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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 
 

َنا إنََّك  "قاؿ اهلل تعالى: قػػَاُلوا ُسبَحاَنَك اَل ِعْلَم ِإالَّ َما َعلَّْمتػَ
 أَْنَت الَعِليُم الَحِكيُم"

 صدؽ اهلل العظيم    سورة البقرة
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        كلكن لكل طريق نهاية

 ىا أنا قد أكدعها بكل ما فيها ليبقى 

 عبيرىا بين أنفاسي كتحفز في ذكرياتي

 أىدم نجاحي كباقة كرد عطرة 

 إلى

 من جرع الكأس فارغنا ليسقيني

 إلى من حصد األشواؾ عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 إلى القلب الكبير كالدم _ميلود_

 إلى 

من أرضعتني الحب ك الحناف    

 إلى القلب الناصع بالبياض

_حليمة_ إلى كالدتي العزيزة  

 إلى

كقوتي كمالذم بعد اهلل سندم   
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 إلى من علموني علم الحياة 

،كماؿ_ يوسف عفيف، زليخة، عزيزة،–إخوتي كأخواتي إلى   

 إلى 

 من ساىم في كصولي لطريق النهاية 

ا  إلى كل من علمني شيئنا جديدن

_عائشة بن  _ أستاذم المحتـرإلى   
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 مقدمة
بسم اهلل الرضبن الرحيم كالصالة كالسالـ على أشرؼ اؼبرسلُت كعلى صحبو كالتابعُت كمن سار على           

 ىداىم إىل يـو الدين....كبعد.

كاف العرب شديدم اعتزاز بلغتهم حرصُت كل اغبرص على تقديرىا ككضعها يف أكـر منزلة كأحسن 

 يتهم جبودة اإللقاء،كحسن اغبديث.صورة،كذبلى ىذا كلو يف عنا

تعليمية اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا عرب الوسائط" ىو  قد كاف اختيارم ؼبوضوع البحث"            

كالسنة النبوية الشريفة قد جعلها اهلل لغة خالدة كباقية إىل  افتخارم كاعتزازم بلغيت العربية لغة القرآف الكرَل،

كعنواف تقدـ األمة كازدىارىا   ألهنا رمز اؽبوية ككعاء الثقافة، نة عظيمة كمنزلة رفيعة،فهي ذات مكا يـو الدين،

كما يقوؿ الباحث األمريكي كليم ككرؿ" اللغة العربية من اللُت كاؼبركنة ما يبكنها من التكيف كفق مقتضيات 

على كياهنا كما  كىي مل تتقهقر أماـ أية لغة من لغات العامل اليت احتكت هبا، كستحافظ ىذا العصر،

 حافظت عليو يف اؼباضي".

 كاف ىديف من ىذا البحث ىو كيفية تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كعيو يبكن طرح اإلشكاؿ األيت:

 كيف يمكن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؟ كما أىم الوسائط المساعدة في تعليمها؟

 كبأم منهج يمكن تعليمها؟.

لى ىذه األسئلة اقتضت الضركرة أف أقسم حبثي إىل اؼبقدمة مث اؼبدخل حيث احتول على أصل كلإلجابة ع

 اللغة العربية، كمكانتها عرب العامل، ككيفية تدريسها لغَت الناطقُت هبا.

كاف مرسومان بعنواف تعليمية اللغة العربية، احتول على مبحثُت، التعليمية، كاألسس اليت تبنا  الفصل األكؿ: *

 ليها عملية التعلم.ع
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الوسائط اؼبساعدة لتعليم اللغة العربية كالذم تناكلت فيو مبحثُت، الوسائل التعليمية التعلمية،  الفصل الثاٍل: *

 كالتعليم باألنًتنت.

 يضم أىم مباذج كتدريبات لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا: الفصل الثالث: *

 تدريب عن طريق االستماع. -

 يبات عن طريق تركيب.تدر  -

 تدريب عن طريق القراءة.  -

 تدريب عن طريق الكتابة. -

 بعدىا انتقلت إىل اػباسبة ذكرت فيها صبلة من النقاط مستنبطة ألىم النتائج ىذا البحث.

أما بنسبة النهج اؼبعتمد ىو اؼبنهج الوصفي حاكلت من خاللو كصف أىم الوسائل أك الوسائط اؼبساعدة يف 

 لغة العربية لغَت الناطقُت هبا.تعليم ال

 كما اعتمدت أثناء إقباز ىذا البحث على ؾبموعة من اؼبصادر كاؼبراجع منها:-

 اللغة العربية كالصحوة اغبديثة لكاـر السيد غنيم. -

 االتصاؿ كالوسائل التعليمية ؼبصطفى عبد السميع ؿبمد. -

 إنتاج اؼبواقع التعليمية ألكـر فتحي مصطفى. -

أختم ىذه اؼبقدمة من كاجيب أف أتقدـ بالشكر اعبزيل إىل أستاذم اؼبشرؼ"بن عائشة حسُت" الذم  كقبل أف

ساىم بشكل كبَت يف مساعديت إلسباـ حبثي كتقدَل النصح،كالتوجيو كعلى إفاديت من ذبربتو كخربتو يف ىذا 

 اجملاؿ.
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 :صل اللغة العربيةأ -

كعلى اختالؼ بُت الباحثُت حوؿ عمر ىذه ،قدـ اللغات اغبية على كجو األرضأربية تعد اللغة  الع         

كقد ، مضت ما يزيد على ألف كستمائة سنةأغة العربية اليت نستخدمها اليـو الل ال قبد شك يف أف  ، اللغة

 ل اهلل سبحانو كتعاىل حبفظ ىذه اللغة حىت يرث اهلل األرض كمن عليها.تكف  

 "نوح عليو السالـ"ىل إلك نسبة كذ،حدل اللغات اليت عرفت باسم ؾبموعة اللغات الساميةإىي اللغة العربية )

،  الكنغانية :ىي ا اللغات الساميةكأم  ، كشبو اعبزيرة العربية ،كجنوهبا ،ىو كذريتو يف غرب أسيا ستقراالذم 

كلقد بادت ىذه  ،اغببشة، ك  اؽبَتكغليقية، يةالسريال ،الكلدانية،البابلية ، النبطية ، راميةاآل، العربية،  الفنيقيةك 

 أثار مسللة ال  إاللغات  ككانتشرت يف اغبُت مل يبق من تل ،فقد سادت،اللغة العربية  ال  إكانقضت ، اللغات

 1.(لارحعلى اعبلود كاأل

 :اللغات كىذا ألسباب عديدة أنبها اللغة العربية من أفضل سائر أف  كفبا الشك فيو        

 وفَ كُ تَ لِ  كَ بِ لْ ن على قػَ ميِ األَ  كحُ الرُ  وِ ب ؿَ زَّ نػَ الَعالِميَن،  ب  رَ  يلُ زِ نْ تػَ لَ  وُ نَّ إ'ِ'ىل االوحي الكرَل: قاؿ اهلل تع لغة-1

ختارىا اهلل تعاىل لتكوف كعاء لكتابو اػبالد )القراف الغة العربية الف 2.''نبيِ مُ  بيِ رَ عَ  اف  سَ لِ بِ  نَ ريِ ذِ المنْ  نَ مِ 

 الكرَل(.

يف مركنتها فاللغة العربية لغة عبقرية  ، فيها اغبركؼ ككثرة اؼبًتادفات، ك ة العربية كغناىا باؼبفرداتاللغ سعة-2

 كاشتقاقاهتا.

اؼبعاٍل  استيعابكقدرة على  ،ككثرىا جزالة يف األلفاظ ،طالؽ  ة العربية من أبرز اللغات على اإلاللغ -3

 اللغة العربية. ال  إرفو أية لغة خرج ىذا اغبرؼ مل تعفم ،ذ تدعى لغة الضادإ ،اعبلية

                                                             

 .01ص 0551اعة اإلسالمية )د .ط( اللغة العربية كالصحوة العامية اغبديثة .دار النصر للطب ،كاـر السيد غنيم  -1

 (.051الشعراء اآلية ) سورة -2
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كىم اقتبسوا  ،الفصحى مع الدكلة البابلية العامية أكثر من ُتف السومري)كمن القبائل الذين اقتبسوا سبد       

ف و شأت الدكلة السبئية كىم القحطانيمث ن ،َتم حركؼ الفينيقيُت حىت انتهت السند اؼبشهور كىو القلم اغبم

 أهنم اؼبؤرخوفكينظر  ،أصلهم من اغببشة   جع العلماء أف  تعربة ''العربية اعبنوبية'' كير الذين يسموهنم العرب اؼب

 ػ،525ىل سنة إبل اؼبيالد كاستمرت ق 115كبدأت الدكلة اغبمَتية من سنة  ،ربة اأخذكا العربية عن العرب الع

 1كحفظ أىلو بعض خصائص اغبمَتية(. ،كىو العهد الذم زىت فيو العربية مضر

يث كاف كلغة  اعبنوب ح ،ىل لغتُت نبا:لغة الشماؿإا ترجع مب  إغات العرب على تعددىا كاختالفها كل        

لهلتُت يف اؼبناطق دكف كيتلانس بُت ال ،رم يقرب بُت اللغتُت يف األلفاظ كذبا،تصاؿ سياسي ابُت الشعبُت 

العدنانيُت بالصحراء من جهة  كالعتصاـ ،جهة من ُتحدانبا على األخرل لقوة القحطانيإأف تتغلب 

 كتسلط الفرس عليو طوران أخر. أخرل،فأخذت الدكلة اغبمَتية تزكؿ بتغلب األحباش على اليمن طوران،

 ة،كالوحد عدة أسباب منها النهضة ، كاأللفة،) كاف العدنانيوف حينئذ على نقيض ىؤالء كل ىذا راجع ل 

 اؼبتقدمة على اللهلات اعبنوبية ، فساعد العوامل سالـ ،كاالستقالؿ، بفضل األسواؽ ،كاغبج ، مث جاء اإل

كاستطاعت لغة قريش أف تتغلب   داهبم، كأخبارىم حىت اليـو ،أمية اليمنية، فاندثرت لغة ضبَت ، ك كذىاب القو 

 2كحىت اجتماعية(. اللغات ألسباب دينية كاقتصادية ، على سائر

يرة كىي اليت سادت يف شبو اعبز  ،كأفصحها لات العربية،ؽبلة قريش ىي أعلى ؽب فبا الشك فيو أف         

 ،كالعلماء بلغاهتم ،الركاة ألشعارىم أصبع علمائنا بكالـ العرب ، فارس''بن العربية قبل اإلسالـ،  يقوؿ ا

ثنائو اختارىم من صبيع  اهلل جل   كذلك أف   ش أفصح  العرب ألسنة أصفاىم لغة،قري كؿباؽبم أف   ،كأيامهم

 كاصطفاىم كاختار منهم بٍت الرضبة ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم ''. ،العرب

                                                             

 .20، ص 0111، 0مصطفى صادؽ الرافعي. تاريخ أدب العرب ،دار اإليباف،جامعة األزىر، ط -1

 .02، ببَتكت ، ص 0111. 02أضبد حسن الزيات ، تاريخ األدب العريب،دار اؼبعرفة للنشر كالتوزيع،ط -2
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العرب تعرؼ قريش فضلها  ؿناسكهم، كربكم بينهم لذلك مل تز ود العرب مكانت قريش تعلم كحلاج كف

هم الوفود من عليها، ككانت تسميها أىل اهلل ، ككانت قريش مع فصاحتها ،كحسن لغتها كرقة ألسنتها إذا أتت

فصح العرب ، فصاركا  بذلك أهم اليت طبعوا عليها، كسالئفىل كبائزىم، ك أشعارىم إكا من كالمهمالعرب زبَت 

 كأفضلهم .

