسائل  :ومن ھذه األسماء ما یلي ،أسماء متنوعة ومتعددة

وسائل االتصال التعلمیة  ،الوسائل التعلیمیة ،الوسائل المھنیة ،الوسائل السمعیة البصریة

وكانت كل تسمیة من ھذه المسمیات تواجھ ، 1)تكنولوجیا التعلم(وآخر تسمیاتھا تقنیات التعلم

 .نقدا لما فیھا من مآخذ

 :ھاتسمیتف ،ةحدوعلى ھذا األساس یمكن أن نذكر دور كل تسمیة على 

     ا تخاطب السمعبحكم أنھا إمّ  :معا بالوسائل السمعیة البصریة أو االثنین •

 .2أو البصر في التعلیم

وتتبع ھذه التسمیة من الدور الذي تلعبھ : معینات التدریس أو معینات التعلیم •

الوسائل في مساعدة كل من المعلم والمتعلم في تسھیل عملیتي التعلیم 

 .والتعلم

وتدل على الدور الذي تلعبھ ھذه الوسائل من توضیح ما : اإلیضاحائل وس •

 .بھذه الوسائل إالیقوم المدرس بشرحھ بشكل نظري ال یتضح 

 :ووردت تسمیات أخرى مرتبطة بعملیتي التعلم والتعلیم منھا 

وترتبط بعملیة التعلیم بشتى صوره  ،شیوعا األكثروھي : الوسائل التعلیمیة - أ

 .وأشكالھ

                                                            
 08مقاالت تربویة عن االنترنت، سلسلة موعدك التربوي، رقم : المركز الوطني للوثائق التربویة، بیداغوجیات یراجع 1

 .14ص  ،2001
  2003 2یراجع نایف سلیمان وآخرون، أسالیب تعلیم األطفال للقراءة والكتابة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط 2

 .29ص 



 الوسائل التعلیمیة في میدان التعلیم والتعلم                                  الـفصــل األول   
                                      

~ 6~ 
 

   تتم أنوالتي ال تشترط  ،التسمیة بعملیة التعلم ھذهوترتبط : ئل التعلمیةالوسا - ب

بل یمكن أن تتم بطریقة ذاتیة من قبل  ،عملیة تعلیم أو تدریس مقصود من خالل

 .1مبدون أن یعتمد على المعل ،المتعلم

ھناك فرقا  بین الوسائل التعلیمیة والوسائل  أننجد من خالل ھاتین التسمیتین 

ن إف ،الفرق في من یستخدم ھذه الوسیلة وإنما ،وھذا الفرق لیس في التعریف ،میةالتعل

وان  ،كانت وسیلة تعلیمیة ،معین للمتعلم استخدمھا المعلم قصد نقل محتوى تعلیمي

 لنطلق علیھا وسائ ،استخدمھا المتعلم الكتساب خبرات جدیدة دون االعتماد على المعلم

 .تعلمیة

ونظرا  ،نظرا الرتباط عملیة التعلم بعملیة التعلیم: ة التعلمیةالتعلیمی  الوسائل -ج

 . 2الن الوسیلة الواحدة یمكن أن یستخدمھا المعلم والمتعلم في آن واحد

         ووسائل االتصال التعلیمیة ،كما نجد تسمیات أخرى منھا الوسائل الوسیطة

والتي تتضمن  ،یة االتصالعلى أساس دورھا في تحقیق االتصال والتفاھم بین عناصر عمل

 .3والبیئة التي یتم فیھا االتصال، والرسائل ،المرسل والمستقبل

فبعدما  ،ھذه التسمیة تبرز لنا جیدا التدرج واالنتقال الذي مرت بھ الوسیلة التعلیمیة

أصبحت اآلن وسیلة وقناة  ،على توضیح معلوماتھ ،كانت مجرد أداة تساعد المعلم و المتعلم

  .لومات والمھارات المكتسبة من المعلم إلى المتعلمتنقل المع

وأحدث ھذه التسمیات ھي  ،ومع التقدم والتطور العلمي ظھرت تسمیات أخرى

بل تعني  ،تعلیم والتي ال تعني مجرد استخدام لآلالت واألجھزة الحدیثة فحسبتكنولوجیا ال

نھا تأخذ  بأسلوب النظم أي أ ،في المقام األول طریقة في التفكیر لوضع منظومة تعلیمیة

 .والذي یعني إتباع منھج وأسلوب وطریقة في العمل یسیر في خطوات منتظمة

 

 

                                                            
 .30نتاج الوسائل التعلیمیة التعلمیة، ص محمود محمد الحیلة، تصمیم وإ 1
 .30المرجع نفسھ، ص 2
 .73ص 2000، 1عبد الحافظ سالمة، الوسائل التعلیمیة والمنھج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط 3
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وتستخدم كل اإلمكانات التي تقدمھا التكنولوجیا على وفق نظریات التعلیم والتعلم  

 1.لتحقیق أھداف ھذا النظام

میة مرت أن الوسائل التعلی ،مما یالحظ ویستخلص من ھذه المسمیات المتعددة

ھو ناتج عن االختالف  إنما ،وان ھذا االختالف في المسمیات ،تطورھا إلىبمراحل أدت 

 .ونظرا للدور الذي تؤدیھ في كل مرة، ألخرمن مستعمل 

حسب اقتناعھم بفوائدھا وبالحواس التي  بحیث أن المربین كانوا یطلقون التسمیات

تراعات وتعددھا والتي ساعدت كثیرا وكذلك بسبب تطور االخ ،تثیرھا في اكتساب الخبرات

 .على اختزال وقت المعلم والمتعلم

 :أنواع الوسائل التعلیمیة .3
 :یرى المربون أن الوسائل التعلیمیة نوعان 

ومن أمثلة  ،2وھي التي تؤثر في القوى العقلیة بوساطة الحواس: الوسائل الحسیة 1.3

 :الوسائل الحسیة ومجاالتھا نذكر مایلي

في صفوف التعبیر للصفوف األولى  ویستخدم الشيء نفسھ :عرض الشيء نفسھ . أ

 .وذلك بان یعرض المعلم طائرا كالحمامة أو زھرة

           كنموذج لحیوان  ،وتستخدم في دروس التعبیر والقراءة: النماذج المجسمة . ب

 .أو نحو ذلك ،أو نموذج سیارة

والقراءة وینتفع بھا في دروس التعبیر  ،مثل صورة أسد أو عصفور: الصور . ت

 .واألناشید

والخصائص الفنیة لفنون  ،كالتي تستخدم في بیان االتجاھات األدبیة: الرسوم البیانیة . ث

 .اللغة في العصور المختلفة

 

 

 

                                                            
.73عبد الحافظ سالمة، المرجع نفسھ، ص  1 
منشورات جامعة عمر المختار   ،لغة العربیة في التعلیم العامجاسم محمود حسون، حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم ال2 

 .275ص ،1996 ،1ط ،البیضاء اللیبیة
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 :اھاـومن مزای

  1.وتحبب المدرسة إلیھم ،أنھا تجلب السرور للتالمیذ وتجدد نشاطھم •

 .ترھف الحواس وتدعو إلى دقة المالحظة •

 .ألنھا تدرك عن طریق الحواس ،الحقائق في األذھانتساعد في تثبیت  •

ومن أمثلة  ،بوساطة األلفاظ ،وھي التي تؤثر في القوى العقلیة: الوسائل اللغویة 2.3

 :الوسائل اللغویة ما یأتي

 .وھو ما یلجأ إلیھ معلم اللغة العربیة في بیان معاني المفردات: الشرح . أ

 .مھا المعلم في دروس القواعدمثال كاألمثلة التي یستخد: األمثلة والتشبیھ . ب

 .وأثرھا كبیر في تنمیة الخیال وتزوید التالمیذ باألفكار: القصص والحكایات . ت

أمكن أن یعرض باللفظ صورة واضحة تقترب  ،إذا كان الوصف دقیقا جدا: الوصف . ث

 2.من الصورة الحسیة

 :وللوسائل اللغویة مزایا كغیرھا منھا

 :الوسائل التعلیمیة بمایلي تمتاز العبارة اللفظیة عن غیرھا من

فذكر الشيء یحتاج إلى زمن أقل مما یتطلبھ استحضار ھذا الشيء : السرعة -1

 .وعرض صورتھ أو نموذجھ

وھي أقدر على توضیح المعاني  ،فاللغة ال تكلف اإلنسان إال النطق بھا: السھولة -2

  3.الكلیة و الحقائق المجردة

یرى بعض المربین أنھا ثالثة  ،صرولصلة الوسائل المعنیة بحاستي السمع والب

 :أنواع

وتشمل جمیع الوسائل التي تعتمد في دراستھا على حاسة البصر : الوسائل البصریة - أ

الصور  ،السبورة ،منھا الكتاب المدرسي ،والتي تستخدم فیھا العین في التعلیم

 .البطاقات والنماذج والعینات

                                                            
 .213، صأسالیب تعلیم األطفال للقراءة والكتابةنایف سلیمان وآخرون،   1
 . 275جاسم محمود حسون، حسن جعفر الخلیفة، المرجع السابق، ص 2
 .215نایف سلیمان وآخرون، المرجع السابق،  ص 3
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مد في استقبالھا على حاسة وتشمل جمیع الوسائل التي تعت: الوسائل السمعیة  - ب

اإلذاعة  ،منھا أجھزة التسجیل الصوتي ،والتي تستخدم فیھا األذن في التعلیم، السمع

 1.اللغة اللفظیة المسموعةالمدرسیة، 

    وتشمل جمیع الوسائل التي تعتمد في استقبالھا  :الوسائل السمعیة البصریة  - ت

: ذن والعین معا في التعلیم منھاوالتي تستخدم فیھا األ ،على حاستي السمع والبصر

وكل معلم لھ الحریة في اختیار نوع ، 2الحاسوب ،أفالم الفیدیو ،التلفاز التعلیمي

تكون الوسیلة السمعیة ھي  فأحیانا ،الوسیلة التي یراھا مناسبة للموقف التعلیمي

میذه خاصة إذا أراد المعلم مثال تعلیم تال ،الطریقة الناجحة في تحقیق أھداف درس ما

یكون  وأحیانامن مخارجھا الحقیقیة  بإخراجھانطقا صحیحا  ،كیفیة نطق األصوات

      في اختیار الوسیلة البصریة الحل لدرس یعتمد على معرفة ورؤیة أشخاص 

أخرى یكون في االعتماد على الوسیلة السمعیة البصریة  وأحیاناعن قرب مثال 

 .أو مھاریة أو وجدانیةاألساس في تحقیق أھداف سواء كانت معرفیة 

 كبیرة بالنسبة للمعلم والمتعلم على وجھ  وھذا دلیل أن الوسیلة التعلیمیة لھا فائدة

  .الخصوص

 أھمیة الوسائل التعلیمیة في میدان التعلیم والتعلم .4

وخلق الدوافع وإیجاد الرغبة لدیھ  ،یقصد بعملیة التعلیم توصیل المعرفة إلى المتعلم

       وھذا یقتضي وجود طریقة أو أسلوب یوصلھ  ،ول إلى المعرفةللبحث والعمل للوص

إلى ھدفھ لذلك ال یخفى على الممارس لعملیة التعلیم أو التعلم ما تنطوي علیھ الوسائل 

إذ من خاللھا یستطیع المعلم أن  یجعل من محاضرتھ محاضرة  ،التعلیمیة من أھمیة كبرى

وان ینقل جو  ،والوجدانیة المطلوبة ،المھاریةتحقق األھداف المعرفیة و ،علمیة نافعة

وعلیھ یمكننا أن نحصر دور  ،المحاضرة من الرتابة والخمول إلى جو من التفاعل والحركة

  :الوسائل التعلیمیة وأھمیتھا فیما یلي

                                                            
رؤیة نظریة تطبیقیة، دار الصفاء للنشر  ،تحلیل محتوى مناھج اللغة العربیة ،محسن علي عطیة ،عبد الرحمن الھاشمي. د 1

 .90ص ،2009 ،1ط ،عمان ،والتوزیع
 .90المرجع نفسھ، ص 2
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والمقصود باللفظیة  ،تساعد الوسائل التعلیمیة على تحاشي الوقوع في اللفظیة -1

 1.لداللة التي لھا عند المعلماست لھا عند التلمیذ استعمال المدرس ألفاظا لی

 إذ تساعد الوسیلة التعلیمیة على استثارة اھتمام التلمیذ ،إثارة اھتمام الطالب -2

بحیث یأخذ التلمیذ بعض الخبرات التي تثیر اھتمامھ وتحقیق  ،وإشباع حاجتھ للتعلم

 .أھدافھ

خاصة , بترسیخ وتعمیق التعلم وذلك, تجعل ما یتعلمھ الطفل باق األثر وأكثر ثباتا -3

 .إذا تم إشراك جمیع حواس المتعلم

كدراسة  ،مثال بعد زمني ،توسیع الخبرات والتغلب على البعد الزمني والمكاني -4

وبعد مكاني كدراسة القارات  ،العصور القدیمة باستخدام الصور والخرائط

 2.باستخدام الخرائط والصور أیضا

 .االت الحیاة الیومیة للمتعلمترتبط بمج ،تقدم خبرات واقعیة -5

 .تسھم في نمو المعاني وبالتالي نمو الثروة اللفظیة للطفل -6

 .تساعد في زیادة مشاركة التلمیذ االیجابیة نحو التعلم -7

         مع زیادة الوضوح  ،واختصار الوقت ،توفیر جھد كل من المعلم والمتعلم -8

 .في الفھم

 .  اللفظي تعمل على كسر الرتابة التي تصاحب الشرح -9

 3.لمواجھة الفروق الفردیة ،تساعد على تنویع أسالیب التعلم -10

 .فتعاونھ على تكوین مدركات صحیحة ،توفیر الخبرات الحسیة للتالمیذ -11

 .وذلك لما تضفیھ على الدرس من حیویة وواقعیة ،جذب وتركیز انتباه التالمیذ -12

 .وحثھم على اإلقبال على الدرس بشغف ،زیادة تشویق التالمیذ -13

 

 

                                                            
األردن  ،عمان ،توزیعدار الیازوري العلمیة للنشر وال ،طارش بن غالب الیعقوبي،  الوسائل التعلیمیة وتقنیات التعلم 1
 .18ص ،1،2011ط
 .19 ،18ص ،المرجع نفسھ 2
 1997، ) ط.د( ،القاھرة ،المكتبة األكادیمیة  ،2ج ،زاھر أحمد،  تكنولوجیا التعلیم تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة 3

 .65ص
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  1.ومضاعفة فاعلیتھم وایجابیتھم خالل الدرس ،زیادة النشاط الذاتي للتالمیذ -14

 .یؤدي تنویع الوسائل التعلیمیة إلى تكوین مفاھیم سلیمة -15

 .مما یؤدي إلى تثبیت االستجابات الصحیحة ،تساعد في تنویع أسالیب التعزیز -16

 2.نھا التلمیذتؤدي إلى ترتیب واستمرار األفكار التي یكوّ  -17

 اتضح أنھا تفید كال من المعلم وذلك  ،خالل عرض أھمیة الوسیلة التعلیمیة ومن

من ناقل ، بحیث تغیر دوره ،في مساعدتھ على تحسین أدائھ في إدارة الموقف التعلیمي

 .وملقن إلى دور المخطط والمنفذ والمقوم للتعلم ،للمعلومات

لدیھ حب االستطالع وتنمي  ،وتثري تعلمھ ،و المتعلم الذي تعود علیھ الفائدة

وتشجعھ على المشاركة والتفاعل مع المواقف الصفیة المختلفة خصوصا  ،وترغبھ في التعلم

 .إذا كانت الوسیلة من النوع المسلي

ال تكمن في الوسائل التعلیمیة في حد ذاتھا  ،اتضح أیضا أن أھمیة الوسائل التعلیمیة

فمن أسلوب متكامل یضعھ المعلم  ،حددةولكن فیما تحققھ ھذه الوسائل من أھداف سلوكیة م

ولكي توفر لتالمیذه نوعا من الخبرات والتجارب  ،لتحقیق أھداف الدرس النظري أو العملي

الحیة التي أصبح من الصعب توفیرھا لوجود عوائق كثیرة مثل البعد الزماني والمكاني 

 3.وكثرة النفقات

 :األدوار التالیةوعلیھ یمكن أن نحصر أھمیة الوسیلة التعلیمیة في 

 .والمتعلم وتسھل عملیة التعلیم والمعلم، مثال توفر وقت المعلم: دور تعلیمي .1

 .إثارة انتباه التالمیذ نحو الدروس وتشویقھم: دور نفسي .2

 .بحیث أنھا تربط الحیاة المدرسیة بالخارج: دور تربوي .3

 

 

 

 

                                                            
 .06ص ،1964 ،)ط.د ( ،ار المعارفد ،لوسائل التعلیمیة البصریة للمعلمینا ،محمد یوسف الدین  1
 .115ص  ،الوسائل التعلیمیة والمنھج ،عبد الحافظ سالمة 2
 .115ص ،المرجع نفسھ  3
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 :معوقات استخدام الوسائل التعلیمیة.5
وتحقیق األھداف ، لھا أھمیة كبیرة في تنمیة المھارات، یةأن الوسیلة التعلیم صحیح

  في مواجھة المشكالت التعلیمیة أساسيكما لھا دور  ،المرجوة في عملیة التعلیم والتعلم

 النفور من  مما یتركھم ھذا الجانب السلبي ، المعلومات للتالمیذ إیصالكعدم التمكن من (

  من أن یكون لھا معوقات تحول دون استخدامھا  إال أن ھذا ال یمنع ،)مقاعد الدراسة من

 :1أھمھا وقد ذكر محمود محمد الحیلة، في مدارسنا

أو البعد  ،المعلم لم یتمكن من التخلص من استعمال األسلوب الفظي في التدریس أنّ  .1

وھذا ما یؤدي إلى ملل التالمیذ ونفورھم  ،عن الطریقة التقلیدیة المتكررة بحكم العادة