ككشكشة  ،يميف الفصاحة عن عنعنة سب ارتفعت بقريش"يتحدث عن فصاحة قريش بقولو   )كقبد ابن جٍت

 1(."هبراء تلتلةك  ،و ضبة، كعلز فيكنضج قبُت  ،ككسكسة ىوزاف  ،ربيعة 

 2حيث يقوؿ بعيدة عن بالء العلم من صبيع جهاهتا (. لدكف يتحدث عن لغة قريش ،بن خا قبد)

خالدة لن تنقرض مع مركر  فهي لغة أصلية سهلة ألخذ على لساف العرب،ىكذا كانت لغة العرب فصيحة  -

 .االزمن أبد

ك هتذيبها ، فهذا معٌت نزكلو بلغة ، زاد من ترقيتهاكرَل ىذه اللغة الراقية اؼبهذبة، فف اللقد صادؼ القرآ       

ك كاف موقف  العرب من كذل هبالة من التقديس ،فيحيطوف  الناس أكثر يبيلوف إىل القدَل ، ف  قريش، إال  أ

ب الذين نقلت كمن بُت القبائل العر  ؽبلات قريش، فقد تقادـ عهدىا ، كىم يعظموهنا كيعظموف أىلها ،

فهؤالء الذين ازبذ  كأسد، كسبيم، قيس، كعندىم أخذ اللساف العريب ىم:اللغة العربية عنهم، كهبم اقتدل، 

كبعض  ب، كيف اإلعراب، كالتصريف مث ىذيل ، كبعض كنانة،تكل يف الغريعنهم، كمعظمهم، كعليهم ا

 كمل يأخذ عن غَتىم من سائر قبائلهم. الطائيُت،

  :مكانة اللغة العربية في العالم -
كاللغة  ك األغراض من قبل الشعوب، تياجات،ا أصوات تستخدـ للتعبَت عن االحهن  )تعرؼ اللغات بأ       

 عند اجملموعة كاملة عة من الناس تكوف لتلك اإلشارات التعابَت اؼبتعارؼ عليها بُت ؾبمو  ك ،ؾبموعة من الرموز

                                                             

  .20اؼبرجع السابق، ص -0

 .221ق، القاىرة، ص 0205، 1عبد الرضبن ابن خلدكف، اؼبقدمة  ط -2
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 1كذلك عند ترتيبها بشكل معُت(. ، نفس اؼبعٌت
ات فيما بينها كضمن نطاؽ جغرايف، كمكاف معُت، واصل الكائنذف فاللغة بشكل عاـ ىي كسيلة تإ        

ة، ك الفًتات البشرية لغات كثَتة، فقد تشكلت عرب األزمن على النطق ك الكالـ ، نسافكمع بداية قدرة اإل

 ىل األبد.و قد اندثرت أغلبها كاختفت إأن   يف حُت بعضها مستخدمة، كعلى قيد اغبياة ، بقيتكعديدة 

ن ك أكثر مـ حوايل  ثالث  آالؼ لغة منطوقة ، منها أكثر من لغة يتكلم منها مليوف أ اليو ملا)يف الع -

لى طبسُت مليوف نسمة :  حدل عشر لغة يتكلم بكل منها ما يربو عالناس، كمن بُت اللغات اؼبائة توجد إ

 ،لربتغالية، كابانيةااليك  ،ربيةالعك  ، البنغانيةك  ،الركسيةك  األردية، كاؽبندية ،االسبانيةك  ،االقبليزية كالصينية،

 2ئيسية اؼبستخدمة يف العامل(.ر كتعترب ىذه اجملموعة أىم اللغات ال ، كاألؼبانية،الفرنسيةك 

 اللغة عدد أبناءىا مجموع متعاملين بها
 

000 1200  
000 800  

 
000 300  
000 000 270  

 
000 000 150  
000 000 123  

 
000 000 250  
000 000 130  

 

000 1100  
000 400  
000 000 266  
000 000 200  
000 000 154  
000 000 152  
000 000 135  
000 540 117  
000 000 106  
000 000 100  
000 800100  

 

 الصينية
 اإلقبليزية
 اإلسبانية

 اؽبندية األردية 
 الركسية 
 البنغالية
 العربية

 اليابانية
 الربتغالية
 الفرنسية
 األؼبانية

 
 

 

 

                                                             

 .02،ص 0554، 0دار اغبسن للنشر عماف، طاللغة العربية أصل اللغات كلها،عبد الرضبن أضبد البَتكٍل، -1
 .012كاـر السيد غنيم ، اللغة العربية كالصحوة العربية اغبديثة العلمية اغبديثة ، ص  -2
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عتبار عدد ع من بُت اللغات العامل الكربل باالعربية يف اؼبكاف الساب دكؿ السابق أف  يتضح لنا من اعب        

 كاؽبندية األردية ، كاإلسبانية ، كالبنغالية. ،كاإلقبليزية ،أبنائها ، كبعدد اللغات الصينية

يف قاريت إفريقيا من سكاف العامل  %89عتبار من بُت اللغات الرئيسية يف العامل يتحدث هبا كبو )كالعربية با -

،  مائيت مليوف مسلم من غَت العربكآسيا كيقدر عددىم بنحو مائيت مليوف نسمة كما يستخدمها حوايل

كيتعامل باللغة العربية يف قارة إفريقيا كحدىا من عدد سكاهنا تقريبا ، كتشكل مع اإلقبليزية كالفرنسية اللغات 

مطمحنا لكل  ا لنزكؿ القرآف الكرَل دبا تغدكاريقية كما أهن  الرظبية الثالث اؼبعتمدة يف منظمة الوحدة اإلف

 1(.كيبلغ عددىا حوايل مليار مسلم يف شىت أكباء العامل كالتعامل هبا، اؼبسلمُت الذين يبغوف تعلمها،

كما   ارنا، فهي كاحدة من لغات السامية ،نتشاللغة العربية ىي لغات العامل كأكثر ا فبا ال شك فيو أف         

ا لغة القرآف الكرَل،تتللى عظ كما تتميز اللغة العربية عن اللغات العاؼبية األخرل قدرهتا على التعبَت   متها أهنه

اليت كحدت العرب تارىبهم كىي  لغات عاؼبية أخرل مثل حرؼ الضاد ،دبخارج حركؼ ليست موجودة يف 

 ككانت قديبا لغة اغبضارة عرب األزماف. الطويل ،

 :  لعربية لغير الناطقين بهاتعليم اللغة ا -

العاميات  ألف   كليست اللهلات العامية، هبا تكوف باللغة العربية الفصحى،تعليم اللغة لغَت الناطقُت ل      

فحرص اؼبعلموف للغة العربية على  تعليم يف مناحي اغبياة اؼبختلفة،حاجيات األجانب يف ال تعلز عن تلبية

 ا:تدريسها على عدة مستويات أنبه

 تدريس األصوات: -1
 )يبدأ اؼبعلم اللغة العربية ىنا،هبذا اؼبستول بتعليم األصوات،حىت يتعرؼ األجنيب على ـبارج اغبركؼ

 2كىي:الشفوم،كالشفوم األسناٍل،كاألسناٍل اللثوم،كاعبانيب،كالغارم،كالطبقي،كاللهوم،كاغبلقي،كاغبنلرم(.
                                                             

 .31تاريخ أدب العرب،ص الرافعي،مصطفى صادؽ  -0

 ،2ط مصر، القرل،جامعة أـ  ،كتاب تعليم كتعلم أصوات العربية الصعبة لغَت الناطقُت هبا للمعلم كاؼبتعلم، عبد الفتاح ؿبلوب -2
 .55ص ،2011 مارس



13 
 

رب عدد من اؼبخارج االحتكاكية باؼبقارنة مع اللغات األخرل  اللغة العربية لديها أك فنالحظ أف           

ناطق للعربية هبد صعوبة يف نطق الاؼبتعلم األجنيب غَت  ألف  ،كالركسية، كاالسبانية ، كالفرنسية ، كاإلقبليزية

اللهوم، كاغبلقي الذم يصعب عليهم نطقها ا لعدـ كجودىا يف لغتو األـ كالصوتُت: بعض األصوات نظرن 

 خ'' فيستبدلوف هبا أصوات أخرل.-ؽ-ع-: ''حلة كالصوت اغبركؼ اآلتيةبسهو 

 1حىت يكتسب اؼبتعلم ىذه اؼبهارات(. )كمن ىنا يبدأ اؼبعلم بالًتكيز على ىذه اؼبفارقات

كذلك بإهباد كلمتُت  ات اليت ربتوم على صورة ثنائيات،اؼبعلم يقدـ بعض الكلم فبا الشك فيو أف          

"أمل"  فتحتوياف على  ع األصوات ما عدا  الصوت الذم يكوف مصدر الصعوبة مثال: "علم"،يمتشاهبتُت جبم

ا الصوت اؼبنطوؽ من اؼبتعلم فيكوف فظ الصحيح يكوف "علم" أم  لصوت حرؼ "ع" فالال ال  نفس األصوات إ

 . يبكالصور الواضحة للمتعلم األجن ،" أمل" فهنا هبب توضيح اؼبعٌت عن طريق تقدَل الرسومات

 :تدريس قواعد اللغة -2

النحو النظرم أك  ام  مستول اؼبتعلم حبيث يقـو بإتباع إكالقواعد حسب  وبدد اؼبعلم بتدريس النحو،         

بتدريس القاعدة، ك التدريب عليها، كمن األنشطة األساسية، لتدريس القواعد تتمثل كذلك  النحو الوظيفي،

 :يف

ديد اعبملة عدة فيبدأ اؼبتعلم ىنا بًت  ة للتدريب على الًتاكيب النحوية،صور ىو أبسط ): ستبداؿتدريب اال -

 .ؽبا نفس الوظيفة داخل اعبملة الكلمات كلمة أخرل،حدل مرات مث يستبدؿ بإ

لتقريرية أك ربويل العبارات ا اؼبنفية،ملة اعب ىلاعبملة اؼبثبتة إ : يتدرب اؼبتعلم ىنا على ربويلالتحويلتدريب  -
 .ىكذا ىل مثٌت كهاـ، كمفرد إإىل استف

   ،فيقدـ اؼبدرس صبلة مثل " ىذه حقيبة" كىنا يقـو اؼبدرس على كصل اعبملة،: تدريب توسيع الجملة -
 

                                                             

 .12اؼبرجع نفسو، ص -0
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 1.(كيطلب من اؼبتعلم كصل ىاتُت اعبملتُت لتصبح ىذه اغبقيبة جديدة كاعبملة األخرل " اغبقيبة صبيلة"،
ثانية هبب أف يكوف ب الذين يدرسوف اللغة العربية كلغة لألجان النحو ك القواعد اليت يقدمهاإذف          

الطالب األجنيب  ف  ، فإكالنوعية ،كالكمية ،كالتنظيم  ،من حيث طريقة العرض  ،مغايرا عما نقدمو ألبناء اللغة 

ف ع أجنيب فإ، كيف ؾبتميعيش يف بيئة غَت عربية ألن و  ،ليس لديو قدرة لغوية كافية كما يبلكها الناطق األصلي 

 كاضحة.ك ككافية سهلة  جنيب هبب أف تكوف أمثلتها كثَتة ،القواعد اليت تقدـ للمتعلم األ

 :تدريس القراءة -3

أغلب اؼبعلموف إىل تقديبها دكف اعتبار  يفضل لكن ،ائيدرس اغبركؼ حسب الًتتيب األلفبيعلم اؼب)       

، كيبكن كعبارات  ،اؼبتعلم لتكوين كلمات  تسهل لك اليتنتاج الكلمات ت، بل اعتبار قدرهتا على إلًتتيبها

للمعلم استخداـ الصور اؼبعركضة على بطاقات يقـو برسم الشيء أسفلو اظبو،كينطلق اؼبعلم باسم 

الشيء،كيطلب من طالبو ترديد خلفو بصورة صباعية بعدىا شكل ؾبموعات،كمن مث شكل فردم،كهبرم 

كال على حدل مث ىبفي اؼبعلم الصور كيبسحها من السبورة، كيعرضها التدريب بعد ربط اغبركؼ بأصواهتا  

2بالتناكب على الطالب، كيقـو اؼبتعلم بقراءهتا معزكلة عن الصور(.
 

تدريس القراءة تعلم اؼبتعلم األجنيب النطق كالقراءة أيضا ، كتعلمو اغبوار الذم حفظو قبل  كعليو فإف           

ا يشعر بسهولة قراءهتا ، فطريقة القراءة ىي أقبح يف تعليم اللغة العربية ىا اؼبتعلم كثَتن قراءتو ، كالكلمة اليت يردد

الكلمة  اؼبتعلم ال يضيع كقتو يف تعلم حركؼ بل يتعلم كلمات مث بعد ذلك لبربه كأف   ناطقُت هبا ، ألف  اللغَت 

من قراءة كلمة مفردة يتعلم  تعلما بالنسبة لو ، مث تندرج باؼبتتكوف يف األصل من حركؼ فيكوف ذلك مفيدن 

كضركرة  ،معناىا من خالؿ قراءهتا إىل قراءة صبل مفيدة لتزيد من ثركتو اللغوية ، فيشعر اؼبتعلم جبماؿ اللغة

 تعلمها.
                                                             

 .31، ص 0114) د . ط (،  األردف ، كالتوزيع، عماف، علي عمراف، اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، دار صفاء للطباعة كالنشر -1
 .43،ص0112ق،020201علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية،دار النهضة العربية،بَتكت،لبناف،ط عبده الرجحي، -0
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 لكتابة:تدريس ا -4

و من ا، أك تدكين ما يفهما صحيحن يهدؼ ىذا اؼبستول إىل سبكُت اؼبتعلم من رسم اغبركؼ العربية رظبن )        

لم يتبع الطريقة اليت تناسبو ، كىناؾ ثالث اذباىات لتقدَل الكتابة ككل معقراءة النصوص كالتعبَت عن أفكاره

 : كىي

  .أف يتدرب اؼبتعلم على كتابة اغبركؼ بالًتتيب األلفبائي -

ؼ يف بداية شكالو مثل اغبر أف يتعلم اؼبتعلم على الطريقة السابقة ، كأيضا أف يتعلم رسم اغبرؼ جبميع أ -