 .المقدمة لھم من الدروس

الستعمال األجھزة واألدوات إلنتاج وسائط  ،النقص الواضح في إعداد المعلم عملیا .2

 2.بسیطة

عدم تخصیص معظم المدارس بمیزانیة مناسبة إلنتاج الوسائل التعلیمیة األساسیة  .3

 .التي تحتاجھا

العھدة فیما یختص ب  ،التعقیدات الروتینیة التي تفرضھا القوانین اإلداریة بالمدارس .4

 .وإجراءات اإلصالح واالستھالك، واألدوات، وانتقاالت األجھزة

مقاعد التالمیذ جمیع  بحیث تشكل، الزیادة الواضحة في كثافة حجرات الدراسة .5

 .مما ال یجد المعلم مكانا لوضع األجھزة، فراغ الحجرة

         والتجدید في المدارس، المادیة التي تخصص لتشجیع االبتكار فزقلة الحوا  .6

 .أو الستخدام الوسائل الرخیصة المحسنة من البیئة المحلیة

نتاج ھذه بعض المعوقات التي ذكرھا محمود محمد الحیلة في كتابھ تصمیم وإ

التي تحول دون استخدام الوسائل التعلیمیة في المدارس الوسائل التعلیمیة التعلمیة 

 :المعوقات إلى ثالثوعلى إثرھا یمكن أن نقسم ھذه  ،والمؤسسات التعلیمیة

                                                            
 .155محمود محمد الحیلة، تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة التعلمیة، ص 1
 .155یراجع محمود محمد الحیلة، المرجع نفسھ،  ص 2
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ه الوسائل وكذلك ذالستعمال ھ، تتمثل في عدم توفر الخبرة للمعلم :معوقات بشریة .1

نقص الوعي لدیھ بأھمیة الوسیلة التعلیمیة التعلمیة في مواجھة المشكالت التي 

 .تعترضھ في التعلیم

 الوسیلةوتتمثل في عدم توفیر االعتمادات المالیة لشراء : معوقات مادیة .2

 .خدامھاواست

إذ أن اختیار الوسیلة التعلیمیة المراد استخدامھا في الدرس : معوقات إجرائیة .3

 .تتطلب جھدا علمیا وعملیا

 

 شروط اختیار الوسیلة التعلیمیة وخصائصھا: المبحث الثاني
 :معاییر اختیار الوسیلة التعلیمیة واستخدامھا  .1

ظیفھا في التدریس بشكل فعال وتو، اختیار الوسیلة التعلیمیة من أجل استخدامھا إنّ 

وتحكم بالعناصر  ،من دون جھد وبرمجة ھادفة وواعیة ،ال یأتي بشكل عفوي ،ومؤثر

 .والنشاط التعلیمي المراد التخطیط لھ ،المؤثرة في الفعالیة

 :التالیة واألسسولغرض أن یكون ھذا االختیار مناسبا البد من مراعاة القواعد 

أي أنھا یجب أن تكون  ،ھج الدراسي وموضوعھمالءمة الوسیلة ألھداف المن -1

     وان یكون تعبیرھا  ،المعرفیة والسلوكیة وأھدافھمتوافقة مع موضوع الدرس 

 .عن الموضوع تعبیرا صادقا ومحددا

 .مراعاة مستوى الطلبة من حیث العمر والخبرات السابقة -2

         دف لكي تؤدي الھ ،مراعاة الخصائص الفنیة الواجب توفرھا في الوسیلة -3

وحدة المعلومات وقیاسھا من حیث زمن  ،من استعمالھا وتتضمن تلك الخصائص

 .الحصة الدراسیة ووضوحھا وألوانھا

       یكون المدرس  أنومن الضروري  ،توفر أجھزة لعرض الوسیلة المستعملة -4

وتحقیق  ،عرضھا وإمكانیة ،قد اختبر قبل العرض واالستعمال مدى صالحیتھا

 .المتوخاة منھا األھداف

 .دقة المادة العلمیة التي تعرضھا وتقدمھا الوسیلة التعلیمیة -5
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    ولیس وفقا لتفضیل  ،ضرورة مراعاة الموضوعیة في اختیار الوسیلة التعلیمیة -6

 .أو میل المدرس

یكون نوع الوسیلة التعلیمیة المختارة مالئما للمجموعات التعلیمیة كونھا  أنیجب  -7

 .متوسطة أو ،صغیرة أو كبیرة

 .مناسبة الوسیلة مع التطور العلمي والتكنولوجي في المجتمع -8

بما یزید من التعلم  ،أن تنمي لدى الطلبة القدرات والمھارات الفكریة والعقلیة -9

 1.والتأمل والتفكیر

وھذا یعني أّن للوسیلة التعلیمیة مجموعة من الخصائص والصفات تجعلھا متمیزة 

المتمثل في المعارف  ،المحتوى التعلیمي(ھداف درسھبحیث تمكن المعلم من تحقیق أ

كما تعد ھذه الصفات السبیل الوحید للحكم على جودة الوسیلة ومناسبتھا  ،)والمھارات

 .للموقف التعلیمي

 الوسیلة خصائص .2

التعلمیة مناسبة للموقف التعلیمي  ویراد بھا أن تكون الوسیلة التعلیمیة: المالءمة 1.2

 2:الذي تستخدم فیھ من حیث

 والجسمیة ،واالنفعالیة ،والمعرفیة ،مستویات التعلمیة اللغویة. 

 ھل ھي كبیرة؟ وھل یمكن للجمیع : مثال ،حجم المجموعة التي تعرض علیھا

 رؤیتھا؟

 بحیث  ،بمعنى تحدید المدة الزمنیة لعرضھا ،مقدار الوقت المخصص لعرضھا

ا حتى ال تفقد عنصر ویراعى أیضا فیھا الوقت المناسب لعرضھ ،تناسب المستقبلین

 .فیھا والجھد الذي یتطلبھ استخدامھا اإلثارة

 والبیئة المدرسیة  ،بمراعاة العادات والتقالید في المجتمع ،البیئة االجتماعیة        

 .المادیة المتوافرة الستخدامھا اإلمكاناتمن حیث 

 ونوع المادة المدرسیة التي تستخدمھا ھذه الوسیلة ،محتوى المنھاج. 

                                                            
 .12 11ص ،1998 ،1ط ،عمان ،العلمیة للنشر والتوزیعدار الیازوري  ،صباح محمود، تكنولوجیا الوسائل التعلیمیة. د 1
 .75عبد الحافظ سالمة، الوسائل التعلیمیة والمنھج،  ص 2



 الوسائل التعلیمیة في میدان التعلیم والتعلم                                  الـفصــل األول   
                                      

~ 15~ 
 

 والنفس الحركیة ،المعرفیة واالنفعالیة) بجمیع مستویاتھا(الدرس التعلیمیة دافأھ. 

المجھول  إلىومن المعلوم  ،الصعب إلىفي عرض المحتوى من السھل : التنظیم 2.2

 1.مع االبتعاد عن التعقید

 .ویقصد بھا أن تكون الوسیلة مطابقة أو قریبة من الواقع المستطاع: الواقعیة 3.2

ذا في قدرة الوسیلة على ترغیب الطالب في االطالع والبحث یتمثل ھ: التشویق 4.2

 تتوفر فیھاإذا كانت الوسیلة جذابة ومساعدتھم على استخالص معارف خاصة 

ھذه األلوان على األفكار  ىتطغ أالّ شرط  ،والخط اإللقاءوجودة  األلوان

          ویعد ھذا العنصر عامال مھما  ،وعلى الھدف من استعمالھا ،األساسیة

 .ھو تسھیل عملیة التعلم والتعلیم ألن الھدف األساسي من استخدامھا ،في نجاحھا

إذ یراعى في تصمیمھا صحة المحتوى والمعلومات : والجمال الفني العلمیةالدقة  5.2

 .وبقاءھا لفترة طویلة من الزمن بحیث یمكن تداولھا ،الفنیةوالدقة من الناحیة 

     معنى ھذه الربط  ،بقة والخبرات الجدیدةفھي تربط بین الخبرات السا: الربط 6.2

 2.بین ما تعلمھ الطالب وما سیتعلمھ

تكون عامال فعاال في تسھیل  ،صنعألمتینة  ،فالوسیلة رخیصة التكالیف: التكالیف 7.2

 3.عملیة التعلم

   تتوفر        ،یتضح أّن الوسیلة التعلیمیة ،ومن خالل عرض ھذه الخصائص

 :لكي یقدم دروسھ بالشكل المطلوب من بینھا ،م أن یراعیھاشروط وجب على المعل على

 یراھا جمیع تالمیذ القسم ،أن تكون كبیرة. 

 خالیة من الغموض ،غیر معقدة ،تكون بسیطة أن. 

  استعمالھا نعلى الھدف م ،األلوانأالّ تطغى. 

 أن تكون مسایرة لمراحل النمو. 

 

 

                                                            
 .75یراجع عبد الحافظ سالمة، المرجع نفسھ،  ص  1
 .70 69ص ،2000 ،1ط ،عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزیع  ،ماجدة السید عبید، الوسائل التعلیمیة في التربیة الخاصة 2
 .70ص ،المرجع نفسھ 3
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 دومسایرة للتقدم والتجدی ،أن تكون مطابقة للواقع. 

 أن تكون قلیلة التكلفة.F1 

 ننسى ضرورة مراعاة الموضوعیة في اختیار الوسیلة التعلیمیة والتنویع  أندون 

وعدم  ،األغراضلجمیع  األفضلتكون وسیلة واحدة ھي  أنال یمكن  ألنھ ،في استخدامھا

         ویصرفھم  ،الن ذلك یشتت أذھان الطالب ،ازدحام الدرس بمجموعة من الوسائل

 .الدرسمتابعة  عن

 :العوامل المؤثرة في اختیار الوسیلة التعلیمیة المناسبة .3
إّن اختیار الوسیلة التعلیمیة المناسبة للموقف التعلیمي متوقفة على عوامل تؤثر فیھا 

 :منھا

تفرض علیھ اختیار  ،المعلّم طریقة معینة في التدریس إتباعإّن : طریقة التدریس -1

فإّنھ یفضل  ،مثال إذا اختار المعلم طریقة النقاش ،میةنوع معین من الوسائل التعلی

 .اختیار وسیلة ال تعیق النقاش

        بھ مستوى الھدف الذي حدده المعلّم  المقصود: نوع العمل المطلوب أداؤه -2

وھذا یؤثر في الطریقة التي  ،متعلّم انجازهوالمطلوب من ال ،للدرسفي تخطیطھ 

فإّنھ  ،فمثال لو كان الھدف حركیا ،تیار الوسیلةیختارھا المدرس وبالتالي في اخ

 .سیختار طریقة التدریب

یجب على المعلّم مراعاة الفئة  ،عند اختیار أّیة وسیلة: خصائص المتعلمین -3

 .والوجدانیة ،والمعرفیة ،من حیث خصائص المتعلمین الجسمیة ،2المستھدفة

المالیة لشراء  إلمكاناتاوتتمثل في توافر : المادیة والفنیة المتاحة اإلمكانات -4

 .استخدامھا أو ،الفنیة لصنعھا واإلمكانات ،الوسیلة

االیجابي للمعلّم نحو  تجاهاالالعامل في  ایتمثل ھذ: اتجاھات المعّلم ومھاراتھ -5

 3.إضافة إلى مھارتھ في استخدامھا ،الوسیلة دون األخرى

 

                                                            
 . 273جاسم محمود حسون،  حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة في التعلیم العام، ص  1
 .77عبد الحافظ سالمة، الوسائل التعلیمیة والمنھج،  ص 2
 .77عبد الحافظ سالمة، المرجع نفسھ، ص  3
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 1:علیمیة المناسبةالشكل اآلتي یوضح العوامل المؤثرة في اختیار الوسیلة التو 

 

                                                                                                                              

 :قواعد العامة التي تراعى عند استخدام الوسیلة التعلیمیةال .4

معلم بعض األساسیات التي أن یراعي ال ،االستخدام الفعال للوسائل التعلیمیةیتطلب 

 :تشكل إجابات عن التساؤالت اآلتیة

لمن تستخدم الوسیلة؟ أي من ھم الطلبة المستھدفون باستخدامھا؟ وما  :أوال

 ؟ومیولھم واتجاھاتھم خبراتھم السابقة ،من حیث أعمارھم  خصائصھم

   2أین ستستخدم ھذه الوسیلة؟ ھل ستستخدم في المدرسة؟ أم في البیت؟ :ثانیا

متى تستخدم الوسیلة؟ ھل ستستخدم قبل البدء بالشرح أم بعده؟أم في أثنائھ؟ : ثالثا

 .وھل ستستخدم ھذه الوسیلة في بدایة الحصة أم في نھایتھا؟

                                                            
مفاھیم وتطبیقات الیازوري  ،ریسیة وتقنیات التدریسعامر إبراھیم علوان وآخرون، ھیئة التعلیم التقني للكفایات التد.د 1

 .90ص ،2011 ،1ط ،األردن ،عمان
 9ط ،القاھرة، أسالیب تدریس العلوم، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات ، وجید جبران. یعقوب نشوان ود. د 2

 .207ص ،2007
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كیف سیتم استخدام الوسیلة؟ ما الخطوات التي یقوم بھا المعلّم في أثناء استخدام : رابعا

 .وقبل وبعد؟ ،الوسیلة

استخدام ھذه الوسیلة؟ أو ما األسباب الداعیة إلى ھذا االستخدام؟  لماذا ینبغي: خامسا

 1وما القیمة المترتبة على ذلك؟

وعلیھ فإن خطة المدرس الناجحة الستعمال الوسیلة التعلیمیة تتضمن المراحل 

 :والعملیات التالیة

 ):قواعد قبل استخدام الوسیلة(في أثناء مرحلة التحضیر -أوال 
            بحیث تتناسب  ،دید واختیار الوسیلة التي ینوي استخدامھایقوم المعلّم بتح .1

 .مع الموقف التعلیمي

ومطابقة محتوى  ،وذلك للوقوف على ما تتضمنھ من محتوى ،تجربة الوسیلة وتفقدھا .2

 .عرفة متطلبات استخدامھامو ،درسھ

ة ومن ثم العمل على تھیئ، وكیفیة عرضھا، تحدید مكان عرض الوسیلة وزمنھا .3

بحیث تتالءم مع المواقف ، مع مراعاة الوقت المناسب لعرضھا، أذھان المتعلمین

إذا كان ، وعلى المعلّم ھنا تفقد متطلباتھا كوجود مصدر التیار الكھربائي، التعلیمیة

 .المستخدم جھازا

 الصف وذلكومواد إلى غرفة ، وأجھزة، من أدوات، إحضار متطلبات الوسیلة كلھا .4

   كما یجب على المعلّم أن یقوم بترتیب ھذه المواد حسب دورھا ، قبل بدء الحصة

 .في عملیة االستخدام

التخطیط لألنشطة والخبرات التي سیقوم بھا الطالب عند استخدام الوسیلة وربطھا  .5

 2.بموضوع الدرس

 

 

 

                                                            
 .207ص ،المرجع نفسھ 1
دار الفكر للطباعة  ،المرحلة األساسیة الدنیا ،لعربیة بین النظریة والممارسةعبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس ا 2

 .615ص ،2000 ،1ط ،والنشر والتوزیع
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 :وتتم من خالل الخطوات التالیة: مرحلة االستخدام -ثانیا

وتشویقھم ، ویقوم بتھیئة الطلبة نفسیا، دام الوسیلةحیث یمھد المعلّم الستخ، التمھید .1

 1.الستخدامھا

 .ویعرضھا في المكان المناسب، یستخدم المعلم الوسیلة في التوقیت المناسب .2

وربطھا مع مادة ، ولفت انتباھھم إلى النقاط الھامة، یقوم المعلم بمراقبة نشاط الطلبة .3

 .وتنفیذ النشاطات التي خطط لھا المعلم، الدرس

 .وعلى المعلم أن یعرض الوسیلة بأسلوب شیق ومثیر .4

 .یتأكد من رؤیة جمیع المتعلمین للوسیلة خالل عرضھا وتفاعلھا معھا .5

 .یتیح المعلم الفرصة لمشاركة بعض المتعلمین في استخدام الوسیلة .6

 .عدم التطویل في عرض الوسیلة تجنبا للملل .7

 .عدم ازدحام الدرس بعدد كبیر من الوسائل .8

اء الوسیلة أمام الطالب بعد استخدامھا تجنبا النصرافھم عن متابعة ما تبقى عدم إبق .9

 .من الشرح

 2.اإلجابة عن أیة استفسارات ضروریة للمتعلم حول الوسیلة .10

 عن المرحلتین السابقتین، المرحلةال تقل أھمیة ھذه  :مرحلة ما بعد االستخدام -ثالثا

ولكي یحقق ، لتغطي ھذه المرحلة، طة مناسبةن المعلم مطالب بان یكون قد جھز أنشإولذا ف

 :یمكن أن یعدھا المعلم التي األنشطةالھدف من استخدامھا ومن بین 

 .التي تضمنتھا الوسیلة األفكارنقاش یدور حول  إجراء .1

فكثیرا ما یكون في الموضوع ، تثري موضوع الوسیلة، ینظم أنشطة تكمیلیة .2

 .ب أو اثنینجوانب عدة تكون الوسیلة قد ركزت على جان

عدم فعالیتھا في تحقیق الھدف منھا  أو، للتعرف على فعالیتھا، تقویم الوسیلة .3

ومدى الحاجة الستخدامھا أو عدم استخدامھا مرة ، ومدى تفاعل التالمیذ معھا

 .أخرى

                                                            
 .23،  ص)تكنولوجیا التعلیم(رمزي أحمد عبد الحي، الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة 1
 .23المرجع نفسھ،  ص 2
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أو استبدال ما قد یتلف ، أعطالما قد یحدث لھا من  إصالح أي، صیانة الوسیلة .4

 .لكي تكون جاھزة لالستخدام مرة أخرى، یقھاتنظیمھا وتنس وإعادة، منھا

 1.أي تخزینھا في مكان مناسب بعد استعمالھا، حفظ الوسیلة .5
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خلق اإلنسان "  :لقد كرم هللا سبحانھ وتعالى اإلنسان بظاھرة اللغة في قولھ تعالى

        تھدف  إذ، تعد من أھم وسائل االتصال والتواصل بین الطالب وبیئتھحیث  ،1"علمھ البیان

  2.إلى إكساب المتعلم القدرة على االتصال اللغوي الواضح السلیم

وھي أداة االتصال ، على المتعلم إتقانھا، وللغة مجموعة من المھارات والنشاطات

 .معھوالتكیف ، تمكن الفرد من التفاعل في المجتمع، الرئیسیة في المجتمع اإلنساني

 ة قدرة الطالب على القراءة المستوعبة الفاھمةتھدف نشاطاتھا اللغویة إلى تنمیو

والتحدث بسالسة وفق ، واإلمالئیة، والصرفیة، والكتابة السلیمة الخالیة من األخطاء النحویة

    البد   أداة التخاطب والتواصل، ولكي یجید الطالب استخدام اللغة، الموضوع المطروح

 3.من إجادة ھذه النشاطات مجتمعة

وجب علینا أن نقوم بذكر ، والمكانة التي تحتلھا اللغة العربیةنظرا لألھمیة و

حتى ، مع شيء من التفصیل، والتي یسعى كل معلم إلى تعلیمھا لتالمیذه، نشاطاتھا اللغویة

 . ومعرفة أھدافھ وطریقة تعلیمھ، یتضح لنا مفھوم كل نشاط من أنشطتھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .489من سورة الزخرف، روایة ورش، ص  02اآلیة رقم  1
عبد الرحمن عبد الھاشمي، دراسات في مناھج التربیة اإلسالمیة واللغة العربیة وأسالیب تدریسھا، عمان، مؤسسة الوراق  2

 .317، ص2011, 1للنشر والتوزیع، ط
دار  كنوز المعرفة العلمیة للنشر  ،صي وآخرون،  مھارات اتصال في اللغة العربیة وآدابھا منھج وتطبیقأحمد البال 3

 .07ص ،2010 ،1ط ،والتوزیع
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 لخطإلمالء واوا القراءةتعلیم  :األولالمبحث 

  :القراءة .1
 :مفھومھا وأنواعھا 1.1
        فبدونھا ال یمكن للمتعلم ، تعد القراءة المدخل الرئیسي لكل تعلم :مفھومھا -أوال

من الدخول إلى عالم الكلمة المكتوبة والتي بدورھا تشكل األساس لكل بناء معرفي وبدونھا 

 .أیضا ال یمكن للمتعلم أن یحل الرموز المكتوبة

تنطلق من التعرف ، وان صیاح أن القراءة عملیة فكریة دینامیكیة تفاعلیةیرى أنطو

واكتشاف استعماالتھا ، وجملھا، وإدراك معاني تعابیرھا، إلى أصوات اللغة إلى فك رموزھا

لوصول إلى الفحص القرائي اھدف بوذلك ، والتعمق في استدالالتھا، الحقیقیة والمجازیة

 .للنصوص المقروءة

ألنھا تعتمد في األساس على مستوى معین من النمو ، ا عملیة فكریةوالقول بأنھ

كما تفترض القیام بنشاطات فكریة تشكل أسالیب الفھم ، الفكري األساسي لتعلم القراءة

وھي التعرف إلى األصوات والرموز اللغویة  والتذكر الضروري لعملیة التعرف ، القرائي

 .ھذه 

 فألنھا تستند على عملیة االكتشاف الناشط للمعنى  أما قولھ تفاعلیة  عملیة القراءة

ومحاولة التیقظ  الدائم خالل قراءة ، من تصورات حولھ للقارئعن طریق ربطھ بما 

 1.النص

وھي ، وإحدى المھارات اللغویة األساسیة، إّن القراءة تعّد من الفنون األساسیة للّغة 

أسالیب النشاط الفكري الذي یمتاز وأسلوب من ، أداة اتصال فكري بین القارئ والكاتب

 .والتنظیم، واالختیار والتذكر، والربط والموازنة، بالفھم
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فعرفھا  بعضھم ، تطرق إلى مفھوم القراءة، لذلك نجد الكثیر من التربویین المحدثین

  تشمل تفسیر الرموز والرسوم التي یتلقاھا القارئ، دافعیة، عملیة عقلیة انفعالیة: " بأنھا

وھذه المعاني واالستنتاج ، والربط بین الخبرة السابقة، وفھم المعاني، ن طریق عینیھع

 1". وحل المشكالت، والتذوق، والحكم، والنقد

        إّن المتأمل لھذا التعریف یرى بأن القراءة في مفھومھا عرفت تطورا وتغیرا

 صري للرموز المكتوبةإذ كانت في البدایة محصورة في دائرة ضیقة حدودھا اإلدراك الب

 .ثم تغیر المفھوم نتیجة الدراسات والبحوث التربویة، والنطق بھا، وتعرفھا

ثم تطورت نتیجة الدراسات ، تھدف إلى الفھم، فأصبحت القراءة عملیة فكریة

تفاعال یجعلھ ، وھو تفاعل القارئ  مع النص  المقروء، المتالحقة وأضیف لھا عنصر آخر

   وأخیرا انتقل ھذا المفھوم ، والتفاعل معھ، ون نتیجتھ نقد المقروءمما یك، یسر أو یحزن

     واالنتفاع بھ ، مما یقرأ في مواجھة  المشكالت، إلى  استخدام ما یفھمھ وما یستخلصھ

 2.في المواقف الحیاتیة
 3:من حیث الشكل واألداء ثالثة أنواع إّن القراءة: أنواعھا -ثانیا

    ومعانیھا ، مدلوالتھا وإدراك، فسیر الرموز الكتابیةیتم فیھا ت :قراءة صامتة - أ

 .أو تحریك شفاه، في ذھن القارئ دون صوت

           وھي العملیة التي یتم فیھا ترجمة الرموز الكتابیة  :ةیالجھر القراءة  - ب

        حسب ما تحمل ، متباینة للداللة، وأصوات مسموعة، إلى ألفاظ منطوقة

 .من معنى

واألفكار ، وھي العملیة التي یستقبل فیھا اإلنسان المعاني: ستماعقراءة اال  - ت

 .جھریةالكامنة وراء ما یسمعھ من ألفاظ وعبارات ینطق بھا القارئ قراءة 

 

 

 
                                                            

 .295س العربیة، المرحلة األساسیة الدنیا، صعبد الفتاح حسن البجة، أصول تدری  1
 . 297، 296المرجع نفسھ، ص  2
 .311المرجع نفسھ، ص  3
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 :وطرائق تعلیمھا أھداف القراءة  2.1
  1:من األھداف العامة لتعلیم القراءة ما یلي :أھدافھا -أوال

 .وأن یتمثل المعنى، ن األداءأن یجید الطالب النطق وأن یحس -1

   والقدرة ، أن یكتسب الطالب المھارات القرائیة المختلفة كالسرعة والطالقة -2

 .وإحسان الوقف عند اكتمال المعنى، على تحصیل المعنى

 .أن ینمو میل الطالب إلى القراءة -3

 .أن یعبر الطالب تعبیرا صحیحا عن  معنى ما قرأه -4

 .ردات والتراكیب الجدیدةأن تنمو حصیلة الطالب من المف -5

لكسب المعلومات واالنتفاع بالمقروء والمتعة ، كما تھدف القراءة إلى الفھم

 2.والتسلیة

 :طرق تعلیم القراءة للمبتدئین -ثانیا
       وعلى المعلم أن یختار الطریقة التي تساعده ، لتعلیم القراءة ھناك ثالثة طرق

 : حو اآلتيأو تناسبھ لتعلیم تالمیذه وھي على الن

                ثم التدرج في الكلمات، وعمادھا البدء بتعلیم الحروف: الطریقة التركیبیة .1

 : ویندرج تحتھا طریقتان فرعیتان ھما، ثم إلى الجمل

وأشكالھا متسلسلة ثم تعلم ، تعلیم الحروف الھجائیة بأسمائھا :الطریقة الھجائیة •

قل بعدھا إلى تعلیم المقاطع منتھیة بأحد وینت، أصواتھا مقرونة بالحركات الثالثة

 .حروف المد الثالث

ھذه طریقة تقتضي أن یعرف األطفال رموز الحروف وأصواتھا  :الطریقة الصوتیة •

  3.وطریقة النطق بھا المختلفة باختالف الشكل

 

 

                                                            
 .295، ص2004، 3عبد الرحمن السفاسفة، طرق تدریس اللغة العربیة، مركز یزید للنشر، عمان، األردن، ط. د 1
 .295یراجع عبد الرحمن السفاسفة، المرجع نفسھ،  2
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وفي ھذه ، وعمادھا البدء بالكلمات واالنتقال منھا إلى الحروف :الطریقة التحلیلیة   .2

        ووحدة كلیة ذات معنى متمثلة، یقة وحدة كلیة ذات معنى متمثلة في الكلمةالطر

 .في الجملة

 یعرف معناھا ولفظھا، طریقة الكلمة تبدأ بأن تضع أمام المتعلم كلمة مألوفة لدیھ 

علم تالم لدى ثم تعرض علیھ كلمة ثانیة وثالثة وھكذا حتى یصبح، ولكنھ ال یعرف شكلھا

 .ات یتم تحلیلھا إلى عناصر تتألف منھا وھي الحروفالكلم رصیدا من

وفیھا یعد المعلم جمال قصیرة مما  الكلمة،طریقة ل اا طریقة الجملة فتعتبر تطورأمّ 

 1.ویكتبھا على اللوح ثم ینطق بھا ،یستطیع األطفال فھمھ

ولھذا فال یوجد طریقة واحدة لھا  ،وكل طریقة من الطرائق السابقة لھا مزایا وعیوب

سعوا للجمع بین أكثر من طریقة بحیث  ،وبالتالي فإن أصحاب االتجاه الحدیث ،كل المزایا

 .وتركوا مساوئھا ،أخذوا من كل طریقة مزایاھا

وھذا ما أدى إلى ظھور طریقة جدیدة جمعت مزایا كل الطرائق السابقة وھي 

 .الطریقة المزدوجة والتي تجمع بین التحلیل والتركیب

جمال من خبرة التلمیذ قدم كلمات أوفي كل طریقة وذلك بأن ت وتتالقى الثغرات

 .وتكرر بأشكالھا وأصواتھا أمامھم حتى تترسخ صورھا في ذھنھ
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 :واإلمالء الخط .2
 :الخـط 1.2
فمن خاللھ یمكن إیصال  ،الخط فن من الفنون العربیة األصیلة :مفھومھ -أوال

     ویعد الخط الجمیل ، عد إحدى مھارات الشكل الكتابيكما ی ،المعاني واألفكار غلى اآلخرین

 .من وسائل تأثیر الكاتب في القارئ

فن تحسین شكل الكتابة وتجویدھا إلضفاء :"ولذلك یعرف في االصطالح على أنھ

  1".وھو وسیلة االتصال الكتابیة األولى ،الصفة الجمالیة علیھا

ھا اإلنسان تمكنھ من قراءة عبارة عن رموز یرسم:" وھناك من یرى بأن الخط

 2".وھو تصویر اللفظ یرسم حروف ھجائیة التي ینطق بھا ،الكالم في أي لغة من اللغات

 :ویمر تعلیم الخط بالمراحل اآلتیة

یتم فیھا تعلیم الطفل القراءة والكتابة في درس التھجي وتكون : مرحلة الخط الھجائي -1

 .رسما صحیحا فیكتفي برسم الكلمات والحروف ،قدرتھ محدودة

بعد أن یصل الطالب إلى شيء من النضج الجسمي  :مرحلة البدء في التحسین -2

یتمرن فیھا على رسم  ،والعقلي و تكون قد مضت مدة مناسبة في المرحلة السابقة

 .3والكلمات فیصبح أقدر على الموازنة والمحاكاة ،الحروف

متعلم الكتابیة على اإلتقان وفي ھذه المرحلة تزید قدرة ال: مرحلة اإلجادة واإلتقان -3

 .والمحاكاة والمالحظة

 : منھا، وثمة أمور ینبغي على المعلم مراعاتھا أثناء تعلیم الخط

 .وذلك بالجلوس باعتدال وعدم إحناء الرأس ،تدریب الطلبة على الجلسات الصحیحة •

 

 

 

                                                            
 .123عبد الرحمن السفاسفة، طرق تدریس اللغة العربیة،  ص 1
ن النظریة والتطبیق، أربد، عالم محمد فؤاد الحوامدة، فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بی. راتب قاسم عاشور، د 2

 .201، ص2009، 1الكتب الحدیث، ط
 .123عبد الرحمن السفاسفة، المرجع السابق، ص 3
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 اإلبھامین وذلك بأن یضع المتعلم القلم ب ،على المعلم أن یعلم طالبھ كیفیة مسك القلم •

 .وإسناده بالوسطى، والسبابة

       منحرفین قلیال  ،ینبھ المعلم تالمیذه بأن یضعوا الدفتر أو الورقة على الطاولة •

 P54F1.إلى الجھة الیسرى

 .مع التدرج في تعلیم  الخط ،ویجب على المعلم تحدید الھدف في كل حصة •

 :أھداف تعلیم الخط -ثانیا
 :ھداف التالیةیھدف تعلیم الخط إلى تحقیق األ

فالخط فرع مھم من فروع اللغة ولھ قواعد ، توثیق الصلة بین الخط و القراءة -1

 .وإتباع ھذه القواعد یسھل القراءة ویوضح المعنى ،تحكمھ

تنمیة الذوق الفني عند الطالب وتقدیرھم الجمال لما في الخط من تناسق وانسجام  -2

 .یرضي النزعة الفنیة عند الطالب

وذلك  ،واألصابع على الدقة واالتزان ،تعلیم العین على المالحظة في تعلیم الخط -3

 .بتعوید الطالب ضبط أعصاب یدیھ أثناء الكتابة وتحریكھا بسھولة وخفة وعفویة

 .تعلیم الخط یساعد على الكتابة السریعة -4

 فیبتعد عن العادات السیئة أثناء الكتابة ،تدریب الطالب على اإلحساس بالنظافة -5

 .وتلوین األصابع أو المالبس أو الدفاتر بالحبر ،في الفمكوضع القلم 

 2.إبراز مواھب الطالب الفنیة في كتابة الخط الجمیل الممیز  -6

 

 

 

 

 

 
                                                            

عبد المجید خیالي، مرجع الطالب في الخط العربي، دار الكتب العلمیة بیروت . خالد محمد المصري الخطاط، مراجعة أ 1
 .41، ص2002لبنان، 

 .203ؤاد الحوامدة، فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین النظریة والتطبیق، صراتب قاسم عاشور، محمد ف  2
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 : الخطخطوات تدریس  -ثالثا
ومن حسن إمساك القلم بعد  ،یتأكد المعلم من جلسة التالمیذ السلیمة، التمھید أو التھیئة -1

            ثم یكتب النموذج  ،وأدوات الكتابة ،الطلب منھم إخراج كراسات الخط

 .على السبورة مع استخدام األلوان

 .یقوم المعلم بقراءة النموذج ثم یطلب منھم القراءة ویناقشھم في المعنى والشرح -2

یطلب المعلم من تالمیذه االنتباه والمالحظة أثناء الكتابة وھذا یكون بعد تحدید نوع  -3

 .الخط الذي كتب بھ النموذج

یطلب المعلم من طالبھ محاكاة  النموذج وكتابتھ في كراسات الخط مع مراعاة الدقة  -4

 .والتأني أثناء الكتابة

              وإرشادھم حتى ال یقعوا  ،وعلى المعلم أن ینتقل بین صفوف تالمیذھم -5

  1.ألخطاءافي 

 :اإلمـالء 2.2
 :المفھوم واألھمیة-أوال

     وھو فن رسم الكلمات رسما صحیحا ،تابةیعد تدریس اإلمالء وسیلة لصحة الك

برموز تتیح للقارئ أن یعید نطقھا طبقا  ،عن طریق التصویر الخطي لألصوات المنطوقة

         وھو إحدى دعامات التعبیر الكتابي ،وفق قواعد وضعھا العلماء ،لصورتھا األولى

 .في الحیاة المدرسیة

وأحد أركان اللغة العربیة ، والحروف موضوعھ الكلمات، ویعد نظاما لغویا معینا

 2.وھو نظام المقاطع ، الذي یھتم بنظام لغوي خاص

إن وجد ھناك  ،وتتجلى أھمیة اإلمالء بوصفھ وسیلة الختیار قابلیة التعلم عند الطلبة

 .والصوت ،واإلنشاء ،عالقة بین كل من المفردات والقواعد

 

 

                                                            
 .458یراجع عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس العربیة، المرحلة األساسیة الدنیا، ص  1
 .120عبد الرحمن السفاسفة، طرق تدریس اللغة العربیة، ص  2
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  :أنواعـھ-ثانیا
جري تعلیم ھذه األنواع وفقا للنمو اللغوي والفكري لدى ی ،اإلمالء أنواع  متدرجة