 ، كأكسطها كآخرىا ، كاألحرؼ الذم تقبل االتصاؿ كتلك اليت ال تقبل االتصاؿ.الكلمة

 1.(أف يقدـ اؼبعلم دكف ترتيب معُت ،بل حسب كركدىا بالكلمة -

مة من الضياع، على ىذه الكلم حرؼ يشعر بالراحة النفسية، ك ىباؼ تدريس الكتابة عندما يكتب اؼبتعلف

 .اؼبعلومة كتثبتها يف ذىن اؼبتعلم، فالكتابة ترسخ ا، كيكوف تدريب على الكتابة تدرهبين علمفالكتابة تقيد ال

 :تدريس الكالـ  -5

، فيبدأ اؼبتعلم على بعض التعبَتات البسيطة درس إىل مستول آخر ـبتلف نوعا مامن ىنا ينتقل اؼب)        

ىل ىذا كتاب " ؟ حيث هبيب اؼبتعلم بنعم أـ ال  مثل صبلة " ىذا كتاب " كمن شبة ربويل العبارة إىل سؤاؿ "

كأف يسأؿ على سبيل اؼبثاؿ ىل ىذا كتاب أـ ... ؟ كيًتؾ اجملاؿ للمتعلم اؼبعلم بتغيَت األسلوب،  ؟ مث يقـو 

 2(.باإلجابة

ساسية اليت هبب أف قبعل من تعليم الكالـ أحد أىداؼ يف اللغة العربية ، فالكالـ من اؼبهارات األ       

ىو االىتماـ باعبانب الشفهي ،  ،لغَت الناطقُت هبا العربية ا ، كمن ضركرة تعليم اللغةسعى اؼبتعلم إىل إتقاهني

                                                             

 41، ص 0522 ،0،ط، منهج تعليم اللغة العربية ،دار اؼبيسرة،بَتكت، لبنافعبده خياطداككد عطية، ك  -1

 .01،ص020100مكتبة دار التعريف باإلسالـ، اإلمارات،ط ، علمٍت العربية ،مرشدة زركؽ -0
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من اغبديث  اؼبتعلمُتكىذا ىو االذباه الذم يتبعو اؼبدرس أم اؼبعلم اللغة العربية ، كأف هبعل نبو األكؿ سبكُت 

 بالعربية.

اؼبعلم أف يغرس يف علمُت األجانب على طالقة الكالـ ، حيث وباكؿ إذف فتدريس الكالـ يساعد اؼبت         

حب كالـ اللغة العربية ، كتدريبات األمباط من أىم فوائدىا أهنا يشعر اؼبتعلم بسهولة نفوس متعلمُت األجانب 

 اللغة العربية.

 :تدريس المفردات -6

ؼبعايَت أنبية ىي معايَت الشيوع ، كيعٍت كثرة دكراف يقـو اؼبدرس ىنا دبلموعة من اؼبعايَت اؼبهمة كأكثر ا)        

اؼبفردات الواحدة يف االستعماؿ ، كاغباجة إىل اؼبفردة يف مواقف معينة ، كاتساع الكلمة ، مثل كلمة : مقعد 

ة ، فال فائدة من حصوؿ على كلمات يأكسع من كرسي أك أريكة ، كيتم تقدَل اؼبفردات ضمن السياؽ الطبيع

ا يستطيع زكلة من السياقات حىت يفهم معانيها كيستطيع التعبَت عن أمر بشكل صحيح ، كأيضن ؾبردة أك مع

1(.كالصور ،ستعماؿ الرسوماتاشرح اؼبفردات بطريقة الًتصبة ، أك باإلشارة إىل الشيء ، أك 
 

ك الكفاءة اللغوية لو القدرة أ ، يبكن القوؿ أف  معاٍل ؾبموعة من الكلمات العربيةإذف فاؼبتعلم الذم قد تعلم  -

لى كيفية تدريس ا ع، كتشمل تلك الكفاءات أيضن ترصبة اللغة العربية إىل لغة أـ أك إىل لغتو اؼبستوعبة يف

 .الكلمات اؼبًتصبة

 ستماع :التدريب عن طريق اال -7

 كيقدـ ىذه اعبمل يف شكل ) يقـو اؼبتعلم بعرض ؾبموعة من الكلمات على الطالب عن طريق ظباعها      
 يقوؿ لو خذ القلم من الطاكلة،  ، يقـو اؼبتعلم بتنفيذىا مدلال على فهم اؼبتعلم للنص ، مثل أف  تعليمات

                                                             

، 2اغبافظ عبد الرحيم الشيخ، مبادئ تعليم اللغة العربية لغَت ناطقُت هبا، عامل كتب للنشر كالتوزيع، عماف، األردف،ط -1
 .010،ص0112
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ستماع اؼبتعلم لقصص بسيطة ، كال اا ىناؾ طريقة أخرل يف مرحلة الحقة من تدريس االستماع كىي كأيضن 
 1(.يشًتط ىنا شرط االلتزاـ حبدكد قدرة اؼبتعلم اللغوية

لتقاط اؼبسموع كفهمو ، لكن النماذج التدريبية اليت تدربو على اهبد اؼبتعلم اللغة العربية صعوبة  قد -        

االستماع تعوده على سبييز األلفاظ يف اعبمل بنطقها العادم ، كتكوف آلية االستماع عند اؼببتدئُت على النطق 

ة ، كيكوف ىذا يف تدريبات لفظ الصحيح للحركؼ ، كالتمييز بينها عند ظباعها مع الكلمات اؼبتماثل

ا ، ا كلفظن األصوات العربية اليت قد سبثل صعوبة على غَت العرب ، كالتدريب على كلمات جديدة ظباعن 

لتقاط الكلمات كسبييزىا داخل صبل أك حوارات ، كاؽبدؼ من تدريس االستماع ىو تدريب كالتدريب على ا

   األذف على االستماع الصحيح مع فهم ؼبا يسمعو.

كما تعترب مهارة االستماع من أصعب مهارات لدل متعلم اللغة العربية لغَت ناطقُت هبا ، كما تكمن   -     

كمتابعتو يف سرعتو خبالؼ  (سامعا مهارة مركبة تقتضي فهم اؼبتكلم أم )الالصعوبة على اؼبتعلم األجنيب يف أهن  

ل ، ففي أكثر من اؼبواقف ال هبد اؼبستمع فرصة ألف أخر  القراءة ، فمن اؼبتكلم عند عدـ فهم قراءة النص مرة

 يتخلف عن متابعة اغبديث" الذم يصل إىل أذنو .

 كمن األمثلة كيفية إعداد الدرس عن طريق االستماع تشمل ما يلي :)-

 :  اختيار النص كيشترط فيو -أ

  .أف يكوف مناسبا للمستول ، كىو مستول اؼببتدئ -

 .ن طريقة كنصفأف يكوف قصَتا ال يزيد ع -

  .أف تكوف لغتو بسيطة كسهلة -

 .البطيء، ككضوح ـبارج اغبركؼأف تكوف سرعة النص تناسب اؼبستول من حيث  -

                                                             

 السعودية، ، اطقُت هبا، مكتبة الًتبية العريب لدكؿ اػبليج، رياضؿبمود إظباعيل صيٍت، مرشد معلم يف تدريس اللغة العربية لغَت الن -0
 .11ص0541 ،0ط
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: مرحلة ما قبل االستماع، مرحلة : كسبر دبراحل أنبهاستماعاالاألنشطة التي تستقدـ في تلك المهارة  -ب

 1(.الواردة يف النص االستماع، مرحلة ما بعد االستماع، كمعاعبة األصوات

 : من األمثلة عن االستماع -

 :أكال: ما قبل االستماع

 حيث يقـو اؼبعلم بعرض بعض الصور على اؼبتعلم كيسألو عن معناىا) طالب، جامعة، صحف، قرية، حافلة(.

 نص االستماع هبب أف يكوف مسلالن. -

ا ) ؿبمود طالب يف اعبامعة يدرس اللغة العربية يف اعبامعة طبسة  أياـ يف األسبوع ، ىو وبب اللغة العربية ألهن 

لغة القرآف ، كيقوؿ أريد أف أكوف معلمنا يف اؼبستقبل، يف يـو العطلة ركب ؿبمود اغبافلة كذىب إىل القرية كزار 

 أقاربو يف اؼبساء مث رجع إىل بيتو ( .

 : : أثناء االستماعثانيا

 طالب  (. -طبيب   -ؿبمود ...) معلم   -

 طبسة (. -أربعة  -س ؿبمود ...أياـ يف األسبوع ) ثالثة يدر  -

 طبيبنا(. -مهندسنا  -يريد ؿبمود أف يكوف ...يف اؼبستقبل ) معلمنا -

 االقبليزيِة (.  -الفرنسيِة  -يدرس ؿبمود يف ...)العربيِة  -

 السفينِة (. -اغبافلةِ  -يركب يـو العطلة ...) القطاِر  -

 : ثالثا : ما بعد االستماع 

 ؿبادثة ثنائية عن موضوع النص ) أهْينه تهْدر س  ؟ مهىت ع ْطلهت كه (.  -

                                                             

 .23اؼبرجع السابق ص -0
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ؿبادثة فردية كفيها يقـو كل متعلم بذكر ؿبتول النص بالنسبة لو كلدراستو، فًتكيز ىنا يكوف على الطالقة  -

 اللغوية ، كذكر ما فهم من النص ، كما مت التوسع فيو خالؿ اؼبناقشة.

 :  رابعا : معالجة األصوات -

 ىناؾ أكثر من تدريب مثل استمع ككرر، استمع كضع دائرة حوؿ الكلمة اليت تسمعها. -

( ) حهب  –سبييز بُت ثنائيُت لغويُت مثل )زهاره  - ( ) رهكاهبه  –سهاره (. –ىهبه  رهاقهبه

 بعد ترديد األصوات ككضعها يف صبلة بسيطة كالتفريق بُت الصوتُت مثل : -

 اره الطهاِلب  إىل اعبهاِمعهِة .* زهاره مهرِي ض الطهِبيبه / سه 

 :تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عبر الوسائط -

ا يف ـبتلف دكؿ العامل ، كيواجو يف الوقت ذاتو عددنا             يشهد تعليم اللغة العربية إقباالن كبَتنا كمتزايدن

يستوجب غبل اؼبشكالت كتذليل  أكرب من اؼبشكالت، كالصعوبات اليت تؤثر يف العملية التعليمية ما

 الصعوبات.

) إف  انتشار الوسائط اؼبتعددة دبا كفرتو من اغبواسيب اؼبتنقلة كاؽبواتف احملمولة ، كاألجهزة اللوحية، كاؼبدكنات 

اللغوية ، كمواقع اللغة العربية اؼبتخصصة يف الشبكة العنكبوتية يبكن جعلها من أىم الوسائل اؼبساعدة يف 

 1ى تلك اؼبشكالت(.التغلب عل

أصبح يف اآلكنة األخَتة انتشار الوسائط اؼبتعددة اؼبتمثلة يف اغبواسيب اؼبتنقلة، كاؽبواتف النقالة فبا           

فظهر أثرىا بوضوح يف صبيع ؾباالت أدل استخدامها إىل اكتشاؼ إمكانيات جديدة مل تكن معركفة من قبل، 

اغبياة اليومية من أجل حل اؼبشكالت من خالؿ تسهيل عملية التعليم، كالتعلم قد سبكن اؼبتعلم من تفاعل 

                                                             

افة رشيدم أضبد طعيمة ، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ، مناىلها كأساليبو ، منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثق -1
 .102، ص  1989، الرباط ، اؼبغرب  اسيسكو
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كتعامل حبرية مع برنامج التعليم ، ككصوؿ إىل معرفة متعددة حُت تساعده على اكتشاؼ عديد من اؼبهارات 

 واقف تعليمية جديدة .عملية عند توظيف ىذه اؼبهارات يف م

 مفهـو الوسائط المتعددة :

كتعٍت  Mediaكتعٍت متعددة، ككلمة  Multiتتكوف من مقطعُت كلمة  Multi Media) قبد أف           

 ،  Visial، كالصورة Audioكسائل أك الوسائط تعٍت استخداـ ؾبموعة من الوسائل االتصاؿ مثل الصوت 

 1تكاملة من أجل ربقيق الفاعلية يف عملية التدريس كالتعليم(.أك فيلم فيديو بصورة مدؾبة، كم

 كما يعرؼ تعريف الوسائط اؼبتعددة) على أهنا استخداـ الكمبيوتر يف عركض، كدمج النصوص، كالرسومات، 

 2كالصورة بركابط، كاألدكات تسمح للمستخدـ بالتفاعل كاالبتكار ك االتصاؿ(.

أيضنا بأهنا فئة من نظم االتصاالت اؼبتفاعلة اليت يبكن إنتاجها، كتقديبها  )كتعرؼ الوسائط اؼبتعددة          

 بواسطة كمبيوتر لتخزين، كنقل، كاسًتجاع اؼبعلومات اؼبوجودة يف إطار شبكة من اللغة اؼبكتوبة، كاؼبسموعة، 

 3كالرسومات اػبطية، كالصور الثابتة ، كالفيديو، كالصور اؼبتحركة (.

وؿ أف  الوسائط اؼبتعددة ىو مصطلح يستخدـ لوصف الربامج كأجهزة اليت يبكن اؼبستخدـ يبكن الق         

من االستفادة منها من النص، كالصورة، كالصوت، كمقاطع الفيديو ، فالوسائط اؼبتعددة عبارة عن ؾبموعة من 

ها أك لتزيد من فهمها. اؽبيئات اؼبختلفة، لنقل اؼبعلومات اليت يبكن أف تًتافق مع النصوص لشرحها أك توضيح

ك يبكن أف تكوف الوسائط مرئية مثل، الفيديو أك مسموعة مثل مقاطع الصوت كقراءة النصوص، كيبكن أف 

 تكوف ـبتلفة ذبمع بُت اؼبرئية، كاؼبسموعة.

 

                                                             

 .3، ص  2002)د.ط(األردف ،نائل حرز اهلل كديبا الضامن الوسائط اؼبتعددة ، دار كائل للنشر ، اعببيهة ، عماف -1
 .08، ص 2009،  2ؿبمد وبي الصيلمي ، نظم برؾبيات الوسائط اؼبتعددة ، دار اػبرهبي للنشر كالتوزيع ، الرياض ، ط -2
 .44،ص  2015،  2ات األنًتنت كالوسائط اؼبتعددة ، دار النشر الزىراء للنشر ، مصر ، طحسُت مصيلحي سيد أضبد ، تطبيق -3
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 أىمية استخداـ الوسائط المتعددة في مجاؿ التعليم : -

 ومات بطرائق متنوعة ؼبصادر اؼبعرفة اؼبختلفة.) دعم عملية التعليم، كتعزيزىا من خالؿ عرض اؼبعل -1

ذبعل العملية التعليمية فبتعة، كمشوقة ؼبا تعرضو من رسـو كصور ك األصوات، كمؤثرات متنوعة كأفالـ  -2

 كفيديو متحركة تشد انتباه اؼبتعلم "اؼبستخدـ".

بيانية ثالثية األبعاد،  تقدـ معلومات بشكل جذاب، كـبتصر عن طريق شرح اؼبفاىيم باستخداـ رسومات  -3

 كتوضح كثَتا من اؼبعلومات تسهلها بطريقة مبسطة.

، كأشكاؿ، كأصوات، كغَتىا من كسائل تعليمية مساعدة اليت  -4 تعد الوسائط اؼبتعددة دبا تتضمنو من رسـو

اآليل، يستطيع اؼبعلم استخدامها يف تدريس أحد اؼبواد الدراسية باستخداـ شاشة العرض اؼبضبوطة باغباسب 

 كعرضها على اؼبتعلم.

هتيئ للمتعلم الوقت الكايف ؼبتابعة الربامج بسرعة اليت تتوافق، قدراتو العقلية ، كخربتو العلمية ما قد تزكده  -5

بالتغذية اؼبمتدة أك الراجع ، ؼبعرفة مستواه عند تشغيلو للربنامج التعليمي أك الفرصة يف إعادة عرض الربنامج 

 ق حاجة اؼبتعلم .ألكثر من مرة ، كف

تقدـ بيئة تعلم تفاعلية تركز حوؿ اؼبتعلم ، كتتكوف من ركابط فعالة تربط اؼبعلومات ببعضها  يف شكل  -6

 1برؾبية غَت خطية فبا يتيح التفاعل بُت اؼبتعلم، كاؼبادة اؼبتعلمة(.

 ها:فبا ال شك فيو أف  للوسائط اؼبتعددة أنبية بالغة يف عملية التعلم أنب -        

استخداـ الوسائط اؼبتعددة يف عملية التعليم سبكن من خالؽبا تسهيل عملييت التعليم، كالتعلم، كبناء قاعدة  -

بيانات معلوماتية سبكن اؼبتعلم من التفاعل، كالتعامل حبرية مع الربنامج التعليمي، كالوصوؿ إىل اؼبعرفة يف 

                                                             

 .95، ص  2010علي بن شرؼ اؼبوسوم ، الوسائط اؼبتعددة ، دار الراية للنشر كالتوزيع ، بَتكت ،لبناف ،) د.ط(  -1
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على اكتساب عدد من اؼبهارات العلمية عند توظيف  أشكاؿ، كصيغ متعددة األمر الذم يساعد اؼبتعلم أيضا

 ىذه اؼبعارؼ يف مواقف تعليمية جديدة .

فالتعليم باستخداـ الوسائط اؼبتعددة يتيح الفرصة للمتعلم ؼبواجهة قضايا، كظواىر، كمواقف تعليمية           

، كخلق ما يسمى بالتعليم النشط غَت مألوفة  األمر الذم يتطلب تفسَتنا من اؼبتعلم يف ضوء خرباتو السابقة 

كالذم بدكره يبكن اؼبتعلم من اكتساب اؼبعلومات اليت تقدـ عرب شاشات الكمبيوتر يف شكل نصوص، 

، كصور بأنواعها ، كلقطات الفيديو، كبالتايل قد تؤثر التعليم بالوسائط اؼبتعددة يف ربصيل،  كأصوات، كرسـو

 ت العلمية اليت سبكن من االستمرارية يف عملية التعلم. كالفهم لدل اؼبتعلم،  بل اكتساب اؼبهارا
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 الفصػػػػػػػػػػػػل األكؿ

 ة ػػػػة اللغػػػػتعليمي

 ةػػػػربيػػػػػالع
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 المػػبحػػث األكؿ: التعليمية 

 ة:يمفػػهػػـو الػػتػػػػعلػػػيػػم -1

ك ىذا  ،Didactiqueجنيب ) تعددت مسميات ىذا العلم يف اللغة العربية يف مقابل اؼبصطلح األ          

 Didactiqueار بعض الباحثُت تعريب اؼبصطلح إختيف طبيعة اغباؿ راجع إىل تعدد مناىل الًتصبة يف حُت 

ضع مسميات أخرل مثل: علم التدريس، علم التعليم، التدريسية، جتهد بعض األخر ليإ"ديداكتيك"، حيث 

 .ك تداكالن  ،اوعن فالتعليمة مصطلح أكثر شي التعليمات، ك التعليمية،

إىل كل ما يبت بصلة إىل  كيرجع األصل اللغوم للتعليمة إىل األصل اإلفريقي " ديداكتيكوس" ك ىو يشَت -

 1ك منو الشعر التعليمي مثل: ألفية بن مالك يف النحو(. التعليم،

مالو عالقة  ك إىل ريقي ىي كل ما يهدؼ إىل التثقيف ،صل اإلغاأليفبا الشك فيو أف  التعليمية ف      

التعليمات حيث يهدؼ إىل يمية ؽبا عدة مسميات منها التدريس، علم التعليم، التدريسية، فالتعل ،بالتعليم

 ك التعليم. ،التثقيف

 ة بعدة تعريفات أنبها:يكيبكن تعريف التعليم       

م اليت ىبضع ؽبا اؼبتعلم ك ألشكاؿ تنظيم مواقف التعلي تعليمية دراسة علمية لطرؽ التدريس، ك تقنياتو،ال) - 

 قصد بلوغ األىداؼ اؼبنشورة.

كىبتار منها ، علم االجتماع عدة حقوؿ معرفية مثل: اللسانيات، علم النفس، ة زبصص يستفيد منيالتعليم -

 ما يناسبو اؼبتعلم ليؤسس عليها بناء زبصص جديد يف بناء التدريس.

 لتطبيقية لتعلم فاعل كمعقلن.التعليمية علم مسؤكؿ عن إرساء أسس النظرية، ك ا -

                                                             

 .020،ص  0112،ط (. دار التنوير اعبزائر،)د ،التدريس العلمي كالفٍت الشفاؼ دبقاربة الكفاءات ك األىداؼ ،خالد بصيص -1
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رة بكيفية يبكن اكتساب اؼبفاىيم، كالتعلم قصد تنظيم ىذه السَتك  لسَتكرة التعليم،ة دراسة علمية يالتعليم -

 مواقف يف اذباه الذات.ك 

 1(.ك حبث يف كيفية إكتساب اؼبتعلم اؼبفاىيم كَت يف مادة دراسية بغية تدريسها،ة يف األساس تفيالتعليم -

 ة ما يلي:يص من خالؿ تعريفات ؼبفهـو التعليمنستخل -

اليت تستهدؼ تنظيم عملية تعليمية، مكوناهتا، كأسسها ة ىي تلك الدراسات العلمية اؼبنظمة يالتعليم -

 التقوَل.....( )األىداؼ، احملتويات، الطرائق التعليمية، الوسائل، اؼبعلم، اؼبتعلم،

 ي إجراء نظرم يهتم بتخطيط، كتنظم اسًتاتيليات،التعليمية علم نظرم، ك فبارسة بيداغوجية، ى -

 كىي كذلك إجراء التطبيقي يصاحب اؼبعلم يف الغرؼ الصفية.بناء مناىج التعليمية،  ،تدريسال

، يتبادؿ معها اؼبنافع متل: اللسانيات، علم النفس ة علم مستقل بذاتو لو عالقة كطيدة بعلـو أخرليالتعليم -

 االجتماع.الًتبوم، علـو الًتبية، علم 

 علمية منظمة. ك لكنها دراسة ل البيداغوجية كما يراىا البعض،ة ليس ؾبرد تأمل يف اؼبسائيالتعليم -

 ة:يمسػػتويػػػػػات التػػعلػػػػػيػػػم-

 ة ثالثة مستويات أىمها:يللتعليم

 هاك خالصة نتائل ،) حيث يسعى إىل تطبيق مبادئها didactique général : الديداكتيك العاـ -أ-

 كتنقسم إىل قسمُت: على اجملموع اؼبواد التعليمية،

ك   يت تعترب أساسية لتخطيط كل موضوع،: يهتم بالبيداغوجيا حيث تقدـ اؼبعطيات القاعدية الالقسم األكؿ -

 كل كسيلة تعليمية جملموع اؼبتعلمُت.

 

                                                             

 .13،ص1،2006دار النهضة العربية،بَتكت،لبناف،ط تعليمية اللغة العربية، أنطواف طعمة،-1
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 1ديالكتيك اليت تدرس القواعد العامة للتدريس(. : فيهتم بالالقسم الثاني -

مع بُت مواد التدريس، أك التكوين، كذاؾ على هب يهتم بكل ما فبا الشك أف  الديداكتيك العاـ           

كمشًتؾ يف  ن الديداكتيك يهتم على ما ىو عاـ،ك لعل ىذا ما هبعل ىذا الصف م مستول الطرائق اؼبتبعة،

 تدريس اؼبواد.

ة معينة. كما تتضمن ك تعلم مادة دراسي، ك ىي هتتم بتخطيط عملية التدريس: )الديداكتيك الخاص -ب

م اػباصة ك من ىنا تأيت تسمية الًتبية اػباصة أ يطرحها التعليم يف ـبتلف اؼبواد، ائل اليتالبحث يف اؼبس

 2 بتعليم اؼبواد الدراسية، الديداكتيك اػباص، أك الديداكتيك اؼبواد(.

ن اؼبواد التكوين من حيث تم دبا ىبص تدريس مادة مأك اؼبواد هت تيك اػباص،الديداك نستنج أف             

 كاألساليب اػباص هبا. الطرائق، كالوسائل،

كتيك تتضمن ؾبموع ىي جزء من الديدا )didactique fondamentale :الديداكتيك األساسية -ج

 م ؼبمارسات عتبار ضركر يط الوضعيات البيداغوجية دكف أم اك األسس العامة اليت تتعلق بتخط النقاط النظرية،

 3ك تقابلها عبارة الديداكتيك النظرية(. تطبيقية خاصة،

اؼبرتبط  كالتواصل اؼبعريفية ىي دراسة علمية لشركط اإلنتاج، الديداكتيك األساس فبا الشك فيو أف           

 فهي جهة ثانية رؤية تأملية للنسق الديداكتيكي برمتو. باؼبعرفة اؼبدرسية خاصة،

 ات الػػتعػػػليمػػيػػػة :مػػكػػػونػػػ - 

التعليمية اؼبقًتحة على  ة ىو دراسة الشركط الواجب توفرىا يف الوضعياتياؼبوضوع األساسي للتعليم         

ية التعلمية حيث تقدـ اؼبعلومات، كنظريتها التعليم علم من علـو الًتبية ؽبا قواعدىا،ة ىي يفالتعليم اؼبتعلم،
                                                             

 .00،ص020114دار اؼبعرفة،بَتكت،ط اؼبفيد يف الًتبية، ؿبمد صدكقي، -0

 .35ص ، 2006 ،1نشر كالتوزيع ) راـ اهلل( طدار الشركؽ لل ،اؼبنهاج التعليمي ك أثر التدريس الفاعل ،سهيلة ؿبسن -2
 .36 ،اؼبرجع نفسو ص -3
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ية من حيث اؼبضموف، كالتخطيط ؽبا، كفق اغباجات، ا باؼبواد الدراسط أساسن ترتب كرية،كل اؼبعطيات الضر ك 

 كالقوانُت العامة للتعليم. ، كاالىداؼ

 (.جة ترتكز على ثالثة مكونات أساسية ك ىي: ) اؼبعلم ك اؼبتعلم ك اؼبنها يالتعليم حيث أف  

، كنفسية ن فبيزات خصائص عقليةكما يبتلكو م تعلم الركن األساسي يف التعليمية،يعترب اؼب): المتعلم -1

تلكها اؼبتعلم ك ىو األساس احملور الذم تقـو عليو العملية التعليمية كبناء على اػبصائص اليت يب كاجتماعية،

زمة ، ككذلك الوسائل الالكأساليب التدريس،كاختيار اؼبادة الدراسية  يتم تطوير األىداؼ، ك األنشطة الًتبوية،

 للتعليم.