ثم اإلمالء   فاالستماعي، فالمنظور ،إذ یجري تعلیم الطلبة اإلمالء المنقول، الطلبة

 .االختباري

یجري تعلیمھ  في الصف األول من المرحلة االبتدائیة والغایة  :اإلمالء المنقول -1

یكلف  ،الطلبة الجمل ومناقشتھم بھافبعد أن یقرأ  ،تدریب الطلبة على حسن الخط

      المعلم الطلبة بإعادة كتابة ھذه الجمل بصورة مشابھة وفي ھذه یدرب الطلبة 

         وتدریبھم  ،وتدریبھم على وضعیة الجلوس أثناء الكتابة على إمساك القلم

  .على النظافة
بتدائیة وتبدأ عملیة یجري تعلیمھ في الصف الثاني من المرحلة اال: اإلمالء المنظور -2

ومن تم یكلف المعلم  ،اإلمالء بعد التثبت من فھم الطلبة للجمل والفقرة وقراءتھا

وھو یالئم الصفین الرابع  ،1لویبدأ بإمالء الفقرة أو الجم ،بقلب الكتاب ،تالمیذه

 .والخامس

       بینما السابق یعتمد  ،یعتمد ھذا النوع على حاسة السمع: مالء االستماعياإل -3

والفرق بینھما ھو أن الطلبة یقرؤون النص قبل اإلمالء وبعده  ،على حاسة البصر

  .في المنظور بینما یقرؤون النص في االستماع في أثناء التقییم

ثم یناقش معھم بتوضیح معاني المفردات ، ویقوم المعلم بقراءتھ على مسامعھم

  .اوالتراكیب اللغویة التي تضمنھ

وقد یجري المعلم ھذا ، یجري تطبیقھ في جمیع مراحل التعلیم :اإلمالء االختباري -4

وقد یجریھ في نھایة كل صف بغیة  ،النوع في بدایة كل مرحلة لغایات تشخیصیة

التحقق من مدى قدرة الطلبة على فھم القضایا اإلمالئیة التي جرى تدریب الطلبة 

 .2علیھا 

 
                                                            

 .119ص 2004، 1عربیة، ، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، طعلي النعیمي، الشامل في تدریس اللغة ال. د 1
محمد فوزي أحمد بني یاسین، اللغة، خصائصھا، مشكالتھا، قضایاھا، نظریاتھا، مھاراتھا، مداخل تعلیمھا، تقییم تعلمھا  2

 .168، ص2010، 1مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، األردن، أربد، ط
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 : حقیق المھارات التالیةیھدف تعلیم اإلمالء إلى ت: أھداف تعلیمھ -ثالثا

كتابة صحیحة واضحة  ،وما یقرؤونھ، تدریب الطلبة على كتابة ما یسمعونھ -1

 .وسریعة 

ومعرفة مواطن الضعف عندھم  ،اختبار قدرة الطلبة على رسم الكلمات -2

 .لمعالجتھا

 .كالتعود على النظام والنظافة، إكساب الطلبة  العادات و االتجاھات االیجابیة -3

 .وتحسین أسالیبھم الكتابیة ،ة اللفظیة لدى الطلبةإنماء الثرو -4

 .تدریب الطالب على رسم الحروف و الكلمات رسما صحیحا  -5

 .تنمیة القدرة على كتابة حروف اللغة بأشكالھا المختلفة -6

ویكون ذلك عن طریق اختیار القطعة  ،اإلمالء یجب أن یحقق الفھم واإلفھام -7

 . اإلمالئیة

 .1لى اإلجادة واإلتقان لألذن والید والعینتدریب الحواس اإلمالئیة ع -8

          من خالل ھذه األھداف یتبین أن التلمیذ الذي ینتقل من المرحلة االبتدائیة 

الضروریة األدوات  متمكن منفھو  ،إلى المرحلة المتوسطة یكون مسلحا بلغة عربیة سلیمة

     ء مع اكتساب رصید وافر اللغة العربیة كالما وكتابة كالنحو والصرف واإلمال إلتقان

كل ذلك یسمح لھ بفھم المقروء وإتقان اللغة الخطیة لتصبح  ،المفردات والقوالب اللغویة من

 .وسیلة تحقق ما یھدف إلیھ

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .121د الرحمن السفاسفة، طرق تدریس اللغة العربیة، ص عب 1
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 تعلیم التعبیر: الثانيالمبحث 

كما أنھا األداة المثلى لالتصال في حیاة  ،تعد اللغة أرقى وسائل التعبیر عند اإلنسان

            لھذا فان تعلیم اللغة في المدرسة یھدف إلى إعداد الفرد للتعبیر عن أفكاره  ،بشرال

والتعبیر   وعلى ھذا األساس فان مھنة المعلم تكمن في دفع المتعلم للتفكیر أوال ،و مشاعره

ت وبذلك فھو یحتل مكانة بارزة ألنھ غایة الغایا ،فالتعبیر أھم فروع اللغة العربیة ،ثانیا

                   لذلك اتفق اللغویون والتربویون ،وغیره من فنون اللغة وسیلة مساعدة لھ

ھو الحصیلة النھائیة لتعلیم اللغة  ،على أن اكتساب القدرة على التعبیر الواضح السلیم

 .العربیة 

للتعبیر عن األفكار والعواطف والتبلیغ  ،إضافة إلى ذلك فھو الوظیفة األساسیة للغة

 1.من المتكلم إلى المخاطب

 :أھدافھ وأنواعھ .1
ووسیلة لعرض  ،وسیلة للتفاھم بین الناس:" یعرف التعبیر بأنھ :تعریف التعبیر -أوال

   2".وھو الھدف الذي تسعى لتحقیقھ موضوعات اللغة العربیة جمیعھا ،ومشاعرھم ،أفكارھم

یقوم بھ الطالب  ،عينشاط لغوي وظیفي أو إبدا:" ویعرفھ الھاشمي عبد الرحمن بأنھ

 3....".سلیم األداء ،تعبیرا واضحا للفكرة ،للتعبیر عن الموضوعات المختارة

      فیصور ،أو قلم الكاتب ،تدفق الكالم على لسان المتكلم:" وھناك من یعرفھ بأنھ

 4.أو یرید أن یسأل أو یستوضح عنھ ،ما یحس بھ أو یفكر فیھ

    أن التعبیر ھو وسیلة اتصال بالدرجة األولى المتأمل لھذه التعریفات یستنتج إنّ 

 .إما مشافھة أو كتابة ،األفراد فیما بینھم خاللھ یتواصلفمن 

 

 

 
                                                            

 1أسالیب تصحیحھ، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، ط, عبد الرحمن عبد الھاشمي، التعبیر فلسفة واقعة، تدریسھ 1
 .15، ص2005

 .18ص  2004، 1ردن،  طأحمد عبد الكریم الخولي، التعبیر الكتابي وأسالیب تدریسھ، دار الفكر للنشر والتوزیع، األ 2
 .29عبد الرحمن عبد الھاشمي، المرجع السابق، ص 3
 .18أحمد عبد الكریم الخولي، المرجع السابق، ص 4
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ھو الوضوح في األفكار  ،كما تتفق ھذه التعاریف على أن عماد التعبیر وأساسھ

         ولھذا یمكن أن یخرج بنتیجة  وھي أن التعبیر قدرة المتكلم  ،والسالسة في األسلوب

وذلك إلیصال ، بلغة سلیمة مستعمال إما لسانھ أو قلمھ ،إلفصاح عن مشاعره وأفكارهاعن 

 . فكرتھ إلى اآلخرین

 :یھدف تدریس التعبیر على العموم إلى تحقیق األھداف التالیة: أھدافھ -ثانیا

  بحیث تصل ،وحسن عرضھا ،وترتیب األفكار ،تعوید الطلبة على التفكیر السلیم -1

 1.خرین بوضوح دون تعقیدإلى اآل

ونقل وجھات  ،ومشاعرھم ،وعواطفھم ،تمكین الطلبة من التعبیر عن أفكارھم -2

 .نظرھم إلى غیرھم

 .تمرین الطلبة على االنطالق في الحدیث والكتابة عندما تدعو الحاجة إلیھا -3

        التي تتطلب فیھ لونا ،مساعدة الطلبة على التكیف في مواقف الحیاة المختلفة -4

 .كالسؤال والجواب ،من ألوان التعبیر

 . والتعبیر عنھا بفاعلیة لآلخرین ،والمشاعر ،تنمیة القدرة على تنظیم األفكار -5

وتقسیم  ،كسالمة الجملة: للغة االستخدامات الصحیحةالسیطرة الكاملة على  -6

 .ومراعاة اإلمالء السلیم ،الموضوع إلى فقرات

  2.سیان إلثراء التفكیرتنمیة قوة المالحظة والفھم الواضح أسا -7

والمتمثل في تنمیة  ،وعلیھ یمكننا القول بأن أھداف التعبیر تنصب في قالب أساسي

وبھذا فإن التعبیر یستمد  ،لكي یتعودوا على التعبیر التلقائي الحر ،الثروة اللغویة للتالمیذ

 .بھ نفسھومن كونھ متنفسا للطالب للتعبیر عما یجیش  ،أھمیتھ من كونھ وسیلة لإلفھام

 

 

 

 

                                                            
 .22أحمد عبد الكریم الخولي، المرجع السابق، ص 1
 .23، 22المرجع نفسھ، ص  2
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 :أنواع التعبیر -ثالثا

والتعبیر  ،واالستماع ،والحدیث ،والكتابة ،تتكون اللغة من أربع مھارات ھي القراءة

أما إذا  ،فإذا ارتبط بالحدیث یكون التعبیر شفھیا ،اللغوي یرتبط بمھارتي الحدیث والكتابة

 ).تحریري(فھو تعبیر كتابي ،ارتبط التعبیر بالكتابة

وطبیعة  فإنھ یكون على نوعین بحسب نوع المعالجة ،شفھیا كان أو تحریریا والتعبیر

فإذا كان المقصود منھ اتصال الناس بعضھم ببعض كالمحادثة  ،الموضوع

 ........... والمناقشة

أما إذا كان الغرض منھ التعبیر عن األفكار  ،وغیر ذلك یسمى ھذا تعبیرا وظیفیا

 1.فإنھ یسمى تعبیرا إبداعیا ،بطریقة مشوقة ومثیرة ،آلخرینوالخواطر النفسیة ونقلھا إلى ا

ألن الھدف  ،وسنركز في ھذا المقام على التعبیر الشفھي والكتابي وطریقة تعلیمھما

 .األساسي الذي یسعى المعلم لتحقیقھ مع تالمیذه ھو أن یعلمھم الكتابة والتحدث بسالسة

 :التعبیر الشفھي .1
      والواقع  ،األساس الذي یبنى علیھ التعبیر الكتابيیعد التعبیر الشفھي : مفھومھ

 .إذا لم یكن ھناك اعتناء واضح بالتعبیر الشفھي ،ال یتأتى النجاح في التعبیر التحریري

إذ أنھ عندما یشعر  ،ویعتمد ھذا النوع أساسا على إعطاء الحریة الكافیة للطالب

وصیاغة العمل  ،واستحضار األفكار ،تفانھ یتمكن من اختیار المفردا ،بحریتھ في التعبیر

منھا ما یقوم على عرض القصص  ،وھناك أسالیب كثیرة للتعبیر الشفھي ،والتراكیب

   2.ویكون ذلك خاصا في المرحلة االبتدائیة ،والطلب من التلمیذ عنھا بالنظر إلیھا ،المصورة

 

 

 

 

                                                            
جامعة التكوین المتواصل والمدرسة العلیا  ، فنیات التعبیر وتقنیات البحث،2مقران یوسف، دروس في اللسانیات العامة، ج 1

 .26، اإلرسال الثاني، ص  LMDلألساتذة، اللغة العربیة وآدابھا، سنة أولى من نظام
            سعاد عبد الكریم الوائلي، طرائق تدریس األدب  و البالغة و التعبیر بین التنظیر والتطبیق، دار الشروق للنشر    2

   . 89ص ،2004، 1و التوزیع، ط
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 : ویھدف التعبیر الشفھي إلى

 . وإخراج الحروف من مخارجھا ،تمكین الطلبة من النطق الصحیح -1

 .وقتل الخجل في نفوسھم ،تدریب الطلبة على مواجھة اآلخرین -2

 .تدریب الطلبة على بناء التراكیب اللغویة -3

 .وتسجیل المالحظات ،تدریب الطلبة  على حسن االستماع -4

 .إتاحة الفرص أمام الطلبة الستخدام محصولھم اللغوي وتنمیتھ -5

سلیم األداء  ،ا تنصب في إعداد متعلم فصیح اللسانإن أھداف التعبیر الشفھي كلھ

 . یمتلك ثروة لغویة تمكنھ من الحدیث مع اآلخرین بطالقة دون خوف أو خجل

 :وعلى ھذا األساس تصمم طریقة تدریسھ وفق ما یأتي

وكیفیة اختیاره  ،ویحرص فیھا المعلم أن یتضمنھا الموضوع: إعداد خطة الدرس -1

 .والتساؤالت التي الطلبة ،صر الموضوعوعنا ،وتحدید أھداف الدرس

        لذا یجب  ،ویعد خطوة أساسیة یترتب علیھا نجاح الدرس :اختیار الموضوع -2

بحیث تحفز دافعیتھم  ،أن یكون الموضوع المختار من الموضوعات المثیرة للطلبة

   1.على التحدث فیھ أو إعطاء الحریة للطلبة الختیار الموضوع

          ویكون ذلك قبل البدء  ،یقدم الدرس ،بإعداد خطة الدرس بعد أن قام المعلم -3

           ویذكر المعلم تالمیذه بقواعد التحدث وكیفیة اإللقاء  ،في اختیار الموضوع

 .مع مراعاة القواعد النحویة ومستوى الصوت

 .تحدید عناصر الموضوع الذي یتحدث فیھ الطالب -4

          تبدأ مناقشة الطلبة  ،لتحدث في الموضوعبعد انتھاء الطالب من ا: المناقشة -5

 .مع إعطاء الفرصة للطالب للدفاع عن آرائھ ،لھ ویتولى المدرس إدارة المناقشة

   2.وطریقة معالجتھ وأفكاره ،وھنا تقدم اآلراء النھائیة حول الموضوع: التقویم -6

 

 

                                                            
 .207 206، ص2006، 1محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط 1
 .209، 208المرجع نفسھ، ص 2
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 :التعبیر التحریري .2

وھو یأتي بعد  ،بیر من موضوعاتھو ما یدونھ الطلبة في دفاتر التع: مفھومھ

     عندما یتمكن التلمیذ  ،ویبدأ تعلمھ غادة في الصف الرابع االبتدائي، )تعلیمھ(التعبیر الشفھي 

فھو قد یبدأ بإكمال  ،ویأتي انتقال التلمیذ في التعبیر التحریري بتدرج ،من إمساك القلم جیدا

  1. تكملة قصة سبق أن سردت علیھ أو ،أو تدوین أفكار ألفھا في أناشیده ،جمل ناقصة

بل أن التعبیر التحریري من أكثر ھموم  ،وال تقل أھمیتھ عن أھمیة التعبیر الشفھي

فھم یعانون كثیرا في تعلیم طالبھم الكتابة الصحیحة الواضحة  ،مدرسي اللغة العربیة

عبیر وھنا یكمن الفرق الجوھري بین الت ،یكشف عن المعاني المقصودة ،بأسلوب صحیح

ففي الحدیث یمكن للمتحدث أن یفھم الكاتب كل قارئ لكتاباتھ منفردا  ،الشفھي والتحریري

وضوعھ ملیأتي  ،وحسن العرض والترتیب ،ومن ھنا كان لزاما أن یتوخى الدقة والوضوح

 .  متكامال

         وبعضھا ،بعضھا یجده الطالب في المدرسة ،وللتعبیر الكتابي مجاالت كثیرة

 .الرسائل والتقاریر: ومن ھذه المجاالت ،بھ الحیاة ما تزخر

 :ویھدف تدریس التعبیر الكتابي إلى
  2.بلغة سلیمة وكتابة صحیحة ،تمكین المتعلمین من التعبیر عما في نفوسھم -1

 .والنظافة في الكتابة, تدریب المتعلمین على حسن الخط  -2

 .تدریب المتعلمین على حسن تنظیم ما یكتبون -3

   3.اللغویة لدى المتعلمین زیادة الثروة -4

 
 
 
 
 

                                                            
 .21یراجع سعاد عبد الكریم الوائلي، طرائق تدریس األدب  و البالغة و التعبیر بین التنظیر والتطبیق، ص 1
 . 218ة، المرجع السابق،  صیراجع محسن علي عطی 2
 .92سعاد عبد الكریم الوائلي، المرجع السابق، ص 3
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 :فتتم على النحو اآلتي, أما عن خطوات تدریسھ

ویھیئ  بحیث یمھد المدرس لما یشوق الطلبة إلى الدرس: التمھید واختیار الموضوع -1

 .فیتم بالطریقة نفسھا التي ذكرت في التعبیر الشفھي ،أما اختیار الموضوع ،أذھانھم

وعلى المعلم أن ینبھ تالمیذه : ناصره األساسیةعرض الموضوع على السبورة مع ع -2

وترابطھا مع توضیح خطوات  ،من حیث تسلسلھا ،إلى ضرورة العنایة بالفكرة

 .  الموضوع وتجنب قدر اإلمكان األخطاء النحویة واإلمالئیة

إذ یدون  ،وھي خطوة أساسیة من خطوات التعبیر التحریري: كتابة الموضوع -3

 1.تھ حول الموضوع في دفتر التعبیروتصورا ،الطالب معلوماتھ

یھدف إلى تمكین المتعلمین  ،قلنا فیما سبق أن التعبیر بنوعیھ الشفھي والمكتوب

والتواصل مع اآلخرین بلغة سلیمة  ،وأفكار ،التعبیر عما في نفسھ من عواطف ومشاعر

الطلبة تعمل على تقویم ألسنة  ،وھذه األخیرة ال یمكن اكتسابھا دون تعلم قواعد لغویة

وتنمي ثروة لغویة لدیھم وتصقل  ،وتعودھم دقة األسالیب ،وتعصمھم من الخطأ نطقا وكتابة

 .مواھبھم وأذواقھم

ونظرا ألھمیة  القواعد  في تعلیم اللغة العربیة لجمیع فروعھا ارتأینا أن نقوم 

 .مع شيء من التفصیل ،بالتطرق إلیھا كآخر نشاط

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .96صسعاد عبد الكریم الوائلي، المرجع السابق،  1
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 القواعدتعلیم : الثالثالمبحث 

  :أھدافھاأھمیتھا و .1
 :المفھوم واألھمیة -أوال

فاإلنشاء والمطالعة  واألدب , یعد تعلیم القواعد بمثابة العمود الفقري للغة العربیة

       ما لم تقرأ وتكتب بلغة سلیمة خالیة , والنقد تظل عاجزة عن أداء رسالتھا, والبالغة

 1.من األخطاء النحویة

والمخاطب تخضع إلى سالمة تلك القواعد  ،لغوي بین المتكلمإن عملیة االتصال ال

 .وبالتالي یعجز المتلقي عن فھمھ ،یؤثر في نقل المعنى المقصود ،فالخطأ في اإلعراب

فنحن ال یمكن أن نقرأ قراءة سلیمة خالیة  ،وتتأتى أھمیة القواعد من أھمیة اللغة ذاتھا

فالقواعد ھي  ،فة القواعد األساسیة للغةإال بمعر ،وال نكتب كتابة صحیحة ،من األخطاء

 .وسیلة لضبط اللغة ولیس غایة مقصودة في ذاتھا

النحو "ن أفنقول ب ،وعلى ھذا األساس وجب علینا أن نفرق بین النحو وقواعد اللغة

قواعد اللغة العربیة " أما  ،"إعرابا وبناءا ،ھو العلم الذي یبحث فیھ عن أحوال أواخر الكلم

 2."مة تتسع لقواعد النحو والصرف والبالغة واألصوات والكتابةفھي عبارة عا

إن الحدیث عن تدریس القواعد اللغویة أو ما یعرف بالظواھر اللغویة في المرحلة 

   وبخاصة قواعد النحو في مفھومھا األعم  ،إنما ھو حدیث عن المعاییر اللغویة ،االبتدائیة

إذ یالحظ في المرحلة االبتدائیة أن المعلمین  ،وداللة ،وتركیبا ،و صرفا، و األشمل صوتا

وھي  ،معظمھا منطوقا مرئیا ،یقومون في السنوات األولى بتعلیم تالمیذھم  ظواھر لغویة

وھذه الظواھر ھي من قبیل التمھید  ،ورموز الضمة والفتحة والكسرة ،ظواھر المد والتنوین

    وھذه تحدد ) امسة والسادسةالخ( نقصد بذلك ،لتدریس ظواھر لغویة للسنوات األخیرة

  األسماء ،وما یلزمھا من تحلیل أنواع الكالم ،واالسمیة ،في أنماط الجمل الفعلیة

 

 
                                                            

طھ علي حسین الدلیمي، كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة،  دار الشروق للنشر  1
 .11، ص2004، 1والتوزیع، عمان، األردن، ط
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حروف المعاني وعالمات الترقیم الموجودة في النصوص المكتوبة بما  ،واألفعال والحروف

 1.ومواطن استخدامھا ،یسھل فھمھا وإدراك معناھا

وإنما  ،سنواتھ األولى ال یمكنھ تعلم النحو بطریقة مباشرةمعنى ھذا أن التلمیذ في 

والخط  ،وذلك في دروس القراءة والمحادثة ،یكتفي المعلم بتدریبھ على التراكیب المختلفة

فإن الدروس الحقیقیة  ،أما في السنتین الخامسة والسادسة ،بطریقة شفھیة ،والمحفوظات

 .تدعم ما تدرب علیھ سابقا

وجب علینا  ،األھداف التي یسعى الوصول إلیھا من تعلیم للقواعد وقبل التطرق إلى

 : التعریف بمصطلحین یشیعان بین المعلمین وھما

كاالسم والفعل  ،ویقصد بھا ذلك الجزء الذي یستقل عن غیره: األنماط اللغویة .1

وما یتركب من ھذه األجزاء من تراكیب لغویة كالجملة االسمیة  ،والحرف

واالستفھام والتعجب  ،كأسالیب النداء ،وما ینشأ من أسالیب ،والجملة الفعلیة

 2.ونحوھا

ھذه األنماط تساعد التالمیذ الصغار لكي یتدربوا على أشكال استعماالت  إنّ 

وفھم الغرض  التراكیب،عن طریق محاكاة ھذه  ،الجمل واأللفاظ استعماال صحیحا

 .ومن تم توظیفھا في لغتھ ،من استخدامھا

وھي حصة صفیة متصلة ببناء الوحدة   ):القواعد(نحویة والصرفیة التدریبات ال .2

تسریب  حیث یتم في صفوف ھذه الحلقة ،التي یجري تدریس اللغة على أساسھا

       یتعرف الطالب  ،بطریقة میسرة ،بعض المصطلحات النحویة والصرفیة

والمبتدأ من خاللھا على مبادئ القواعد العربیة وأساسیاتھا كالفاعل والمفعول 

وذلك ضمن نصوص القراءة والتعبیر واألناشید  ،اتبوشيء من المنصو ،والخبر

 .والمحفوظات التي یدرسھا في الحصص األخرى

 
                                                            

                  1997حسني عبد الباري عصر، تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة، جامعة اإلسكندریة، .یراجع د 1
 .412ص 

لطباعة عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، المرحلة األساسیة العلیا،  دار الفكر ل 2
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 : األھداف -ثانیا

 :یھدف تدریس القواعد إلى
 .ضبطا یعصم الطالب من الخطأ ،ضبط الحركات النحویة والصرفیة -1

لى القواعد یتطلب كثیرا من األمثلة إذ أن الوصول إ، تكوین عادات لغویة سلیمة -2

من خالل تركیب  ،مما یكسب الطالب  فوائد  لغویة ،ومناقشتھا شفویا وتحریریا

 .وربط ذلك بالقاعدة ،والتعبیر عن المشاھد ،الجمل والحدیث الفصیح

والتمرس بمختلف تراكیب اللغة كاالستفھام  ،فھم صیغ اللغة واشتقاقھا وأوزانھا -3

 . واالستثناء ،والتعجب ،والتوكید ،والنفي

المالئم للقاعدة  ،وذلك عن طریق أسلوب التعبیر األدبي السلیم ،نمو الذوق األدبي -4

 .النحویة الجدیدة

واالستنتاج والحكم  وإستباقة  ،إذ أن النحو یعتمد على التحلیل والموازنة ،تربیة العقل -5

 1.الصواب من الخطأ في التعابیر المختلفة

وذلك قصد  ،ف التي یحاول المعلمون تنمیتھا لتالمیذھمھذه إذن بعض األھدا

الوصول بالتلمیذ إلى فھم معنى الكالم ألشفاھي والكتابي فھما واضحا بواسطة إدراكھ 

 .لوظائف الكلمات في الجمل

فقد وظفت عدة طرق لتیسر تعلمھا منھا , وفیما یخص طریقة تدریس القواعد

وطریقة  ،وطریقة المحاضرة ،وطریقة النص ،ةوالطریقة االستقرائی, الطریقة القیاسیة

 .وغیرھا من الطرائق....... االقتضائیة

          فإنھا ،وطرائقھا ،ونرى أنھ مھما تعددت أسالیب تدریس قواعد اللغة العربیة

     والمنحى القیاسي  ، )الطریقة القیاسیة(المنحى االستقرائي: ال تتجاوز منحنین اثنین ھما

وان جمیع الطرائق واألسالیب األخرى ماھي إال محاوالت لتیسر  ،قیاسیةأو الطریقة ال

التي تشكل بدورھا محاوالت لتیسر قواعد اللغة العربیة  )االستقرائیة والقیاسیة(الطریقتین

 .بشكل عام
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 :طرائق تدریس القواعد.2

عد ذات عالقة بتحسین مستوى الطلبة في مادة القوا، إّن طریقة التدریس ونوعیتھا 

 :وسنحاول تسلیط الضوء على ھذین النوعین من الطرائق

یسیر أسلوب التعلم فیھا على عكس الطریقة : )االستنباطیة(الطریقة االستقرائیة  -أوال

 ویرى مؤیدوھا أنھا ھي الطریقة الطبیعیة التي یمر بھا التفكیر للوصول  ،القیاسیة

ومن تم فإن  ،ة العامةوذلك عن طریق التعرف إلى القاعد ،إلى كشف المجھول

بعد مناقشة  ،الذي یستنبط القاعدةھوالمتعلم  و ،المعلم یكتفي بدور التوجیھ واإلرشاد

  1.األمثلة والموازنة بینھا

 :ویمر تدریسھا وفق الخطوات اآلتیة

 

 .عن طریق القصة أو الحوار ،یمھد المعلم لموضوع الدرس .1

 .ول إلى الھدف المرادوبھ یتحدد الموضوع للوص ،وھو لب الدرس ،العرض .2

ویعني أیضا الموازنة والربط  ،ربط األمثلة مع بعضھا ،الربط والموازنة أو المقارنة .3

 .وبین ما تعلمھ باألمس ،بین ما تعلمھ الطالب الیوم

 .من طرق الطالب بالتعاون مع المعلم ،أي استنتاج القاعدة ،التعمیم .4

  2. بالتطبیق علیھاإال ،الن دراسة القواعد ال تؤتي ثمارھا ،التطبیق .5
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     تعد إحدى طرق التفكیر التي یسلكھا العقل  :)االستنتاجیة(الطریقة القیاسیة  -ثانیا

ومن االنتقال من الحقیقة العامة إلى الحقائق  ،في الوصول من المعلوم إلى المجھول

 1.ومن الكلي إلى الجزئي ،الجزئیة

 :ى النحو اآلتيوتمر خطوات تدریس الطریقة القیاسیة عل

 .وھي الخطوة التي یتھیأ فیھا الطلبة للدرس الجدید: التمھید .1

 .وكتابتھا كاملة ومحدودة: عرض القاعدة .2

 .ویطلب المعلم من طلبتھ اإلتیان باألمثلة المناسبة والمطابقة للقاعدة: تفصیل القاعدة .3

 2.یذواكتشاف نضجھا في أذھان التالم ،ویكون عن طریق فحص القاعدة: التطبیق .4

فھي موزعة حسب  ،أما عن المواضیع الخاصة لتعلیم القواعد في ھذه المرحلة"

تشمل المرحلة  ،إذ تقسم المرحلة االبتدائیة بدورھا إلى ثالث مراحل ،مستویات المتعلمین

      والتعرف  ،یتدرب فیھا التالمیذ على النطق الصحیح ،األولى الصفین األول والثاني

          وفي الصف الثاني یستطیع التلمیذ أن یضع جملة مفیدة  ،على الكلمات ومدلوالتھا

یكتب التلمیذ ما یطلب منھ ) الصفین الثالث والرابع(وفي المرحلة الثانیة ،من كلمتین أو أكثر

   بسرعة ویعتمد تدریس القواعد في ھذه المرحلة على اختبار الكلمات المناسبة ووضعھا 

وفي المرحلة الثالثة یطلب المعلم من التالمیذ  ،وتصحیح األخطاء في الجمل، معینة في جمل

واستخدام الحروف واألدوات كحروف الجر وحروف النصب  ،تكوین جمل تامة ومفیدة

ووضع عالمات الرفع والنصب  ،وإن وأخواتھا ،واستخدام كان وأخواتھا ،وأدوات الجزم

 .وغیرھا..........والجر والجزم في أماكنھا

ویكثر فیھ  ،ونستطیع أن نقول أّن تعلیم القواعد في المرحلة االبتدائیة یكون عرضیا

أكثر من حفظ القواعد المجردة التي ال تناسب نمو التلمیذ في ھذه المرحلة  ،التدریب

  3."وخصوصا النمو العقلي الذي ال یتقبل المجردات مطلقا
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 .64طھ علي حسین الدلیمي، كامل محمود نجم الدلیمي، المرجع السابق، ص 2
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 ة في تعلیم النشاطات اللغویةأنواع الوسائل المستخدم: المبحث األول
تعد الوسیلة التعلیمیة من األركان األساسیة لخطة أي درس من الدروس، ولذلك 

یجب على المعلم أن یبحث ویفكر في الوسائل التعلیمیة، التي یمكن أن تثري المواقف 

       التعلیمیة بحیث تجعل لھا معنى ووظیفة، وتحقق أھداف الدرس، ألن أھداف الدرس 

م توضع ھكذا  بل ھي قواعد لتوجیھ المعلم والتالمیذ في مسار معین، وبالتالي تصبح ل

المادة التعلیمیة وسیلة ولیس غایة، كما تصبح الوسیلة أداة لتوضیح المعاني وكشف 

الغموض ومساعدة التالمیذ على فھم الكثیر من األمور المجردة، خاصة في المرحلة 

     ار المعلم لوسائل معینة یرتبط أساسا باألھداف، وبالتالي االبتدائیة، وھذا یعني أن اختی

فال یجوز أن یختار وسیلة ما لمجرد  أن یقال عنھ أنھ یستخدم وسائل تعلیمیة في تعلیم 

تالمیذه، ولھذا یجب على المعلم أن یختار الوسیلة المرتبطة بالدرس، والتي تناسب 

ثر المطلوب، سواء كان ذلك في النواحي مستویات تالمیذه، والتي تساعده على بقاء األ

  1.أو النفسیة الحركیة المعرفیة أو الوجدانیة 

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أنھ ال یوجد عدد معین للوسائل التي یمكن للمعلم استخدامھا  

في الدرس الواحد، فھذا األمر یتوقف بطبیعة الحال على أھداف الدرس ومادتھ وعلى ھذا 

   وسائل التعلیمیة في مجال اللغة العربیة تتنوع وتتعدد حسب كل نشاط األساس نجد أن ال

من أنشطتھا، وحسب كل موقف تعلیمي وما یناسبھ، ففي بعض األحیان قد یستعمل المعلم 

وسیلة بصریة في نشاط التعبیر كالصورة مثال، ووسیلة سمعیة في نشاط القراءة 

م نفسھ مضطرا إلى استخدام نفس الوسیلة كالتسجیالت الصوتیة، وأحیانا أخرى یجد المعل

  في معظم األنشطة التي یقوم بھا مع تالمیذه، نظرا لضرورتھا وفائدتھا في نفس الوقت

         على سبیل المثال السبورة الطباشیریة التي ال یمكن ألي معلم االستغناء عنھا نأخذ 

 .في أي مرحلة من مراحل التعلیم وفي أي درس من دروسھ
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وعلى العموم یمكننا أن نقوم بذكر أھم الوسائل التعلیمیة التي یمكن االستفادة منھا    

 : اللغویةتعلیم النشاطات في 

وسیلة بصریة واقتصادیة، تعد من ألزم ما یحتاجھ المعلم       :السبورة الطباشیریة -1

موقف عند تدریس اللغة العربیة، وھي من الوسائل الثالث، التي ال یكاد یخلو أي 

والكتاب المدرسي، والسبورة، ففي تدریس الخط تعد , تعلیمي صفي، ونعني بھ المعلم

            من األدوات المھمة، التي تعین المعلم على الشرح والتفھیم، إذ یعرض 

    على الطالب النموذج الخطي وھم یتابعونھ، أوال بأعینھم ثم بأقالمھم وعلى المعلم 

 .1بخط واضح ومقروء بسھولة تامةأن یكتب على السبورة 

وھي تساعد أیضا في تعلیم القراءة، بحیث یكتب المعلم علیھا الحروف التي یرید 

تعلیمھا لتالمیذه، وفي التعبیر بعرض الصور علیھا، واإلمالء بكتابة القطعة اإلمالئیة 

مرحلة، كما المراد تعلیمھا، ویستفاد منھا حتى في تعلیم القواعد اللغویة الخاصة بھذه ال

من األلفاظ  یستعین بھا المعلم في تذلیل بعض الصعوبات اللفظیة، وتثبیت الجدید 

 :والعبارات في أذھان الطالب وھي أنواع

ور أو الجوخ، مشدود على لوحة      ستعبارة عن قماش وبري كالك :السبورة الوبریة - أ

ة التعلیمیة، وأیضا أنھا توفر الوقت والجھد أثناء العملی: من الخشب، ومن مزایاھا

 2.تحفظ المعروضات لمدة أطول

تستخدم السبورة الوبریة في دروس القراءة والتعبیر، بحیث یمكن عرض الصور 

والبطاقات علیھا وتوفیر الوقت، إذ أن ھذه الرسوم والصور والبطاقات التي تعرض علیھا 

 3.تعّد قبل مدة كافیة، مما یعطي الفرصة إلتقان الرسم

ا أیضا في تدریس القواعد واإلمالء والخط، ولتسجیل الكلمات التي ویستعان بھ

 .تحتاج إلى تفسیر
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  تعد وسیلة إلغراء الطالب بالقراءة، حیث یستخدمھا المعلـم  :اإلخباریة السبورة  - ب