 ،كىو اؼبسيطر على أجواء الصف الدراسي عنصر األساسي يف مكونات التعليميةل: كىو االمعلم -2

كاؼبسؤكؿ األكؿ عما وبدث داخلو. كىو الذم وبرؾ دكافع اؼبتعلمُت، كيساعدىم على تشكيل اذباىاهتم من 

ة التعلم خالؿ أساليب التعليمية اؼبختلفة، كيعد أيضا العامل األساسي، كاغباسم يف مدم تقدَل، كفاعلية عملي

 داخل الصف.

 كىو عبارة عن الوسائل التعليمية، كاألدكات،  ،دـ للمتعلم من كتب اؼبدرسة مقرريق : كماالمنهاج -3

 1.(كاؼبصادر، كاؼبراجع اؼبختلفة

 ة ترتكز على ثالثة مكونات رئيسية أنبها: يالتعليم فبا الشك فيو أف   -

  ،ا اؼبنهاج.كأخَتن  ؼبرسل،، أك اؼبستقبل، ك اؼبعلم ىو اك ىو اؼبتلقياؼبتعلم 

 

 

 

                                                             

 .38ص  ،اؼبرجع نفسو -1
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 :رسم تخطيطي لمكونات التعليمية* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتعلم

 المعلم المنهاج

 التعليمة
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 مفهػػـو التػػػعلػػػػػيػػم: -2

 ك يندرج يف ي يهدؼ إىل إثارة دافعية اؼبتعلم، ك يسهل عملية التعلم،) التعليم ىو نشاط تواصل            

 1أك اؼبتعلم يف اؼبوقف التعليمي(.،اؼبعلم كالقرارات اليت يتخذىا  ؾبموعة من النشاطات،

فيها احًتاـ النمو العقلي للمتعلم، ك التعليم ىو نشاط يهدؼ إىل ربقيق التعلم اليت يتم  فبا الشك فيو أف   -

 ك الفهم. قدرتو على اغبكم اؼبستقبل، حيث يهدؼ إىل اؼبعرفة،

ك يف العادة تكوف  األفراد على التعلم، ىدفو مساعدة كما قبد تعريف التعليم أيضا: ) ىو مشركع إنساٍل -

إىل إثارة دافعية أك منطوقة يهدؼ  ،أك مسللة ،مطبوعة متتالية خارجة عن النطاؽ اؼبتعلم،ىذه اغبوادث 

م أك اؼبتعلم يف كالقرارات اليت يتخذىا اؼبعل اؼبتعلم، تسهيل عملية التعلم، كيندرج يف ؾبموعة من النشاطات،

 2.(اؼبوقف التعليمي

 و نشاطأم أن   كونينا يشمل ـبتلف ؾباالت اغبياة،  االتعليم يتخذ بعدن  تنتج من خالؿ ىذا التعريف أف  نس -

حداث النمو يف ـبتلف قول من أجل إ إنساٍل يتم كفق ؾبموعة من النظم، كاؼببادئ، ك األدكات، كاألىداؼ،

 كميادين اغبياة اؼبختلفة.األفراد، 

كال يبكن أف كبكم على قباح تلك  اؼبتعلم، اؼبعلم، كاؼبادة أك احملتول،يم يقتضي ثالثة أركاف ىي: فالتعل -

اؼبتعلم مثال ف إعطاء عناية خاصة لكل كاحد منها، ك ىناؾ انسلاـ تاـ بُت ىذه األركاف،إذا كاف  العملية إال  

كخلق نوع من  علم،عليمو اغبوافز اؼبرغبة يف التفز هبب أف نأخذ بعُت االعتبار يف تاحملك  باعتباره مرسل إليو،

 التشويق يف ذلك من أجل أف تكوف لديو الطاقة على االستيعاب.

 

 
                                                             

 .232ص  ،0542، 0جربائيل بشارة، اؼبنهج التعليمي، دار الرائد العريب، بَتكت، لبناف، ط -1
 .000ـ، ص 0540ق، 0210 ،0زركيب، تعليم اؼبتعلم طريق التعليم ،اؼبكتب اإلسالمي ،بَتكت، لبناف، ط برىاف اإلسالـ-2
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 ليػػػب التػػعػػليػػػػػم:اأسػػػ-

ك يتميز ىذا  بالتعليم اؼبدرسي، كيعرؼ الذم يتعلمونو الناس يف اؼبدرسة، ىو التعليم)التػػػعػػػليػػػػم النػػظػػػامػػي: - أ

 :ػػػػػػػالنوع ب

 من طرؼ إدارة مركزية، كاؼبسؤكلُت، ىيئة التدريس، مراقبة، كتقييم للمتعلمُت من لتعليم تسَت*مؤسسات ل

 طرؼ اؼبعلمُت(.

 1(تقييم للمتعلمُت من طرؼ اؼبعلمُت. ك *مراقبة،

كغالبا ما  لذم يتلقاه اؼبتعلمُت يف اؼبدرسة،التعليم النظامي ىو ذلك التعليم ا فبا الشك فيو أف             

عليم النظامي خالؿ مرحلة كيف معظم األقطار يلحق الناس بشكل من أشكاؿ الت اؼبدرسي،ؼ بالتعليم يعر 

كعلى اؼبتعلمُت أف يدرسوا  كلوف عن اؼبدرسة ما ينبغي تدريسو،سؤ اؼبكيف ىذا النوع من التعليم يتوىل  الطفولة،

كيبذؿ  نظاـ كيف كقت ؿبدد،اؼبدرسة بالك على اؼبتعلم أف يأيت إىل  ،ما حدده اؼبسؤكلوف ربت إشراؼ اؼبعلمُت

 كيف التعليم النظامي. اعبهد الذم يبذلو زمالؤه يف الصف،ا يوازم جهدن 

مثل:  ن خالؿ فبارستهم غبياهتم اليومية،ىو التعليم الذم يتعلمونو الناس م)التػػعلػػيػػم التػػلقػػػػائي:   - ب

 2.(وهنااالستماع إىل اآلخرين فيكتسباألطفاؿ الذين يتعلموف اللغة من خالؿ 

مهارات  كتساب، أك ال التعليم التلقائي يشَت إىل ما يتعلمو الناس من خالؿ حصوؿ على معلومات نستنتج أف  

كقد يشاىدكف  زيارة حملل بيع الكتب أك مكتبة ، أك متحف ، كذلك عن طريق دببادرة شخصية بدكف معلم،

 برنامج إذاعي.عليمينا يف التلفاز أك شريط فيديو، أك يستمعوف إىل برناؾبا ت

                                                             

 .010ص ،  0555، 5القاىرة، ط دار النهضة العربية،  جابر عبد اغبميد، سيكولوجية التعلم ك نظريات التعليم، -1

 .11ص،  0112، 0حبيب ؾبدم عبد الكرَل ، تعليم التفكَت اسًتاتيلية مستقبلية لأللفية جديدة، دار الفكر العريب، القاىرة ط -2
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ليم غَت الرظبي عيكوف الت ، كالتلقائي،) ىو التعليم الذم يكوف بُت التعليم النظاميتعليم غير الرسمي: ال -ج

م شخص أمي كأسلوب حملاربة مثال كأف يقـو الشخص اؼبتعلم بتعلي ا من إجراء التعليم النظامي،ضباطن أقل ان

 1.(األمية

   النظامي، ك التلقائي ،قُتبا بُت النوعُت الساكسطن  ليم غَت الرظبي وبتل مكانةتعال فبا الشك فيو أف             

اإلجراءات اؼبتعلقة بالتعليم  ف  إف منظمة كما ىو يف التعليم النظامي،ك  على الرغم من أف  لو برنامج ـبططة،ك 

ا من ال يعرفوف د بُت سكاهنفمثال يف األقطار اليت يوج من إجراءات التعليم النظامي، غَت الرظبي أقل انضباط

ا بوصفها أسلوبان حملاربة األمية، يف ىذه الطريقة يقـو قادة طريقة كل متعلم يعلم أمين القراءة، كالكتابة اشتهرت 

ال ، ك كيقـو كل متعلم بتعليمها فبن ال يعرفوف القراءة الًتبية، كالتعليم بإعداد مادة مبسطة لتعليم القراءة،

 الكتابة.

 التػػػعلػػػػيػػػم:أنػػػػػواع 

ك ربمل  مواطنُت ؽبم القدرة على اؼبعرفة، ك االستنارة، ) ىو التعليم الذم يهتم بإعداد التعليم العاـ: - أ

اؼبسؤكلية كما يعمل ىذا النوع من التعليم على نقل الثقافة اؼبشًتكة من جيل إىل جيل مثل: التعليم يف مراحل 

 2.(فيا، التاريخ، العلـوحيث يدرسوف مواد مثل: اعبغرا االبتدائية

موف بقدر من اؼبعرفة ، كربمل التعليم العاـ يهدؼ إىل إعداد مواطنُت يتس فبا الشك فيو أف             

كيصمم ىذا النوع من التعليم القياـ بنقل الثقافة اؼبشًتكة من جيل إىل أخر. فالتعليم العاـ يهدؼ  اؼبسؤكلية،

على استعراض صبيع أكجو اؼبتعلمُت كىذا النوع من التعليم يدرب  كاسعة، ية العقلية للدارسُت بصورةإىل تنم

اؼبعرفة اليت تساعد  التوصل إىل قرار هنائي يف شأهنا، كفركع كمعرفة صبيع جوانبها قبل كاجهتهم،اؼبشاكل اليت 

 على تنمية ىذا اعبانب.
                                                             

 .12ص  اؼبرجع نفسو -1

 .51،ص 0552، 2اؼبدرسة ك تعليم التفكَت ،دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع ، عماف ، ط ،ؿبمد عبد الرحيم -2
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       كىناؾ مدارس                                                                                                                   لعمل باؼبهن،د اؼبواطنُت مؤىلُت ل: ) ىو التعليم الذم يهتم بإعداالتعليم المهني - ب

متخصصة تدرس فيها مواد   ك ىي مدارس مهنية ثانوية ،لق عليها اسم اؼبدارس الفنيةثانوية ـبصصة يط

 1.ك اإللكًتكنيات......( كالتلارة، كاؼبعادف،

توجد مدارس ثانوية من ىذا  ك ٍت يهدؼ إىل إعداد األفراد اؼبهن،التعليم اؼبه فبا الشك فيو أف              

ا ك يشًتط يف الطالب اؼبدارس الفنية اؼبتخصصة أف ينالوا قدرن الفنية،  ق عليها اسم مدارس ثانويةكيطل النوع،

 من التعليم العاـ.  

إىل تعليم ذكم االحتياجات اػباصة برامج كىو يهدؼ  :) أك ما يسمى بالًتبية اػباصة،عليم الخاصالت –

 2ا(.كعقلين  تربوية خاصة هبم كالصم، ك البكم، اؼبكفوفُت، ك اؼبعوقُت جسدينا،

ك ذلك  االحتياجات اػباصة، من الربامج الًتبوية اؼبتخصصة اليت تقدـ لذكم عليم اػباص ىي ؾبموعةالت -

ية من ناحية اؼبثالية تنطوم ىذه العمل كيف على االختالفات أقصى حد فبكن،من أجل مساعدهتم يف الت

يفها اؼبعدات، على ترتيبات اؼبخطط بشكل فردم، كمراقبتها بصورة منهلية، كإجراءات التدريس، كتك

مستول من شخصية  عدادات يبكن الوصوؿ إليها ؼبساعدة اؼبتعلمُت ذكم االحتياجات اػباصة لتحقيقكإ

 كقباح يف اؼبدرسة. االكتفاء الذايت،

فربامج التعليم اؼبستمر  للكبار من خالؿ الفصوؿ اؼبسائية، : ) تتوىل معظم األقطار التعلمتعليم الكبار -د

 3أك تأىيلهم ؼبهنة أك ىواية معينة(. ؼبواصلة تعليمهم العاـ، صة للكباريتيح الفر 

                                                             

 .11ص  0554، 0يوسف قطامي ، سيكولوجية التعليم ك التعليم الصفي، دار النشر ك التوزيع ،راـ اهلل، فلسطُت ، ط -1

،ص 0112ق، 0202، 1التعليم، دار اؼبسَتة للنشر ك التوزيع، عماف ، األردف، طحسن حسُت بيالكم، اعبودة الشاملة يف  -2
054. 