  1.في عرض كتب جدیدة، وردت في المكتبة أو تباع في األسواق  

     عرض علیھا مادة تعلیمیة معدة تصنع من الصلب، وت :السبورة المغناطیسیة -ت

على مادة أو شریط مغناطیس، ومن أھم ممیزاتھا أّن أسلوب العمل بواسطتھا بسیط 

 2.وھي وسیط یعرض علیھ البطاقات أو الصور، ویتم التثبیت علیھا بطریقة مغناطیسیة

رغم التنوع المذكور في الكتب على وجود أنواع عدة من السبورات، التي یمكن 

           دامھا في تعلیم أي نشاط من نشاطات اللغة، إال أّن واقع المدرسة الجزائریة استخ

في المرحلة االبتدائیة غیر ذلك، فنحن في غالب األحیان نجد أن المعلم یستخدم سبورة 

  3:واحدة وھي السبورة الطباشیریة، والتي تتصف بالممیزات اآلتیة

 .ي الحصة الواحدة، مع تنظیفھا في كل مرةیمكن للمعلم أن یستخدمھا عدة مرات ف •

 .یمكن للمعلم معالجة األخطاء، وذلك لسھولة مسحھا •

 .یستطیع أن یستعملھا كل من المعلم والمتعلم •

 .تساعد المتعلمین على تحسین كتابتھم •

 .ال تحتاج إلى تجھیز أو تحضیر مسبق •

 .اقتصادیة تتحمل مدة طویلة دون تلف •

یلة من اللوحات التي یجب أن تتضمنھا غرفة تعد ھذه الوس :رزنامة الصف - ث

الصف وتمتاز بأنھا توفر مساحة من اللوح العادي، إّن عدم وجودھا یجعل المعلم 

الیوم، التاریخ، السنة وحكمة : على رصد المعلومات الضروریة مثل مجبرا

ولھا أشكال متعددة منھا المستطیل، ومنھا الدائري على شكل ساعة  الیوم،

 .وعا على شكل مستطیلوأكثرھا شی
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  1:وتأتي على الشكل اآلتي

 

 

 

 

یعد من أبرز الوسائل البصریة المعتمدة في تعلیم اللغة العربیة  :الكتاب المدرسي -2

من نصوص مقروءة  معینةبحیث تستخدم الكتب كوسیلة أساسیة في مھارة لغویة 

 2.وتمارین التدریب

 3:ولھ عدة وظائف یقوم بھا أھمھا

           المعارف، وتقدیم المعرفة للطالب بشكل منظم، مما یساعدھم  یقوم بنقل •

 .على فھمھا

 .فضاء للصور والرسوم والوسائل التوضیحیة األخرى، التي ال یتوفر علیھا التالمیذ •

 .یتضمن النصوص المساعدة والوثائق التي تعد منطلقا للنشاط المدرسي •

 .مرجع التمارین التي یشتغل علیھا التالمیذ •

یقوم على تطویر الكفایات والقدرات، بحیث یسمح بتنظیم المعارف والبحث           •

 .عن المعلومات

 .وظیفة لتدعیم المكتسبات لما یحتویھ من أسئلة •
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یتضح أّن الكتاب مصدر أساسي من مصادر التعلم، ووسیط من وسائط تنفیذ المنھج 

      لغویة، لقراءة النص، والتعبیر عما رآه فمن خاللھ یقوم المعلم بتقدیم جمیع نشاطاتھ ال

 .في إحدى الصور المعروضة في الكتاب

        أخذ فقرة  وألى التالمیذ، عویمكن للمعلم أخذ منھ نماذج من الخط وعرضھا  

من نص، ثم یملیھا على تالمیذه، وقد یتطرق المعلم إلى التعرض لبعض القواعد اللغویة 

 .وتعلیمھا لطالبھ

ا ال یعني أنھ المصدر الوحید لعملیة التعلیم، وعلى المعلم في كل مرة التنویع لكن ھذ

 .في الوسائل حتى ال یمّل التالمیذ

عبارة عن قطعة صغیرة من ورق سمیك تكتب علیھا كلمة أو جملة          :البطاقات -3

میة أو عبارة أو سؤال، وھي أداة تستعمل لتدریس القراءة للتالمیذ، وتعّد وسیلة تعلی

مشّوقة، تستخدم في عرض الكلمات والجمل الجدیدة، وفي التدریب على تعرفھا    

 : 1وفي تحلیل الجمل إلى كلمات،  وللبطاقات أنواع كثیرة منھا

 .وتكتب فیھا أسماء األطفال: بطاقات األسماء - أ

  وتكتب في كل بطاقة منھا كلمة معروفة وتوزع على األطفال  :بطاقات الكلمات  - ب

              ھذه الكلمات على السبورة، ویطالب األطفال بإخراج نظیرتھا ثم تكتب 

 .من البطاقات التي بأیدیھم

وتكتب في كل بطاقة كلمة، فإذا رتبت ھذه البطاقات كونت  :بطاقات الترتیب  - ت

      جمال، تدل على معان یعرفھا األطفال، ثم توزع على كل طفل مجموعة منھا 

 .تیب كلماتھا لتكوین الجملثم یطالب األطفال بتر
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یعتبر التمثیل من الطرق الطبیعیة للتعبیر عن النفس، وللتمثیلیات أنواع  :التمثیلیات -4

كثیرة، یلجأ إلیھا المعلم للتعبیر عن أحداث مرت بنا، أو عن مواقف نعیشھا، یجب 

لتعبیر      إثارتھا واالنفعال بمواقفھا، وھي تعّد من وسائل االتصال الفعالة، وذلك ل

عن مفھوم أو شعور معین، باعتمادھا على حركات الجسم، وتعبیرات الوجھ 

  1.واإلشارات، وعلى ذلك فإن للتمثیل أسلوب تربوي ھادف

وعلى ھذا األساس یمكن للمعلم االستفادة من ھذه الوسیلة في تعلیم طالبھ التعبیر 

ارھا أمام زمالئھم، وبھذا الشفوي، وذلك من خالل عرض مسرحیة، یقوم التالمیذ بأدو

یحقق المعلم الھدف األسمى من التعبیر الشفھي والمتمثل في تمكین المتعلمین من التعبیر 

 .عن أفكارھم، ومشاعرھم دون خوف أو خجل

یمكن استخدام القصة على نطاق واسع لتدریس بعض المواضیع المجردة  :القصة -5

من أثر طیب في نفوس األطفال التي یصعب على األطفال فھمھا، وذلك لما للقصة 

وشغفھم بھا وحبھم لھا، بحیث یمكن استغاللھا في بعض نشاطات اللغة كالتعبیر 

  2.الشفھي أو التعبیر الكتابي

تعّد من أفضل الوسائل التي یمكن للمعلم استخدامھا لتحقیق  :ومالصور والرس -6

 .أھدافھ التعلیمیة، ولرخص ثمنھا، وفاعلیتھا، وبساطة في اإلعداد

وتشكل الصور المتحركة والثابتة األساس الحسي في عملیة التدریس، فھي تعطي 

المتعلمین إمكانیة تعّرف مضامین اللغة بشكل محسوس وملموس، وكذلك المعاني 

 3الحسیة لأللفاظ ومدلوالتھا، كما تعمل الصور على تعلیم الطالب المفردات والجمل

یة، إذ یستعان بھا في تعلیم معظم النشاطات وھذا ما نلحظھ في كتب تعلیم اللغة العرب

اللغویة كالقراءة والتعبیر بالصور، والخط من ذلك نجد أّن المعلّم عند تعلیمھ للخط، فإنھ 

              یعرض النموذج الخطي وأمامھ صورة للكلمة مبتدئة بالحرف أو في الوسط

 .أو في  األخیر، وع كتابة الحرف بلون مغایر
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                                      مــرنـ         ن :حون

   ذلك أّن الطفل یجد المتعة في النظر ، وھكذا یسھل على المتعلم الفھم بسرعة

إلى الصورة مع سھولة فھمھا والتأثر بھا، ألنھا تخاطب بصره، وعقلھ وخیالھ، بخالف 

 .الكلمة المكتوبة، التي تستدعي بعض الجھد لقراءتھا

ال فإّن الصور والرسوم تؤدي دورا ایجابیا في إكساب المتعلم نشاطات وإجما 

 :1اللغة وتعلمھا، ومن األھداف التي تحقق في ھذا المجال ما یأتي

 .تساعد على إمداد المتعلمین بثروة لفظیة ولغویة •

 .تعمل على تنمیة المعاني وتوسیع مدارك المتعلمین •

 .تساعد على ترجمة معاني الكلمات وتوضیحھا •

وبھذا یمكننا القول بأّن الصور تعتبر األساس لتعلیم القراءة، والكتابة والحدیث        

في المراحل األولى من التعلیم، ألننا حاولنا تعلیم التالمیذ كلمة غیر معروفة، فإنھم سیبقون 

مدة طویلة محاولین معرفتھا، وإذا قارّنا تعلیمنا بالصورة وعلمناھم عشرین كلمة 

نھا بكل سرور، ألنھم یربطون الصورة بین الكلمة والتصویر المناسب لھا، كما فسیتعلمو

 .تقوم ھذه الصور بتنمیة لغتھم مع السرعة في التعلّم

تعّد المعارض التعلیمیة من الوسائل الجیدة في نقل المعرفة  :المعارض المدرسیة -7

ر، وتقوم المعارض لعدد كبیر من المتعلمین، لھذا فإنھا تشكل دافعا للخلق، واالبتكا

 . 2المدرسیة بتقدیم خدمات لمعلم اللغة العربیة ولطالبھ
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ومن الجدیر بالذكر ھنا أن نبین أّن ھذه المعارض، یجب أن تكون في مناسبة 

            معینة مثال في یوم العلم، یمكن للمعلم أن یعرض كتابات الخاصة بعبد الحمید

       ة یتحدث عن الثورة الجزائریة، یستطیع المعلّم بن بادیس ولو كان نص في القراء

أن یأخذ تالمیذه إلى متحف الخاص بشھداء الثورة الجزائریة، لرؤیة صورھم إن كانوا 

 .ال یعرفونھم أو ما شابھ

كما یمكن للمعلّم أن یعرض إنتاجات للطلبة كعرض أجود الخطوط، أو أحسن "

بالغ في حماسة الطالب، وتشجیعھم          الموضوعات اإلنشائیة، وھذا یكون لھ أثر

 ".1على القراءة والكتابة

من األشیاء المحببة ألطفال أو تالمیذ المرحلة االبتدائیة، یشعر  :األلعاب اللغویة -8

التلمیذ فیھا بذاتھ، وأّن لھ دورا یؤّدیھ، وھذه األلعاب تحتاج إلى أدوات لممارستھا 

 .مفاھیم اللغویة لدى التالمیذیمكن استغاللھا في تنمیة كثیر من ال

كما أّن لھا دور في تنمیة حصیلة التلمیذ اللغویة، بحیث تعمل على تنشیطھا وزیادة " 

    حیویتھا في التعبیر، والقراءة والكتابة، وتھدف ھذه األلعاب إلى إكساب التالمیذ القدرة

   . 2"م والحركةعلى االستماع، والتحدث، والتواصل عن طریق التعبیر بالصوت، والكال

 :  3ومن أھم ھذه الوسائل ما یأتي

وذلك بأن یضع المعلّم مجموعة من الكلمات، ویوضح مرادفاتھا  :العالقات اللفظیة •

من عدد المفردات، ویطلب المعلم من تالمیذه اختیار الصّح منھا، ووضع خط تحتھ 

وأیضا ) ائيأزرق، ساكن، توتر م(معنى ھادئ : ویتضح ذلك من خالل المثال اآلتي

              )أدویة، دوى دوءات.....(جمع دواء: التدریب على الكلمة وجمعھا مثل

إلى أدوات   المعلمةفتحتاج : أو التطابق ،مثل مفرد أذیال، ذیل: أو الكلمة ومفردھا

 .مثل صورة حیوان تطابقھا مع صورة أخرى للحیوان نفسھ
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مھا في المراحل األولى من التعلیم ومن المواد التي یمیل األطفال إلى استخدا

األساسي عجائن طین الصلصال المصوغة من لدائن البالستیك، نظرا لمرونتھا، وسھولة 

          تشكیلھا  فھي تثیر خیالھم وتحفز أفكارھم، لكي ینفذوا كل ما یعن لھم من خواطر 

      احل لعبھ في التصمیم والتشكیل، ومن خالل الحوار مع الطفل في كل مرحلة من مر

وفي ختامھ، یمكن أن  یعبر الطفل عّما قام بھ، ویتحّمس لشرحھ، والتعلیق علیھ وھو یكتب 

  1.خالل الحوار العدید من األلفاظ التي تثري بھا قاموسھ اللغوي

قد ضرب عصفورین بحجر واحد، إذ أنھ رّفھ       ) المعلّمة( وبھذا یكون المعلم أو

بحریة، وفي نفس الوقت  استطاع أن یلقي حوارا مع التلمیذ       عن التلمیذ وتركھ یلعب 

 .لكي یعّبر عّما قام بھ سواء أكان ھذا كتابة أو مشافھة، مع اقتصاد في الوقت والجھد لكلیھما

تتضح حاجة مدّرس اللغة العربیة إلى االستعانة بالنماذج والعینات  :النماذج والعینات -9

ن یتعامل مع واقع ھذه األشیاء مباشرة لعدم التمكن  إذا لم یستطع في الوقت نفسھ أ

أو قد یتدخل  أن تكون خطیرة أو نادرة  إّمامن ذلك ونظرا لصعوبة تحقیقھا فھي 

  2.البعد الزماني والمكاني في ذلك

    ففي المراحل األولى من التعلیم، من الضروري للمعلّم أن یربط بین األلفاظ 

اءة أو أي نشاط آخر، وھذا ما یؤدي إلى تسھیل المھّمة          وما تدّل علیھ في تعلیم القر

 .على المعلّم، مما ییسر ویسّھل التعلّم لدى طفل ھذه المرحلة

والجدیر بالذكر أّن فوائد ھذه النماذج ال تقتصر على المفردات بل یمكن للمعلّم   

من الكرتون  أن یستغلھا في مرحلة التحلیل عن طریق صنع نماذج للحروف والمقاطع

  3.المقوى وذلك لجعلھا قریبة إلى واقعھ الحسي والملموس
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في نشاط القراءة، تعّرض التالمیذ إلى نص بعنوان وسائل النقل المتطورة : فمثال

   وكان الحدیث فیھا عن الّطائرة، فیستطیع المعلّم أن یأتي بنموذج لطائرة ویعرضھ 

جزء من أجزائھا، وھكذا تّتضح الفكرة لدى كّل على تالمیذه مفّصال ومبّینا دور كّل 

 .تلمیذ

إّن مصاحبة التالمیذ لزیارة األماكن القریبة، یعّد  :الرحالت أو الزیارات المیدانیة -10

ومثل ذلك  ،من قبیل الفرص الكتساب الخبرات السائدة في البیئة التي یحیون فیھا

التركیز واالنتباه على كّل التجوال خارج أسوار المدارس وجدرانھا، یعّود التالمیذ 

 .ما یصادفونھ في تجوالھم

ویمكن للمعلّم أن یجعلھا موضوعات للمراجعة، بعد العودة من الزیارة، ومن ثّم  

  1.تقّوي ذاكرتھم، وتثّبت مفھوماتھم، وتثري قوامیسھم وتنطلق قدرات الحدیث لدیھم

 2:ومن شروط الرحالت التعلیمیة

 .أن تكون ھادفة •

 .باط بین الرحلة والمنھاج الدراسيأن یوجد ارت •

 .أن یتم اإلعداد المسبق والتنظیم للرحلة •

 : ومن مزایاھا

أّنھا تجعل التلمیذ مشاركا نشطا واعیا، یفّكر ویعّبر عن الخبرات الواقعیة التي  •

 .یمّربھا

تتیح الرحلة التعلیمیة للتالمیذ إدراك الصلة بین ما یدرسونھ في الصف، وما یجري  •

 .الخارجیة في الحیاة

 : تحقق الرحالت المدرسیة للمتعلّم غرضین •
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یتمثل في تنفیس التلمیذ عن نفسھ، وخروجھ من الروتین الذي اعتاد  :األّول ترفیھي -

 .علیھ

ویتمثل في تثبیت المعلومات التي حّصلھا المتعلم، واكتشاف بعض  :الثاني تعلیمي -

 .الحقائق، وقتل الخجل الذي یسیطر على التلمیذ

          التالمیذ الذین یدرسون ویتعلمون اللغة العربیة بحاجة إلى الرحالت  إنّ 

ومن أمثلة ذلك تلك الرحالت المفیدة، الّتي یخطط لھا المعلم لزیارة معارض الخّط العربي 

 1.ومن أجل إثراء حصیلة الطالب ومفرداتھ، وتنمیة قدرتھ على التعبیر الشفوي والكتابي

یستغّل المعلّم الجداول في الصفوف األولى من أجل  :شیاءالجداول وتصنیف األ -11

تدوین عناوین أو أفكار ضمنھا موضوعھ، وھي تستعمل كوسائل تعلیمیة، تساعد 

    المتعلّم على تحدید األفكار الّتي تّمّت بصلة الموضوع، ونمیز األفكار األساسیة 

        ه بتصنیف المفردات ، إذ یستطیع المعلم أن یكلّف تالمیذ2من األفكار الثانویة

 .ا معّینانففي جدول، یضم كّل جزء من الجدول ص

المتعلم وضع الكلمات التالیة في جدول تحت  المعلم من فعلى سبیل المثال، یطلب

 .تتضمنان فواكھ وخضر مختلفة لتالمیذه قائمتینالمصطلح المناسب، ویعطي المعلم 

 فراولة            جزر :مثل

 بصل          خوخ         

 طماطم            عنب     

 أناناس            بطاطس     
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  1: الشكل اآلتي یوضح ذلك

  

           یحتل الفیدیو مكانة مرموقة من حیث أثره، وفاعلیتھ، ویعمل  :الفیدیو -12

       األسالیب الراقیة في أذھان التالمیذ، خصوصا على ترسیخ الحقائق اللغویة و

ما یتعلق بالقواعد النحویة التي تتطلب مرانا، وذلك بالتكرار المستمر التي تقوم 

 2.الوسیلة على تحقیقھ

 
 :ومن األھداف التي یحققھا استخدام الفیدیو التعلیمي في مجال اللغة العربیة مایلي

 .للغة العربیة المختلفةزیادة تحصیل المتعلمین في فروع ا •

تذلیل بعض الصعوبات التي یعانیھا المتعلمون في بعض مواد اللغة العربیة، وذلك  •

 .بإعادة مشاھدتھا ألكثر من مرة

تنمیة بعض مھارات اللغة التي ال تتوافر داخل الفصل مثل مھارة الخط، حیث  •

 .دهیمكن للمتعلم من خالل المشاھدة الربط بین شرح المعلّم، وحركة ی

تنمیة مھارة إخراج الحروف من مخارجھا الصحیحة، وضبط الكلمات ضبطا  •

 P113F3.صحیحا

          یقوم الفیدیو على تقدیم المعارف والمھارات، وتطویر عملیة التعلیم والتعلم

إذ من خاللھ یستطیع المعلّم تسجیل برامج بالغة العربیة لمشاھدتھا مع تالمیذه في وقت 

 .الضرورة
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 فواكھ خضر
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للحاسب اآللي في عصرنا الحاضر، دور مھم وفعال في مجال  :ليالحاسب اآل -13

     البحث العلمي، واإلحصاء والفھرسة، وتخزین وتوصیل المعلومات والبیانات 

على اختالف أنواعھا، ولقد اتسع مجال استخدامھ في عالمنا الحاضر لیصبح وسیلة 

ت اآلن أجھزة وأصبح ،اتصال اجتماعي لتنظیم وتنسیق كثیر من شؤون الحیاة

في تعلیم اللغة وتلقین الكلمات   الكمبیوتر تستخدم في جمیع المدارس، أثرھا الفّعال

 1.یكمن في الطریقة المنھجیة التي تعّد وتعرض وتستخدم بھا البرامج

ویعتبر استخدامھ في تعلیم اللغة  مرحلة انتقالیة من التعلیم البرنامجي الذي بدأه 

ن التطبیقات، فعن طریقھ یمكن للمتعلّم أن یكّرر بعض التدریبات نحو معّدل أوسع م ،سكینر

 2.اللغویة التي یرى بأنھا بحاجة إلى تكرار، وھذا ما یؤّكده أصحاب النظریة الّسلوكیة

ویساعد الحاسب اآللي على تدریس القواعد، فمن خاللھ یستطیع المتعلّمون الّتعّرف 

ھ یثیر دافعیة الّطلبة نحو الّتعلّم ویراعي ومن مزایاه أن، على الّنطق األصلي للحروف

 3.الفروق الفردیة

من أكثر الوسائل أھمیة وفاعلیة، وأصبحت في عصرنا ھذا  :المختبرات الّلغویة -14

 .من أكثر الوسائل المعتمدة في تدریس اللغات

عبارة عن غرف مخّصصة للتدریب في تعلّم لغة، صغت : " غویةلّ والمختبرات ال

 .صوت الفرد الواحد على بقیة المجموعة داخل القاعةبأدوات ال یؤثر 

     وفائدة المختبرات اللغویة، أّن المدّرس یستطیع من خالل األجھزة المستخدمة 

أن یتحّكم في سماع، وإسماع جمیع طلبتھ، وھكذا یستطیع المعلّم أن یقوم بتقویم تالمیذه فردا 

 .فردا

لى منھ، یقوم على االستماع والّتسمیع وإذا كان التعلیم وخصوصا في المراحل األو

             ثّم المقارنة والّتقویم، وھي الخطوات الھامة لترسیخ األصوات، وتقویم الّنطق 

 .فإّن المختبرات اللغویة كفیلة بتحقیق ھذا الدور على أحسن وجھ

 
                                                            

 116خالد الزواوي، اللغة العربیة، ص 1
 .283سعید عبد اسرالفي، المرجع السابق، ص 2
 .224یعقوب نشوان، أسالیب تدریس العلوم، ص 3
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 :ومن أبرز أھدافھا

 .تنمیة مھارة االتصال الحوار بین المعلّم والمتعلم •

 .مھارة التحّدث تنمیة •

 .إخراج الحروف من مخارجھا الّصحیحة •

 P117F1.تزوید المتعلّمین بثروة لفظیة ولغویة •

      ولكن بالرغم من األھمیة البالغة التي تكتسبھا ھذه المختبرات اللغویة، إال أّننا 

 .ال نشھد إلى یومنا ھذا انتشارھا بشكل واسع على مستوى المؤسسات الّتعلیمیة

 ألّنھ  یجمع في تأثیره بین حاستي السمع والبصر التلفاز وسیلة مھمة یعدّ  :التلفاز -15

  وھو یؤثر بشكل كبیر في حیاة المجتمع، وقد أدرك التربویون أھمیة ھذه األدوات 

وذلك لما  2في مجال العملیة التعلیمیة بعامة، وتدریس اللغة العربیة بشكل خاص

، وقدرتھ على شّد انتباه التالمیذ یتمیز بھ من تمازج األلوان مع الصورة والحركة

 .وتشویقھم بما یعرض

كما یسمح بمشاھدتھ ألعداد كبیرة من المتعلمین، مّما یؤّدي إلى خفض الكلفة 

التعلیمیة وإمكانیة التحّكم في وقت البّث، وإمكانیة إعادة اللّقطات المطلوبة، وذلك بعد 

 .اختراع جھاز الفیدیو

فزیون أثناء استخدامھ لتعلیم اللغة ونشاطاتھا ومن األھداف التي یحققھا التل
  3:مایلي

 .إثراء الحصیلة اللغویة والمعرفیة لدى المتعلمین •

 .تبسیط القواعد النحویة والصرفیة •

 .تنمیة المیول القرائیة •

 .التحدث بلغة سلیمة خالیة من األخطاء •

 .إخراج الحروف من مخارجھا الّصحیحة •

                                                            
 .206یراجع عبد المجید عیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة،  ص 1
 . 277الفي، التكامل بین اللغة والتقنیة، صسعید عبد اسر 2
عبد الحافظ سالمة، عبد هللا الشقران، تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة للمكتبات وتكنولوجیا التعلیم، دار الیازوري العلمیة  3
 . 192، 191، ص2002، 1ط
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للمرحلة  ائل المستخدمة في تعلیم النشاطات اللغویةنماذج لبعض الوس: المبحث الثاني

 االبتدائیة

  :القراءةنماذج لبعض الوسائل المستخدمة في تعلیم  -1

من المعروف أن تالمیذ المرحلة االبتدائیة حّسیون ولم یصلوا بعد إلى مستوى 

   المجردات فھم حین تعلمھم القراءة والكتابة یواجھون مفردات لم یسبق لھم التعرف  

إلى معانیھا وبخاصة تلك األلفاظ المجردة، ومن ثم فھم بحاجة إلى قرنھا بشيء محسوس 

من واقعھم كالصور أو الرسومات أو النماذج أو أیة وسیلة أخرى ومن الوسائل التي 

 :یمكن استخدامھا في تعلیم القراءة مایلي

 واضح المعلم لكتابة الحروف والكلمات، بخط  ھایستخدمالسبورة الطباشیریة  •

 P120F1.وفي مراحل متقدمة یمكن االستعانة بھا لكتابة المفردات الصعبة وشرحھا        

كما یمكن للمعلّم أن یستغّل النماذج لتعلیم األطفال الحروف، أو الصور، كأن  •

 : یعرض بعض الكلمات مقرونة بصورھا على نحو المثال اآلتي

                                       
                                                                                                                                                                                                                                       مـنـبـھ                                                     رةبـقـ   

 ویستطیع المعلّم أیضا االستفادة من الجھازین كالمسجل والمذیاع في تعلیم القراءة  •

عن طریق تسجیلھ لبعض القراءات النموذجیة التي تمتاز بالصوت المعّبر والنطق 

 .السلیم، والمراعیة للحركات الصرفیة والنحویة

میذ على حسن اإلصغاء واالستماع و المتابعة والتركیز وھذه التسجیالت تعّود التال

وتساعدھم أیضا في تجوید أدائھم القرائي والتعّرف إلى مواطن الخطأ، والوقف ومعرفة 

 2.عالمات الّترقیم

 

                                                            
  .666، 665ص  یراجع عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس العربیة، المرحلة األساسیة الدنیا، 1
 .667المرجع نفسھ، ص 2
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 :نماذج لبعض الوسائل المستخدمة في تعلیم التعبیر -2

 :یمكن أن نقّسم تعبیر الّطالب إلى مراحل ثالث

 .لة صوغ العبارات، واختبار ما یناسبھا من كلماتمرح :01ة ـالمرحل •

 .مرحلة كتابة الفقرات :02 ةـالمرحل •

 P122F1.مرحلة كتابة المقاالت والقصص :03 ةـالمرحل •

بقصد تطویر مھارات  المتعّلم لھاومن األنشطة والوسائل التي یمكن تعریض 
 2:الكالم والكتابة لتالمیذه

تكلم، ویكتب، وھذه المواقف متعددة أن ی إلىتعریض المتعلم إلى مواقف یحتاج  •

ویجب أن یندرج المعلم من السھل إلى الصعب، ففي المراحل االبتدائیة یمكن للمعلّم 

 . محببة للتلمیذ، ویطلب منھ التحدث عّما رآه صورةأن یعرض 

إلى مكان قریب أو سفرة إلى مكان جمیل ثم یطلب  بجولةوقد یأخذ المعلم تالمیذه  •

 .وه وتبیان رأیھم، إّما مشافھة أو كتابةمنھم تلخیص ما رأ

قصیرة، ویطلب منھم إبراز  قّصةوإذا تطور الموقف یمكن أن یعرض على تالمیذه  •

 .األحداث، والشخصیات التي وردت فیھا

متحركا حول موضوع معین، ویطلب منھم بعد انتھاء  فیلماوقد یعرض المعلّم  •

   النقاط التي دار حولھا الموضوع الفیلم التحدث عن إبراز أحداثھ مع إبراز أھم 

 .على السبورة

عن طریق صندوق بطاقات تجمع  اللعبوقد یربط دروس الرسم الكتابي بالحركة و •

 P124F3.الكلمات التي یكثر فیھا خطأ التالمیذ

لعرض الكلمات غیر مرتبة، ویطلب  البطاقاتیستطیع المعلّم أیضا االستفادة من  •

 :مفیدة، نحو المثال اآلتيمن تالمیذه ترتیبھا وتكوین جملة 

 

                                                            
 .669عبد الفتاح حسن البجة، المرجع نفسھ،  1
 .170، 169یراجع محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، ص 2
 .117علي النعیمي، الشامل في تدریس اللغة العربیة، ص 3

كثیرا   
      

أنــــــا 
   

 
 
 
 

معلّمتي 
  

 أحـب
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       ، ویطلب منھم ملء الفراغ بطاقات صوركما یمكن للمعلم أن یقوم بإحضار  •

 P125F1:في الجمل وذلك على النحو اآلتي

 :إمأل الفراغ بوضع اسم الصورة - أ

 ........................              ھذه              •

 .........................                    ھذا        •

 .........................               أكلت              •

 .........................               لعبت             •

 :طلب منھم وضع اللفظ المناسب مكان الصورةیأو 

 .........................         ھل یوجد في الصف       

 ..........................                       دــوجــال ی     

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .673، 672لة األساسیة الدنیا، صیراجع عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس العربیة المرح  1
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 :نماذج لبعض الوسائل المستخدمة في تعلیم اإلمالء -3
 :ھناك صعوبات في اللغة العربیة من الناحیة الكتابیة في جوانب عّدة

 .كتابة الھمزة . أ

 .التاء المربوطة والمبسوطة  . ب

والضاد الدال : لي المخرج مثف عدم التمییز بین الحروف المتقاربة . ت

 .والتاء، والطاء والسین، والصاد، وغیرھا من المشاكل

     ونظرا لھذه الصعوبات التي یجدھا المتعلّمون، وجب على المعلّم اإلكثار 

من توظیف واستغالل الوسائل التعلیمیة، إلزالة ھذه الصعوبة، وإلبعاد اللّبس    

 1.الذي یقع فیھ التالمیذ

 :تطیع المعلم االستعانة بھا في ھذا المجالومن الوسائل التي یس
 .البطاقات والمجّسمات، والرسوم، والمخططات والصور، والجداول

 :كتابة التاء المربوطة والتاء المبسوطة وفق المخطط األتي: نحو المثال اآلتي

 

 حمزة                    رست                                                   

 

 مدرسة         ازت                                                     ف

 

 أمیرة           دمت                                               ق  

 عدم التمییز بین الحروف المتقاربة في المخرج :02مثال

     لفظ بالصورة یمكن للمعلّم في ھذه الحالة االستعانة بالصور، وذلك بربط ال

 :في الكلمتین اآلتیتین) السین والصاد( مثال ذلك الفرق بین

 2سوط                                                 صوت        

                                                                                   

                                                            
 .673یراجع عبد الفتاح حسن البجة، المرجع نفسھ، ص 1
 .674، 673یراجع عبد الفتاح حسن البجة، المرجع نفسھ، ص 2

 ع األسماءة م                   
الــت مع األفع         

 ت
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 :وسائل المستخدمة في تعلیم قواعد اللغة  العربیةنماذج لبعض ال -4

یمكن أن یستخدم المعلّم األمثلة والتشبیھ في عرض  :استخدام المثال والتشبیھ •

إذا أرد المعلّم تقدیم الفعل والفاعل، یمكن : المفاھیم اللغویة، فعلى سبیل المثال

 1:النحو اآلتي یمثلھا علىللمعلّم أن 

      التالمیذ إلى السبورة أمام زمالئھ، وتطلب منھ أن یفتح الباب تقوم المعلمة بإخراج أحد

 .أو یحمل حقیبة وھكذا

 :ثم تدیر المعلّمة الحوار التالي

 ما الذي فعلھ زمیلكم؟: تسأل المعلّمة التالمیذ

 .أو حمل حقیبة/ بأّنھ فتح الباب: یجیب التالمیذ

 إذن ماھو الفعل الذي قام بھ زمیلكم؟: المعلّمة

 .حمل/ فتح: المیذالت

 متى حمل؟/ متى فتح: المعلّمة

 .منذ فترة وجیزة مضت: التالمیذ

 .إذن الفعل یقع من إنسان مثال في زمن محدد ثّم تنتقل إلى الفاعل: المعلّمة

 من فتح الباب؟ : المعلّمة

 .محمد مثال: التالمیذ

 .إذن من ھو الفاعل؟ أي القائم  بفتح الباب: المعلّمة

 من ھو الفاعل؟: ة الّسؤالتكرر المعلّم

 .من فعل الفعل أو قام بھ: التالمیذ

وفي ھذه الحالة تكون المعلّمة قد شّخصت الفعل والفاعل، وانتقلت من المفھوم 

 .المجرد إلى المفھوم الحّسي

 

 

 
                                                            

 .49یراجع رشدي أحمد طعیمة وآخرون، المفاھیم اللغویة عند األطفال، أسسھا، مھاراتھا، تدریسھا، تقویمھا، ص 1
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 .ویمكن للمعلّم أن یستخدم وسائل عدیدة كالسبورة لكتابة القاعدة، واألمثلة •

 .ت والجداول، وحّتى األلعاب والقصص والمسرحیاتأو االستفادة من البطاقا

  1.مسرحیة بعنوان زیارة إلى مدینة الّنحو: وعلى سبیل المثال

 :سنوات، ومن أھدافھا 11-10تصلح ھذه المسرحیة لألطفال في عمر

 .تعریف الطفل أدوات االستفھام، وبناء اتجاه ایجابي نحو دراسة النحو •

            أحمد ونور الدین: ن بشریتین ھماوتتكّون ھذه المسرحیة من شخصیتی

 .ما، لماذا، حّتى، كم، ھل، ماذا، من، أین، كیف: ومن أدوات االستفھام وھي

ابتسم " ومن األدوات والوسائل المعینة في ھذه المسرحیة، ورقة كبیرة یكتب علیھا

 .دوات االستفھاموالفتات ورقیة مكتوب على كّل الفتة اسم من أسماء أ" أنت في مدینة الّنحو

 2.یتم تثبیتھا على صدر كّل طفل مّمن یقومون بلعب أدوار أدوات االستفھام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .186امیني، سیكولوجیة الطفل وتعلمھ باللعب في المرحلة األساسیة، صفواز فتح هللا الر  1
 .186یراجع المرجع نفسھ، ص  2
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 انـج االستبیـل نتائـتحلی :المبحث الثالث
 :االستبیان دراسة إحصائیة تحلیلیة -1

     یعتبر االستبیان أو االستقصاء أداة مالئمة للحصول  :تعریف االستبیان 1-1

وبیانات وحقائق مرتبطة بواقع معین، ویقدم االستبیان بشكل على المعلومات 

عدد من األسئلة، یطلب اإلجابة عنھا من قبل عدد من األفراد المعینین 

 1.بموضوع االستبیان

مي معلما ومعلمة من معلّ  30لقد قمنا بتوزیع االستبیان على  :تحدید العینة 1-2

 .تدائیة مختلفةمدارس اب 5غة العربیة للمرحلة االبتدائیة من اللّ 

 :تحلیل نتائج االستبیان 1-3

فیما یخص اإلجابة عن السؤال األول، والمتعلق بمعرفة إذا كانت الوسیلة تحقق  •

أجمعوا على أّن الوسیلة مفیدة  %100الفائدة المرجوة من استخدامھا، نجد أّنھ بنسبة 

لیة التعلیم من المعلم والمتعلم، وذلك من خالل تسھیل عملیة التعلم، وتحسین عم  لكل

 : ویمكن تمثیلھا على النحو اآلتي

 
 

 

 
                                                            

) ت.د(، )ط.د(ذوقان عبیدان و آخرون، البحث العلمي مفھومھ، أدواتھ، أسالیبھ، دار مجدالوي، عمان، األردن، . د 1
 .117ص
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) الشرح اللفظي(بالنسبة لإلجابة عن السؤال الثاني، المتعلق بمعرفة إذا كانت اللغة •