  اإلسكندرية، دار النشر مؤسسة شباب اعبامعة، جتماعلتعليم كاؼبعلم من منظور علم االالعلم ك احسُت عبد اغبميد أضبد رشواف،  -3
 .003ص ، 0112ط( .) د
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اليت تًتاكح  ية إعادة تأىيل الكبار يف العمر كىو عمل ملية إعادة تأىيل األفراد الكبار،فتعليم الكبار ىو ع

ليم ك اؽبدؼ من ىذا التع كز اؼبراحل العمرية أكرب من ذلك ،قد تتلا سنة، 70إىل  40مارىم غالبا ما بُت أع

كاكتساهبم جملموعة من اؼبهارات اليت تساعدىم يف تطوير  ، كاألفكار،ىو تزكيد الكبار بالعديد من اؼبعارؼ

 أك عمل مناسب لطبيعة اؼبهارات اليت اكتسبوىا. ، أك يف حصوؿ على مهنة،أكاديبيا

كبار يف السن لعديد من األشخاص المية عند ابار كسيلة مهمة يف القضاء على األكما يعترب تعليم الك

تربكف ك يع التعليم يف مراحل عمرىم اؼببكرة، مل يتمكنوا من اغبصوؿ على أم نوع من أنواع خصوصا الذين

 أك القراءة فبا يشكل حاجزا أمامهم للعديد من األمور يف حياهتم. فاقدين للقدرة على الكتابة،

 التػػعليػػػم: علم مفػػهػػـو -3

ك ليس كصف ،بادئ اإلجرامية التعليمية كما ىي اغباؿ يف نظرية التعليم )ىو العلم الذم يبحث يف كصف اؼب

 ك يضع ىذه اؼببادئ البيداغوجية فهو الذم يشتق ،اؼببادئ النظرية التعليمية كما ىو الوضع يف نظرية التعليم

 1.(فالعلم التعليم ىو ؾباؿ من ؾباالت الًتبية -

 فركع أنبها:  5ك يتكوف علم التعليم من  -

ك ربسينها ك تطويرىا ك استمراريتها  ،ىو اغبقل الذم يهتم بفهم طرؽ التعليم): تصميم التعليمأعالـ  - أ

ككصف أفضل الطرؽ التعليمية ك تطويرىا يف أشكاؿ خرائط مقننة تصلح لكافة أنواع احملتول التعليمي من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    كحقائق.                                          ،كإجراءات مبادئ، ك  ،مفاىيم

ذلك اغبقل الذم يهتم بفهم طرؽ التعليم عن طريق االستعانة بالشكل أك  ىوعػػلم تػػطويػػػر التعػػليػػم:  - ب

 ئو.ازمة للربامج كبن، كاألجهزة الالكاؼبواد ،ك استخدامها يف ربضَت األدكات،اػبارطة اليت يرظبها مصمم التعليم 

                                                             

التوزيع ريس من منظور النظرية البنائية، اؼبكتب العلمي زيتوف حسن، كزيتوف كماؿ، التعليم كالتد -0
 .51،ص020101اإلسكندرية،مصر،ط
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كتطويره عن بيق أك تنفيذ الربنامج التعليمي، ط: ىو اغبقل الذم يهتم بفهم طرؽ تعلم تطبيق التعليم -ج

 طريق استخداـ األدكات ك الوسائل التعليمية للربنامج التعليمي.

كربسينها عن طريق ضبط سَت ، ىو اغبقل الذم يهتم بفهم طرؽ إلدارة التعليم  :علم إدارة التعليم -د

 الربنامج التعليمي كتعديلو.

م يهتم بفهم طريق تقييم التعليم عن طريق دراسة مدل فعالية الربنامج : ىو اغبقل الذعلم تقويم التعليم -ق

 1التعليمي ك قباحو يف ربقيق األىداؼ التعليمية اؼبنشودة(.

 أىداؼ ك غايات التعليمية: –4

، ميلر،  حتلت األىداؼ التعليم مكانا بارزا بُت اىتمامات) لقد ا          الًتبويُت اؼبعاصرين أمثاؿ بلـو

ك يبقى على ،تابا. فقد حاكلوا تقوَل األىداؼ التعليم من خالؿ اعتبار ؿبور النظاـ التعليمي  ماؾ أس،غانيو، 

فإف مركز األنبية  تبار ضركرة  تركيز عمليات التعليم، ك التعليم عليو، كربقيق األىداؼ التعليم فيو،ىذا االع

 2.كتلقائيتو( ،االت حرية التلميذكتتوسع ؾب إىل التلميذ حيث ربد سلطة اؼبعلم،ينتقل من اؼبعلم 

الكلية النهائية اليت ينتظر من  األىداؼ التعليمية ىي أىداؼ عامة تصف اؼبهارات فبا الشك فيو أف           

قطة البداية يف التخطيط للعمل الًتبوم الناجح ناؼبعلم أف يربرىا بعد عملية التعلم. فاألىداؼ التعليمية ىي 

 بعيد. سواء على مدل قريب أك

كالشعور  القيم االجتماعية كالبيداغوجية، كتؤمن استقالؿ التلميذ بذاتو، على تنمية دا تساعكما أهن         

 باؼبسؤكلية عن طريق استغالؿ الوثائق بواسطة كسائل خاصة.

                                                             

 .012، ص0102، 2ؿبمد ؿبمود اغبيلة ،تصميم التعليم، دار اؼبسَتة للنشر ك التوزيع ك الطباعة ، ط  -1

 .210، ص 0541، 0ىرة، طسعيد إظباعيل علي، التعليم الثانوم الواقع ك اؼبستقبل، دار النشر ك الثقافة، القا -2



35 
 

 اتك يعرؼ بعض الًتبويُت الغايات التعليمية بأهنا عبارة عامة رباكؿ أف تعطي شكال كاذباى)           

ة اليت كما أهنا الوجه  نقطة بداية يف العملية التعليمية،أم أف الغايات سبثل  جملموعة من اؼبقاصد يف اؼبستقبل،

 1دبعٌت أخر فإنو ال يبكن ربديد األىداؼ التعليمية مامل ربد الغاية من الًتبية(. هبب أف يتم التوجيو إليها

 الغايات التعليمية كىي: كيف ضوء ما تقدـ يتبُت أف  ىناؾ سيمات تتسم هبا

 أف تصاغ يف عبارات عامة كاسعة، كشاملة. -

 أف يتطلب ربقيقها مدة طويلة من الزمن. -

 أف سبثل اعبذر الذم تتفرع منو األىداؼ الًتبوية العامة. -

  عليها عملية التعلم:تبنى األسس التي  المػػبػػػحػػث الثػػػػانػػػي: -

ماىي عليو بنظرة دراؾ اؼبوجودات على التعلم الضطراره إىل معرفة األخر، كإإىل  اإلنساف وبتاج إف             

لتشكيل شبكة من العالقات  نساف فهو يسعىدم بالضركرة إىل تغيَت يف سلوؾ اإلقد يؤ  فاحصة غَت قاصدة،

 إال   كال يتحقق لو ذلك ، ك اإلمساؾ بنسيج بنائو،ا من ذلك إىل إدراؾ حقيقة ىذا الوسطقاصدن  الدالة،

 بالتفاعل معو عن طريق الفهم اعبديد غبركة عناصره الفعالة اليت تكوف بنية نظامو.

كتساب اؼبعرفة اؼبغَتة لسلوؾ اإلنساف يتم ربديد مفهـو لى ىذا الوعي بضركرة الفهم اعبيد، كضركرة ا ا عبناءن 

 التعلم.

 مػفػػهػػػـو التػػػػعػػػػلم: -1

 ك يتصف من جهة أخرل  ا يتصف من جهة بتمثل مستمر للوضع،ا تقدمين َتن تغيالسلوؾ و تغيَت ن  ) إ           

 

 
                                                             

 .210،ص 0100، 0نظريات التعليم، دار الكتاب اغبديث، القاىرة، ط عبد اجمليد عيساٍل، -1
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 1ستلابة مثمرة(.ؽبذا الوضع ا جبودة مكررة يبذؽبا الفرد لالستلابة

 ك القيم اليت تزيد من قدرة اإلنساف على االستيعاب كالتحليل. ،التعلم يبثل يف األساس اؼبهارات عليو فإف  ك 

ا ما يتخذ التعلم شكل ككثَتن  ،و إحراز طرائق ترضي الدكافع ك ربقق الغاياتبأن   كىناؾ تعريف أخر للتعلم: )

، كإمبا وبدث التعلم حيث يكوف طرائق التعلم قديبة غَت صاغبة للتغلب على اؼبصاعب اعبديدة حل اؼبشاكل،

 2واجهة الظركؼ الطارئة(.ؼب

كتشمل تلك اؼبعرفة إلنساف من خالؽبا اؼبعرفة، يتلقى االتعلم اليت  أف   نستنتج من خالؿ التعريف:          

العلمية طرؽ التعليم اؼبختلفة كالدراسة، أك اػبربة العلمية،  كذلك من خالؿ يم اإلنسانية كاؼبهارات العلمية،الق

أك النظاـ التعليمي، كيقاس التعلم بالتغَت يف السلوؾ بدرجة قابلة للمالحظة، كالقياس كما أف  التعلم عملية 

قائية، حيث ال يبكن لإلنساف تعلم كافة اػبربات، كاؼبهارات البشرية طوؿ فًتة حياتية، لذا فإن و ينتقي انت

. ال يسعى الفرد للتعلم، كال يستطيع إال  بتوفر الشركط األساسية، ؽبااألكثر أنبية يف ظل اغبوادث اليت يتعرض 

 كمن ىذه الشركط: الدافعية، النضج، اؼبمارسة ، كالتدريب.

كربركو كبو ربقيق أىداؼ معينة  كفسيولوجية داخلية تستشَت الفرد،ا حالة نفسية تعرؼ بأهن  ): الدافعية - أ

 ك العكس صحيح.  التحصيل،مثل: الرغبة يف التفوؽ تدفع صاحبها إىل االجتهاد يف

ا ال متتابع يسعى لتكامل الفرد جسمينا، كعقلينا، كوبدث النضج تلقائين  : ىو عملية مبو داخليالنضج - ب

 ا.ين إراد

 ىو عملية ا التدريب أم   الفرد دبلموعة خربات منظمة نسبيا،: اؼبمارسة ىي مركر الممارسة ك التدريب -ج

 

                                                             

ص ،0542،  0للنشر ك التوزيع ،ط ؿبمد عبد اؼبنعم الكناٍل، سيكولوجية التعلم بُت النظرية ك التطبيق، دار النهضة العربية  -1
012. 

 .22ص  0111ق ، 0202،  0لتعلم ك التعليم، دار الفكر للنشر ك التوزيع، بَتكت، لبناف ط يوسف ؿبمود قطامي، نظريات ا -2
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 1ك زادت نسبة التعلم لديو(. لم التدريب كلما قلت نسبة أخطائو،فكلما كثر اؼبتع مهمة يف التعليم،

ن قياـ كتوفر النضج حيث يبكنو م اع رغبة لدل اؼبتعلم،دافعية إلشب بوجود إذف فالتعلم ال يتم إال           

 ك إتقانو. بالسلوؾ اؼبرجو، ك تكراره، كفبارستو للتدريب عليو،

 ربت تأثَت عمليات معرفية داخلية،  كيف األخَت يعد التعلم عملية راقية إىل معاعبات ناجحة للمعلومات       

 ك يبكن أف قبملها فيما يأيت: كأخرل خارجية،

اؼبناخ األسرم، الصحة  السمات الشخصية ) الدافعية: القدرات العقلية، عوامل تخص أفراد أنفسهم: -أ

 العامة.....اخل.