یرون بأّن اللغة غیر  % 56.66كفیلة بتوصیل المعلومة إلى المتعلم، نجد أّنھ نسبة 

ألحیان یتلفظ المعلم ألفاظا كفیلة بتوصیل المعلومة إلى المتعلم، ألن في كثیر من ا

 % 43.33لیس لھا الداللة نفسھا لدى المتعلم، مما یعیق التواصل بینھما، ونسبة 

          ، ویمكن تمثیلھا لیست لھم درایة بأھمیة الوسائل األخرى حیث ،قالوا نعم

 :على النحو اآلتي

 
 

الوسائل التقلیدیة بالنسبة لإلجابة عن السؤال الثالث، المتعلق بمعرفة إذا كانت  •

كالسبورة والكتاب المدرسي قادرة على تنمیة المفاھیم اللغویة عند التالمیذ، نجد أّن 

معلما یرون بأّن الوسائل التقلیدیة مازالت قادرة على تنمیة المفاھیم  % 60نسبة 

العصر الحالي غیر  في التقلیدیةیرون بأّن الوسائل  %40ونسبة . اللغویة عند المتعلم

رة على توصیل المعلومات لدى المتعلم، نظرا للتطورات التكنولوجیة لوسائل قاد

التعلیم، وألّن الوسائل التقلیدیة أصبحت تخلق جوا من الروتین والملل لدى 

 : ویمكن تمثیلھا على النحو اآلتي.المتعلمین
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تزم بالوسائل فیما یخص اإلجابة عن السؤال الرابع، المتعلق بمعرفة إذا كان المعلّم یل •

 %34.78أجابوا بنعم، بینما نسبة  % 73.33المقررة في المنھاج، نجد أّن نسبة 

 : أجابوا بال، ویمكن تمثیلھا على النحو اآلتي
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    بالنسبة لإلجابة عن السؤال الخامس، المتعلق بمعرفة إذا كان معلّم اللغة العربیة  •

قالوا نعم ونسبة  90 % ئل التعلیمیة، نجد أّنھمن المبادرین بالتنویع في استخدام الوسا

 :قالوا ال، ویمكن تمثیلھا على النحو التالي 10%

 

 
           وفیما یخص اإلجابة عن السؤال السادس، المتعلق بمعرفة إذا كان المعلم  •

 %10أجابوا بنعم، ونسبة 90 % من المسایرین لتكنولوجیا التعلیم، نجد أّن نسبة 

 :ویمكن تمثیلھا على النحو اآلتيأجابوا بال، 
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بالنسبة لإلجابة عن السؤال السابع، المتعلق بمعرفة الوسیلة التي یستخدمھا المعلم    •

اختارت الوسیلة  % 33.33في تعلیم تالمیذه للنشاطات اللغویة، نجد أّن نسبة 

 %16.66اختارت الوسیلة البصریة، ونسبة  %50السمعیة البصریة، ونسبة 

 .ت الوسیلة السمعیةاختار

         من خالل ھذه النسب نجد أّن معلّم اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة، یعتمد 

على الوسائل البصریة أكثر، مع غیاب نوعا ما الوسائل السمعیة والوسائل السمعیة 

 :البصریة، ویمكن تمثیل ھذه النسب على النحو التالي

 
 

امن، المتعلق بضرورة استعمال الوسائل السمعیة بالنسبة لإلجابة عن السؤال الث •

أجابوا بنعم وعللوا ذلك بأّن  %83.33البصریة في المرحلة االبتدائیة، نجد أّن نسبة 

الوسائل السمعیة البصریة ضروریة لھذه المرحلة، نظرا الشتراك جمیع حواس 

ا تعمل   المتعلم مما یساعد على إیصال المعلومة بسرعة وسھولة لدى المتعلم، كم

أجابوا بال  %16.66على توضیح المعاني واألفكار واستیعاب أكثر، ونجد أّن نسبة 

بدون وضع تعلیق مفید یشفي لإلجابة عن السؤال، ونجد بعض المعلمین ال یعرفون 

بأّن الوسائل السمعیة البصریة تشمل الحاسوب والتلفزیون، ویمكن أن نمثل ھذه 

 :النسب على النحو اآلتي
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عن السؤال المتعلق باختیار المعلم للوسیلة التي یمكن أن یستفید  اإلجابةما یخص فی •

أجمعوا على أّن  %73.33منھا في تعلیم تالمیذه النشاطات اللغویة، نجد أّن نسبة 

، یمكن )إلخ....كالكتاب والسبورة والصور والبطاقات والقصة(الوسائل البصریة 

الوسائل السمعیة  اختاروا %26.66ونسبة  االستفادة منھا في تعلیم التالمیذ،

 .)كالتلفزیون والفیدیو، والتسجیالت الصوتیة والحاسوب(والبصریة 

ومن خالل ھذه النسب یمكن القول بأّن الوسائل السمعیة البصریة مازال استخدامھا 

 :ضئیال في المدارس االبتدائیة
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في المؤسسة التعلیمیة التي عن السؤال المتعلق بمعرفة إذا كان  لإلجابةوبالنسبة  •

أجمعوا على أّنھ ال یوجد  %100یدرس فیھا المعلم مختبرات لغویة، نجد أّن نسبة 

 .في المدارس االبتدائیة مختبرات لغویة على الرغم من ضرورتھا في ھذه المرحلة

 

ذا كان المعلم یستفید من الحاسوب في تعلیم إأّما بالنسبة للسؤال المتعلق بمعرفة  •

ھناك  أنّ بال، وھذا یبین  أجابوا %76.66یذه بعض فروع اللغة، نجد أّن نسبة تالم

         المادیة اإلمكاناتأسبابا تمنع من استخدامھ في المدارس االبتدائیة، إما نقص 

بعض معلمي  أنّ أجابوا بنعم، ذلك  %23.33أو عدم الوعي بأھمیتھ، ونجد أّن نسبة 

  دائیة یریدون مواكبة التطورات العلمیة واالستفادة اللغة العربیة في مدارسنا االبت

 :من الوسائل الحدیثة، ویمكن تمثیل ھذه النسب على النحو التالي
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   شاملة عن السؤال المتعلق بمعرفة إذا كان المعلم یملك نظرة  اإلجابةفیما یخص  •

بوا بنعم أجا %63.33نسبة  أنّ كیفیة استخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة، نجد  عن

 .أجابوا بال %36.66ونسبة 

 
 

بالنسبة لإلجابة عن السؤال المتعلق بمعرفة إذا كانت الوسیلة التعلیمیة التي یستخدمھا  •

    أجابوا بنعم ونسبة %60المعلم مطابقة لما ھو موجود في الواقع، نجد أّن نسبة 

 .أجابوا بال% 40

        تفوق إجابتھم بال، ولكن نحن من خالل النسبتین نجد أّن إجابة األساتذة بنعم 

  في عصر التكنولوجیا الحدیثة نجد أّن األساتذة في المدرسة االبتدائیة مازالوا یقتصرون 

في تعلیم تالمیذھم على الوسائل التقلیدیة التي یرون أّنھا مطابقة لما ھو موجود في الواقع 

 :ویمكن تمثیلھا على النحو اآلتي
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عن السؤال المتعلق باقتراح الوسیلة التعلیمیة الحدیثة التي یرى  إلجابةافیما یخص  •

 %60المعلم أّنھا مناسبة لتعلیم اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة نجد أّنھ بنسبة 

اقترحوا التسجیالت  %16.66اقترحوا استخدام الحاسوب التعلیمي، ونسبة 

اقترحوا  %6.66ة، ونسبة اقترحوا األقراص المضغوط %6.66الصوتیة، ونسبة 

      ا اقترحوا التلفزیون، وھناك من المعلمین مازال مصرّ  %10األفالم، ونسبة 

على استخدام الوسائل التقلیدیة كالكتاب المدرسي والسبورة والقصص في تعلیم 

والسبب  ، مع أّننا طلبنا منھم ذكر الوسائل التعلیمیة الحدیثة،التالمیذ لھذه المرحلة

      إّما أن یكون معلم ھذه المرحلة ال یفرق بین الوسائل التقلیدیة والحدیثةفي ھذا 

     ّنھ یرى بان الوسائل الحدیثة غیر قادرة على توصیل المعلومة للمتعلم، ویمكن أأو 

 :أن نمّثل ھذه النسب على النحو اآلتي
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التي تمنع استخدام  باألسباعن السؤال األخیر والمتعلق بمعرفة  لإلجابةبالنسبة  •

الوسائل التعلیمیة الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة، نجد أّن ھناك 

 :موا اللغة العربیة، نذكر منھالّ وضعھا مع أسباب كثیرة

 ما یرجع إلى المنھاج والبرنامج نفسھ. 

 نقص في اإلمكانات المادیة. 

 عدم تكیف النصوص مع الوسائل الحدیثة. 

  قدرة المعلم على استعمالھا بسبب نقص الخبرة لدیھ وعدم تكوینھ جیداعدم. 

 %50وھناك من یرى أن تعلیم اللغة ال یكون إال بالوسائل التقلیدیة، ونجد أّن نسبة 

األخرى یرون أّن السبب یعود  %50یرون أن السبب یعود إلى نقص اإلمكانات المادیة و

م التقنیة الحدیثة في التعلیم وعدم وعیھ بأھمیة الوسیلة إلى المعلم لعدم إدراكھ لكیفیة استخدا

 .التعلیمیة
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ولھذا یمكننا القول بأنھ على الرغم من أن استخدام الوسائل التعلیمیة خاصة السمعیة 

   البصریة أصبح من األمور البدیھیة التي ال تناقش في میدان تعلیم اللغة، فھي ضرورة 

أن المدرسة االبتدائیة في الجزائر مازال استخدامھا لھذه الوسائل من ضرورات التعلیم، إال 

      ضئیال جدا، ذلك انھ رغم اإللحاح على استخدام ھذه الوسائل على المستوى النظري 

       في الكتب والمقاالت والتوجیھات والبرامج، في تعلیم اللغة العربیة، فإنھا لم تعمل 

 .العلى تكوین مدرسیھا في ھذا المج

ولذلك نجد أّن أغلب مؤسسات التعلیم االبتدائي ال تعطي األھمیة والعنایة الالزمة  

والكافیة الستخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة، على رأسھا الحاسوب والمختبرات اللغویة 

 .والتلفاز، ومن ثم بقي تعلیم اللغة العربیة تقلیدیا، معتمدا على اإللقاء والشرح اللفظي

         ر الوحید في رأینا سببھ قلة الوعي بما یمكن أن تقدمھ ھذه الوسائل والتفسی 

 .من خدمات جلیلة في میدان تعلیم اللغة العربیة
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حاول ھذا البحث الوقوف على موضوع توظیف الوسائل التعلیمیة في تعلیم اللغة 

          خدمة العربیة ساعین في ھذا البحث إلى معرفة أنواع الوسائل التعلیمیة المست

           في المرحلة االبتدائیة، مع التطرق إلى بعض النماذج للوسائل التي تّم تطبیقھا 

 .في نشاطات اللغویة لھذه المرحلة

 

 :ولقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أھّمھا

 

 .الوسیلة التعلیمیة ھي كل ما یستعین بھ المعلّم في توصیل معلوماتھ إلى المتعلّم إنّ  .1

 

واضح  تأثیرفي مفھومھ الحدیث ولھا  المنھج عناصر ن الوسائل التعلیمیة ھي أحدإ .2

 .التعلیمیة عناصر العملیةفي تسھیل 

 

 .تطورھا في كل مرحلة إلى أدتمرت الوسائل التعلیمیة بمراحل ومسمیات متعددة  .3

 

            : ثالث إلىارتباط الوسیلة التعلیمیة بحاستي السمع والبصر ینقسم  إنّ  .4

 .سمعیة بصریة/ بصریة/ وسائل سمعیة

 

 .تحسین عملیة التعلیم وتسھیل عملیة التعلم إلىاستخدام الوسیلة التعلیمیة یھدف  إنّ  .5

 

عدم استخدام الوسیلة التعلیمیة كنقص الوعي لدى  إلىھناك معیقات كثیرة تؤدي  .6

 .المادیة اإلمكاناتالمعلم وعدم تكوینھ جیدا الستخدامھا، ونقص 
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لحكم على جودة الوسیلة یكون من خالل انتقاء ما یناسب المادة التعلیمیة والطریقة ا .7

 .للتدریس، وخصائص المتعلمین ومستویاتھم

مرحلة التحضیر ومرحلة التنفیذ : یمر استخدام الوسیلة بمراحل وخطوات ثالث .8

 .االستخدامومرحلة 

حلة االبتدائیة إلى تمكین ھدف تعلیم اللغة العربیة بجمیع فروعھا وأنشطتھا في المری .9

         المتعلم من التعبیر السلیم عن أغراضھ، والتواصل مع اآلخرین، والقدرة 

لى القراءة السلیمة الخالیة من األخطاء، والسالمة اللغویة في الكتابة من الناحیة ع

 .اإلمالئیة والصرفیة مع التعود على النظافة والتنظیم

 .م الوسائل التعلیمیة یؤّدي إلى تحقیق نتائج إیجابیةإّن تنویع المعلم في استخدا .10

 .معظم الوسائل المستخدمة في تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة بصریة .11

 إّن الوسائل البصریة كالسبورة والكتاب المدرسي لیست كافیة لتعلیم اللغة بل البّد  .12

 .التعلیمي والحاسوب من توّفر وسائل أخرى تواكب متطلّبات العصر كالتلفزیون

            المدرسة االبتدائیة مازالت تقتصر في تعلیم تالمیذھا على االستفادة    إن .13

 .من الوسائل التقلیدیة
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 ***ةــــة االبتدائیــــة للمرحلـــــة العربیــــم اللغــــذة تعلیـــھ ألساتـــــان موجـــاستبی***

 
توظیف الوسائل التعلیمیة في تعلیم اللغة العربیة " بصدد انجاز مذكرة ماستر بعنوان اـإنن

على أسئلة االستبیان  باإلجابةتساعدونا في ھذا البحث  أنونرجو منكم  ،"نموذجا -أالمرحلة االبتدائیة 
                 معرفة أنواع الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تعلیم التالمیذ النشاطات اللغویة إلىالتي تھدف 

 ).والقواعد اإلمالء، التعبیر، الخط، القراءة( 
 :یةبیانات شخص

 :اسم المؤسسة التي تدّرس فیھا:                    الجنس:                                  العمر

 :المستوى الثقافي

 ماستر                                        ماجستیر                           لیسانس: الدرجة العلمیة

 :الخبرة في التدریس

 :تدّرسھالمستوى الذي 

 ثالثةالالسنة                  ثانیة                      الالسنة  ولى                             األسنة ال

 السنة السادسة                      السنة الخامسة                      رابعة                       الالسنة 

 :في الخانة التي تراھا مناسبة) ×(ضع عالمة : ةــــــاألسئل

 ھل ترى أن الوسیلة التعلیمیة تحقق الفائدة المرجوة من استخدامھا؟ -1

 ال                                                                   نعم          

 ؟كفیلة بتوصیل المعلومة إلى المتعلم) الشرح اللفظي( ھل ترى أن اللغة  -2

 نعم                                                                           ال                      

ھل ترى أن الوسائل التقلیدیة كالسبورة والكتاب المدرسي قادرة  على  تنمیة  المفاھیم اللغویة  -3
 عند التالمیذ؟

 ال                                                              نعم          
   

 ھل تلتزم  باستخدام الوسائل التعلیمیة المقررة في المنھاج؟ -4
     

 ال                                                                نعم          

 ھل أنت من المعلمین الذین یبادرون بالتنویع في استخدام الوسائل التعلیمیة؟ -5

 ال                                                              نعم             

 من المسایرین لتكنولوجیا التعلیم؟ أنتھل  -6
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 ال                                                                   نعم           

 : ھل الوسائل التي تستخدمھا بصریة؟ أم سمعیة؟ أم سمعیة بصریة؟ -7

 :أمام ما تراه مناسبا) ×(ضع عالمة

 بصریة                                    سمعیة بصریة                                         سمعیة

 المرحلة االبتدائیة؟ھل ترى أن ھناك ضرورة الستعمال الوسائل السمعیة البصریة في  -8

 ال                                                               نعم          

 : ...................................................................................................................مع التعلیل

................................................................................................................................. 

 أمام الوسیلة التي یمكن أن تستفید منھا في تعلیم تالمیذك النشاطات اللغویة؟) ×(ضع عالمة -9

  الصور                          الكتاب                        التلفزیون               السبورة

 التسجیالت الصوتیة                                    الفیدیو                                                الحاسوب

 األلعاب اللغویة                                          النماذج والعینات                                   البطاقات

 البطاقات                                   القصة                                                   الجداول

 تدّرس فیھا مختبرات لغویة؟ ھل یوجد في المؤسسة التعلیمیة التي -10

 ال                                                               نعم           

 ھل تستفید من الحاسوب في تعلیم تالمیذك بعض فروع اللغة؟ -11

 ال                                                               نعم          

 حدیثة؟ھل تملك نظرة شاملة عن كیفیة استخدام الوسائل التعلیمیة ال -12

 ال                                                               نعم          

 ھل الوسائل التعلیمیة التي تستخدمھا مطابقة لما ھو موجود في الواقع؟ -13

 ال                                                              نعم          

 الحدیثة التي ترى أنھا مناسبة لتعلیم اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة؟ التعلیمیةماھي الوسائل  -14

.................................................................................................  .............................. 
ة الحدیثة في تعلیم اللغة  العربیة؟ في رأیك ماھي األسباب التي تمنع استخدام الوسائل التعلیمی -15
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• ..................................................................................................................... 
•    ..................................................................................................................... 


	توظيف الوسيلة التعليمية
	فهرس البحث
	ملاحق