 ك اؼبهٍت. ،داد األكاديبيعاإل العقلية،القدرات  : الكفاءة، اػبربات السابقة،عوامل تخص المعلمين –ب 

 2.(ك اإلدراؾ ،ذ من حيث اللغة: ىي مدل مالئمتها للتالميعوامل تخص المادة التعليمية -ج

 ىذه العوامل تعمل على إثارة الدكافع الذاتية للمتعلم من خالؿ إبراز دافع اإلبداع لديو. إف  

 تحليل عملية التعلم: -2

 ت خارجية موجودة يف ؿبيط اؼبتعلم،يتعلق دبثَتاية التعلم ربت تأثَت شيئُت أحدنبا ربدث عمل)          

التغَتات اؼبستقلة اليت  " ىذه اؼبؤثرات بأهنا توؼباف"يعرؼ  ات داخلية تؤثر فيو بطريقة ما،ثَت كاألخر يتعلق دب

فاػباليا اغبسية البصرية  تنقلها إىل اعبهاز العصب اؼبركزم،ك  هزة االستقباؿ اغبسي عند اإلنساف،تلتقطها أج

 3.(معيةكاػباليا اغبسية السمعية تلتقط اؼبثَتات الس، تلتقط اؼبثَتات البصرية 

                                                             

 .022،ص 0112، 0شركؽ للنشر كالتوزيع، عماف، طعماد عبد الرحيم الزغوؿ، نظريات التعلم، دار ال -1

 .010، 010، ص، 0552، 3،ط عاقل فاخر، التعليم نظرياتو كتطبيقاتو، دار اؼباليُت للنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف -2

 .88، ص1ؿبمد كطاس، أنبية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم للعربية لألجانب خاصة، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،اعبزائر، ط  -3
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كذلك حينما تنقل اػباليا اغبسية إىل اعبهاز العصيب  باؼبثَتات أك التغَتات اؼبستقلة، إدراؾ اإلشارات اؼبتعلقة)

الذم يستليب ؽبا بإرساؿ إشارات الزمة إىل أجهزة اغبركة ىذه العملية الداخلية اؼبرتبطة بوصوؿ اإلشارات إىل 

 كإدراكها، مت إحداث رد فعل اؼبناسب. اؼبخ،

أك يتم ذلك بعد حدكث العوامل السابقة )اؼبتغَتات  عملية التعلم تتللى يف االستلابة،الصورة الثالثة ل

 اؼبستقلة( 

 1.(كالنتيلة احملققة من العملية التعلم كيعرفها " توؼباف" بالعوامل النابعة كالعوامل اؼبتوسطة،

ئية من حيث كبعض ظواىر اإلجرا من العوامل،ركبا يتكوف من ؾبموعة عملية التعلم تعد حدثا م كعليو فإف  

 كمالزمة لفعل التعلم. العناصر فعالة ضركرية،

أك ما يطلق عليها باعبوانب النفسية لعملية  يدة تساىم يف إقباح عملية التعلم،ىناؾ عوامل عد            

كسنكتفي دبا  ،التدريب الفهم، التكرار،: الفركؽ الفردية، اإلثارة، الدكافع، اؼبيوؿ، التعزيز، اإلدراؾ، التعلم أنبها

 يلي:

العامل اػبارجي  يعترب من أىم العوامل اؼبساعدة كالرئيسة يف عملية التعلم ألنو أساس الذم يربط ):*اإلدراؾ

مظاىر البيئة اػبارجية إىل كىو اعبسر الذم تنتقل بواسطتو  لدل الكائن اغبي، بالعوامل النفسية، كالداخلية،

  الذات،

 .تها عن طريق الظواىر النفسيةكترصب

 االستعداد من أىم العوامل النفسية اليت ذبعل عملية التعلم ربقق أىدافها. : من غَت شك أف  االستعداد* 

 الفهم ال يتحقق بُت يعترب علماء النفس الفهم عامل من العوامل األساسية يف عملية التعلم غَت أف   الفهم:* 

                                                             

، ص 2000،  2أضبد حساٍل، دراسات يف لسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديواف مطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ط  -2
75. 
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فر شركط من أبرزىا التلانس يف النظاـ التواصلي، إذ أف  العملية التعليمية يف جوىرىا اؼبعلم ،كاؼبتعلم إال  بتو 

 1ىي عملية تواصلية(.

يبكن أف نقوؿ عملية التعلم عملية  اؿ يف إنتاج عملية التعلم،كفع ،كل ىذه العوامل إذف تساىم بشكل كبَت  -

فاؼبعلم ينظم نشاطو التعليمي من خالؿ  لألخر،عاكف مشًتؾ بُت اؼبعلم كاؼبتعلم، فلكل منها دكره اؼبكمل ت

كاؼبتعلم يستليب باعبهد اؼببذكؿ  ، كبواسطة كسائل مادية أخرل،كاالحتكاؾ اليومي مع اؼبتعلم، التخاطب

 كخرباتو اػباصة حىت تتم عملية التعلم كفقا لألىداؼ اؼبسيطرة. ،للتعلم

 طرائق التعلم: -3

واقف معقدة قد تشكل عائقنا معرفينا، أك سلوكينا يف حياتو لفرد اؼبتعلم مرم يواجو بو االتعلم نشاط تطو  إف   

ك يتحقق ذلك  لتعليمية،الستكشاؼ العناصر اؼبكونة ؽبذه اؼبواقف اؼبستلدة يف حياتو ا فيللأ، إىل التعلم،

 سبل عديدة أنبها:

قد كاف بدراسة عملية يقًتف ىذا السبيل بالعاـ الركسي " بافلوؼ" ف:)التعلم بالفعل المنعكس الشرطي

لكلب عند كىي لعاب ا و إىل ظاىرة تابعة أثارت اىتمامو،اؽبضم عند الكالب اعبائعة لفرض علمي ؿبض انتب

ثَت كلكن بتغَت اؼب قاـ بتقدَل الطعاـ للكلب كالعادة،كعلى ىذا األساس  رؤيتو للشخص الذم يطعمو،

مرة إىل كلكن بعد تكرار العملية عشركف  ليب،اؼبصاحب للطعاـ، كىو اعبرس، يف البداية الكلب مل يست

 2ك ىذه االستلابة متمثلة يف سيالف اللعاب(. أربعوف مرة استلاب الكلب،

 ما اكتسبو غَت الشرطي كظبي الطعاـ اغبالة باؼبنبو الشرطي،فقد ظبي "بافلوؼ" اعبرس يف ىذه                   

                                                             

  .32اؼبرجع السابق، ص -0

ص، 011220، 0لينا جابر، ك مها قرعاف، أمباط التعلم نظرية ك تطبيق، مركز القطاف للبحث ك التطوير، راـ اهلل ،فلسطُت،ط -2
21 ،22. 
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قًتاف حدكث اؼبثَت األصلي دبثَت أخر اؼبنعكس الشرطي، كىو اف اللعاب بالفعل كظبي عملية سيال أك األصلي، 

فيكسب اؼبثَت صفة اؼبثَت األصلي، كينوب عنو يف إحداث االستلابة، كىذا  عن طريق التلربة اؼبتكررة عدة مرات

 كتساب أبسط أنواع التعلم عند الكائن اغبي.النوع من اال 

 متعددة، وامل اليت تسهم يف اكتماؿ النظاـ اإلجرائي: ) يرل" سكيز" أف العشراط اإلجرائيالتعلم باال-

بتدئ أثره يف ترقية بعض اؼبثَتات، ك تطويرىا، أك إلغاء بعضها كلكن أكثر فاعلية ىو اؼبكافأة أك التعزيز الذم ي

 1.(كإزالتو يف ميداف اػبربةاألخر، 

فبينما يقدـ  يف التوقيت تقدَل اؼبعزز، بافلوف أنو ىبتلف مع سكيز يؤكد على أنبية التعزيز إال   كعليو فإف   -

يرل أف تقدَل اؼبعزز بعد صدكر االستلابة هبعل  سكيزقبد  ،اؼبعزز ) الطعاـ( قبل صدكر االستلابةبافلوف 

 حتماال إذا ما تكرر اؼبوقف مرة أخرل.ااالستلابة أكثر 

أك اػبطأ ىو السبيل  باحملاكلة، ي" تورنايك" أف التعلميرل العلم األمريك) التعليم بالمحاكلة أك الخطأ: -

، كاغبيواف على حد سواء، فهو يرل كاكتساب اؼبهارات اعبديدة عند االنساف سلوؾ، كربسينو،الوحيد لًتقية ال

 أف  ىناؾ 

 ك ىي:  ىرية تتحكم يف التعليم باحملاكلة كاػبطأ،ثالثة قوانُت جو 

كالتهيؤ  فعدـ االستعداد، ء العملية التعليمية،اؼبتلقي أثناتعلم ىذا القانوف حبالة  ):قانوف االستعداد - أ

ي أساسا قائمة على ذباكز العوائق، كاػبطأ اليت ى قد يعوؽ عملية التعلم باحملاكلة، كالنفسي ،العضوم

 2(.ل اؼبتعلمكالصعوبات اليت تعرض سبي

 نتيلة التعلم، اضيا أك غَت راض عنصف قانوف االستعداد الظركؼ اليت ذبعل اؼبتعلم ر فقد ي             

فمثال عندما يتعلم الطفل ما مهارة معينة هبب أف نكوف  أثر بدرجة استعداد كهتيئتو عصبيا، كفيزيولوجيا ،كيت
                                                             

 .010أضبد حساٍل، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ص  -1

 .012نفس اؼبرجع،ص -0
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ا دكف أف يكوف لديو مثل تعلم اعبمباز مبكرن  لوجيا، كعصبيا لتعلم ىذه اؼبهارة زيو يو مستعد فمتأكدين أن  

 نستطيع إجباره. ك ال،ادر على تعلمها فزيولوجي بالتايل يكوف الطفل غَت ق ستعدادإ

  ،ثنُت إحدانبا عندما يكتشف اؼبتعلم صلة معينة بُت اؼبثَتايظهر يف حالتُت )قانوف التدريب:  - ب

أما األخرل إذا أنبل  عليها عندما يكوف نتائلها ناجحة، ك االستلابة تزداد لديو قوة ىذه الصلة بازدياد تدربو

 1.(قد يزكؿ ىذه الصلة من حقل ذبربتوك مدة طويلة،  ك االستلابة َت،للتطور بُت اؼبثالصلة القابلة 

ة يؤدم إىل تقوية اؼبادة كما شرط األساسي غبدكث التعلم ىو التدريب مثال: تكرار التدريب ؼبادة تعليميال إف  

 ك عدـ فبارستها فقد يضعفها. أف  إنباؿ اؼبادة،

تعلم وبتفظ باإلفادة من الوسيلة، فاؼب الناتج عن احملاكلة، ن مبدأ األثرىذا القانوف يتضم)قانوف األثر: -ج

 2.(دقيقنا اإىل اغبدث التعليمي ضبطن  بالنظر كال يتحقق ذلك إال   لتحقيق الغاية،

ا تقول،رتياحاك االستلابة مصحوبة حبالة  ،ما تكوف رابطة بُت اؼبثَتعند - ا إذا كانت مصحوبة حبالة أم   ، فإهن 

 ا تضعف.فإهن   ،نزعاجاضيق أك 

تعليم باالستبصار ىو اكتشاؼ العالقة بُت الوسائل، كالغايات باإلفادة من  )إف  :باالستبصار تعلم – د

 3(.ادقيقن  اضبطن ي التعليم ديثاغب إىل بالنظر إال   ذلك يتحقق كال، الغاية لتحقيق الوسيلة

كفاح يف سبيل ظهور مبادئ عامة شاملة شك فيو أف  عملية االستبصار اؼبدرسُت، كاؼبتعلمُت للال فبا -    

هتتم بانتقاؿ أثر التعلم إىل اؼبواقف جديدة منوعة، ففكرة استبصار تبدكا أفضل كمبدأ مرشد يف اؼبواقف 

 التعليمية. 

 

                                                             

 .012ق، اؼبرجع الساب–1

 .54ؿبمد كطاس ، أنبية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم العربية ألجانب خاصة ، ص  –2

 .54نفس اؼبرجع، ص، -3
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 مخطط طرائق التعلم -

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 االستبصار، أك باحملاكلة كاػبطأ، من ىنا نستنتج أف  التعلم قد وبدث بكل الطرؽ، فقد يتعلم اإلنساف ب

 أك بالعكس الشرطي، أك باالشًتاط اإلجرائي.

 

       

 طرائق التعلم

 التعلم باالشًتاط
 اإلجرائي

 

 التعلم بالفعل
 اؼبنعكس الشرطي

 

 التعلم باحملاكلة
 أك اػبطأ

 

 قانوف االستعداد قانوف التدريب قانوف األثر تعلم باالستبصار
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 الفصػػػػػػل الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػي  

 

الوسػػػػػػػػػائػػػػػػػػػػػط المسػػػػػػػػػاعػػػػػدة 

 ػػػػػػػػػػةالعػػػػػػػػػػػػػػػػػربػػيػاللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتػػعػػػػليػػػػػػػم
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 الوسػػػػػائػػط المسػػاعػػدة لتػػعػػليػم اللغػػػة العػػػربيػػػػػػة

 المبػػحػػث األكؿ: -

 مفػػهػػم الوسائل التعليمية التعلمية : -

) ىي االجهزة، ك األدكات، كاؼبواد التعليمية اليت اؼبعلم داخل  instructional :الوسائل التعليمية - أ

غرؼ الصف، النقل اػبربات التعليمية إىل اؼبقاـ بسهولة، ككضوح، ك ىناؾ كسائل تعليمية أخرل  ال

 1كالرحالت(.

ك التعلم، ك  فبا ال شك فيو أف الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية التعليم،

تعلمُت على العادات الصاغبة، أك تنمية توضيح اؼبعاٍل ك األفكار أك التدريب على اؼبهارات، أك التعويد اؼب

االذباىات، كغرس القيم اؼبرغوب فيها دكف أف يعتمد اؼبعلم أساسا على األلفاظ ك الرموز، فهي صبيع الوسائل 

اليت يستخدمها اؼبعلم يف اؼبوقف التعليمي لتوصيل اغبقائق ، أك األفكار، أك اؼبعاٍل للمتعلمُت عبعل درسو 

 قا ك عبعل اػبربة الًتبوية خربة حية، كىادفة، ك مباشرة يف نفس الوقت.أكثر إثارة، ك تسوي

) ىي كل ما يستخدمو اؼبتعلم من أجهزة، كمواد تعليمية، ك  learning aids: الوسائط التعلمية  - ب

 2غَتىا داخل أسرار اؼبؤسسة التعليمية أك خارجها هبدؼ اكتسابو ؼبزيد من اػبربات، كاؼبعارؼ بطريقة ذاتية(.

يستخدمو اؼبعلم من أجهزة، ك مواد تعليمية لنقل ؿبتول الدرس إىل  ستنتج أف الوسائل التعليمية ىي صبيع مان

 اؼبتعلمُت، داخل الغرؼ الصفية أم اؼبؤسسة التعليمية، أك خارجها لتحسُت، كتطوير عملية تعليمية.

                                                             

ـ، ص: 7881 -8ط  -دار القلم للنشر ك التوزيع، الكويت -حسين حمدم الطونجي، الوسائل اإلتصاؿ ك التكنولوجيا في التعليم 1
32. 
 -7ط  -كلية التربية  -الوسائل التعليمية ك تكنولوجيا التعليم تصنيفها ك إنتاجها ك إتجاىاتها التعليمية -محمد الديس -دالؿ سننية 2

 .71ص:  -ـ7881
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ية ليس الفرؽ يف التعريف لكن الفرؽ كفبا ال شك فيو نالحظ الفرؽ بُت الوسائل التعليمية، ك الوسائل التعلم

فيمن يستخدـ تلك الوسائل، فاؼبتعلم يستخدمها لنقل احملتول التعليمي للمتعلم، كتسمى الوسائل التعليمية، 

على اؼبعلم تصبح كسائل تعلمية، كدبا أف  االعتمادكإف استخدامها الكتساب اػبربات اعبديدة بنفسو دكف 

قطبا العملية التعليمية، كنظرا الرتباط عملية التعلم بعملية التعليم، كما أنو يبكن  اؼبعلم، ك اؼبتعلم يعترباف أف

 نفس الوسائل، كيف أف كاحد ، فيمكن القوؿ عنها أهنا كسائل تعليمية. استخداـلكل من اؼبعلم ك اؼبتعلم 

 الوسائل التعليمية التعلمية: -ج

ة اؼبختلفة، يستخدمها اؼبعلم ك اؼبتعلم خبربة، ك مهارة ىي ؾبموعة متكاملة من اؼبواد ، ك األجهزة التعليمي -

لتحسُت عملييت التعليم ك التعلم، كما أهنا تساعد يف نقل اؼبعاٍل ك توضيح األفكار، كربفيز الطلبة ؼبزيد من 

 1اؼبشاركة يف اؼبواقف التعليمية، ك ذبعل التعلم أفضل.

التعليم ك التعلم، ك لكوهنا تشكل ؾبموعة من األدكات  ظبيت الوسائل التعليمية التعلمية الرتباطها بعملييت -

كاألجهزة اليت يوظفها اؼبعلم، ك اؼبتعلم على حد السواء داخل الصف أك خارجو، من أجل ربسُت العملية 

 التعليمية التعلمية.

ئق ك فالوسائل التعليمية تعُت اؼبتعلم على اكتساب اػبربات، كاؼبهارات، ك اؼبفاىيم، كعلى إدراؾ اغبقا -

 اؼبعلومات ك توضيحها، حبيث تثَت حواس اؼبتعلم.

 كتساىم يف اكتسابو اػبربات االزمة، ك تبسط الرسالة التعليمية، ك تقدمها بصورة مشوقة. -

) مل يعد اعتماد أم نظاـ على الوسائل التعليمية دربا من الًتؼ بل أصبح  فوائد الوسائل التعليمية: – 2

 ح تلك النظم، ك جزءا من بنية منظومتها.ضركرة من الضركرات لضماف قبا 

                                                             

، 7األردف ط  -عماف -تصميم ك إنتاج الوسائل التعليمية التعلمية. دار المسيرة للنشر ك التوزيع ك الطباعة -محمد محمود الحيلة 1
 .32ق، ص: 7231 -ـ3111
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كمع أف بداية االعتماد على الوسائل التعليمية يف عملييت التعليم ك التعلم ؽبا جذكر تارىبية قديبة، كقد مرت 

الوسائل التعليمية دبرحلة طويلة تطورت خالؽبا من مرحلة إىل أخرل، حىت كصلت إىل أرقى مراحلها يف ظل 

كاعتمادىا على مدخل النظم  communication thooryصاؿ اغبديثة ارتباطها بنظرية االت

systems appora . 

ـ أف اعبيد من الصور، كاألفالـ يستطيع أف 1966كقد كتب "جوف" ك" باكمن" ترصبة مصطفى حبراف سنة   

 ف. وبل مشكليت البعد اؼبكاٍل، ك البعد الزماٍل مع قدر من الواقعية يتلاكز قدرة الكلمات على الوص

 1يف أهنا تقرب الواقع(. 1977" عاـ يبككتب "ؿبمد منَت مرسي" ك "ؿبمد لبيب النل

إىل أذىاف اؼبتعلمُت، ك أف ؾبرد كوف الوسائل السمعية، ك البصرية خربات مرئية مسموعة هبعلها جذابة، فإف 

 عباذبية، ك قباح التدريس، معظم اؼبربيُت، ك بالتأكيد صبيع التالميذ يعتقدكف أف شبة عالقة مباشرة عادة بُت ا

 2كىذه اعباذبية ذبعلها جليلة، القيمة يف عملية التعلم، ك بالتايل ذبعل أسهل، ك القيادة أكثر كفاية.

 يلي: ك من الفوائد اليت ربققها الوسائل التعليمية نذكر ما -

ى حصر ىي كسائل تساعد على تبيُت الغامض من مشكالت الدركس، ك توضيحها فهي كسيلة للعمل عل -

أفكار اؼبتعلمُت كضبطها كسبكنهم من تصور كثَت من األشياء اليت يستحيل عليهم تصورىا سباما بدكف 

 استعماؽبا مهما بذؿ اؼبدرس اجملهود يف شرح بألفاظ.

 ذبعل اؼبعلومات ذات قيمة يستطيع اؼبتعلم أف يطبقها، كيستفيد منها يف دركسو يف اغبياة بوجو عاـ. -

 ائط لتثبيت الدركس يف الذاكرة، كسهولة استحضارىا كقت اغباجة.تعترب من أعظم الوس -

                                                             

، ص: 3118، 7ط -مصر -القاىرة -رمزم أحمد عبد الحي، الوسائل التعليمية ك التقنيات التربوية) تكنولوجيا التعلم( زىراء الشرؽ 1
71. 

 .78نفس المرجع ص:  2
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يبكن أف يتخذىا اؼبدرس كسيلة فعالة لًتبية اؼبالحظة، ك تعويد األطفاؿ الدقة يف التأمل، كالسرعة يف  -

 كاالستماع اؼبفيد، كما أهنا كسيلة فعالة لتحريك اؼبتعلم للعمل. العمل، ك االنتباه الدقيق،

كسائل اإليضاح إذا أحسن اؼبدرس استعماؽبا، ذبعلو ك ثقا من فهم اؼبتعلمُت ؼبا ألقى تعترب كسيلة من  -

عند  عليهم، طما أهنا تساعد اؼبتعلم على تكوين عادة الرؤية ك لتأمل ، ألهنا تعود اؼبتعلم التدقيق، ك الصرب

م العناية التامة بتمييز فحص اؼبوضوعات اغبسية فقط ك لكن لدأب اؼبعلم أثناء استعماؽبا على تكليف اؼبتعل

 أجزاء اؼبعركض، ك خواصو، ك االنتباه الكامل عند النقد ك اؼبوازنة.

 تصنيف الوسائل التعليمية التعلمية: – 3

) يبكن تصنيف الوسائل التعليمية التعلمية إىل الوسائل اؼبادية منها: الكتاب اؼبدرسي، الصبورة، اػبرائط،  -

، البطاقات، النماذج، اجمل ك غَتىا من الوسائل. أما الوسائل العفوية، فهي يبكن أف تشمل:  سمات،الرسـو

استخداـ األمثلة، القصص، سبثيل األدكار، الوسائل السمعية مثل: اؼبذياع، اؼبسللة، األشرطة السمعية، أما 

 1الوسائل البصرية منها: التلفاز، اغباسوب........إخل(.

 مدارسنا، كأقدمها، كينبغي مراعاة بعض الشركط يف استخدامها : تعترب أكثر الوسائل استخداما يفالصبورة -

 مثل:

 هبب أف يكوف موضوعا يف الفصل مناسبا فبا ييسر على صبيع الطالب االستفادة منها. -

يستحسن أف يكوف لوهنا أخضر إذ تظهر الكتابة على ىذا اللوف ظهورا مناسبا كما يضفي على الفصل  -

 هبلة ك صباؿ.

 نظافتها كما يفضل استعماؽبا اللوف األبيض يف الطباشَت. ينبغي ؿبافظة على -

                                                             

ص:  – 3ط  -7888لبناف  -بيركت -، الوسائل التعليمية إعدادىا ك طرؽ استخدامها، دار إحياء العلـو بشير عبد الرحيم الكلوب 1
88. 
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 1يفضل أف يستعملها اؼبعلم لتدريج مع كل خطوة من خطوات الدرس(. -

فبا الشك فيو تعترب الصبورة بشكلها البسيط أكؿ أدكات الوسائل التعليمية اليت استخدمت يف التعليم  -

صصو، فإـ استخداـ اؼبعلم للصبورة يستطيع أف ينظم الصفي كوسيلة تعليمية يللأ إليها اؼبعلم مهما كاف زب

 أفكاره، ك يرتبها كفق التسلسل اؼبنطقي لبناء موضوع الدرس، ك ذلك أثناء شرحو للدرس.

يستطيع أف يعكس ذلك على ما يكتبو أك ىبططو أك يرظبو على الصبورة، ك بالتايل يستطيع اؼبتعلم دبلرد  -

 ما يقولو اؼبعلم، ك ما يكتبو. إلقاء نظرة على الصبورة أف يربط بُت

درسي كسيلة من الوسائل اؼبتبعة يف التنفيذ اؼبفردات، كىو األداة األساسية كبوه من ؼب) الكتاب: يعترب الكتاب ا

 اىتماـ ك جعلو احملور األساسي للنشاط العلمي يف اؼبادة الدراسية.

 كللكتاب اؼبدرسي دكراف أساسياف نبا:

 ادة الدراسية اليت يتناكؽبا.*األكؿ: يتعلق باؼب     

 2*الثاٍل: عاـ يتمثل يف دكر الكتاب يف اغبياة الًتبوية(.     

فالكتاب اؼبدرسي من أىم الوسائل التعليمية، وبتوم على مادة تعليمية، يعترب مرجعا أساسيا يستقي منو 

نهليات، كأدكات قياس مكتسبات اؼبتعلموف معلوماهتم، كىو كسيلة هتتم بكيفية منتظمة اؼبواد، كاحملتويات، كاؼب

 اؼبتعلمُت.

 ) الصور: كتنقسم إىل قسمُت:

الصور اؼبتحركة كيقصد هبا األفالـ، ك الصور الساكنة، ك تشتمل الصور الفتوغرافية، كالرسـو التخطيطية،    

 2كاػبرائط، كالرسـو البيانية، كالكاريكاتَتية(.

                                                             

 -3117 -7ط  –مصر  –القاىرة  -ك التوزيع مركز الكتاب للنشر -االتصاؿ ك الوسائل التعليمية -مصطفى عبد السميع محمد 1
 .712ص: 

 .773، ص: 3111، 7ط ،  األردف -عماف -دار الفكر للطباعة ك النشر -عبد الحافظ سالمة، الوسائط التعليمية ك المناىج 2
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ت، ك يدركوف بذلك اعبمل إذ ربوؿ ؽبم اجملردات، إىل ؿبسوسللصور دكر كبَت يف تعليم الطالب اؼبفردات، ك ا

 دالالت األلفاظ ك معاٍل اعبمل، كما تنقل إليهم صور األشياء اليت يتعذر عليهم رؤيتها على الطبيعة.

) التلفاز التعليمي: يستخدـ التلفزيوف كمصدر لزيادة فاعلية العملية التعليمية، ك فيو يقـو التلفزيوف بدكر تراثي 

ث يزيد من اغبصيلة اللغوية عند يغوية، حليدعم العملية التعليمية للمتعلمُت ببعض اؼبهارات الفكرية ك ال

 1اؼبتعلمُت ككذلك اغبصيلة اؼبهارية كذلك بفضل اؼبصاحبة بُت الصوت ك الصورة ك اغبركة(.

و إمداد اؼبدرسُت يف اػبدمة فالتلفاز يسهم يف زيادة اػبربات، ك اؼبعلومات اليت يعرضها، ككذلك يبكن عن طريق

 دبا ىم يف حاجة إليو من الربامج التدريسية، ك التلديدية اليت تزكدىم بأحدث األساليب الًتبوية.

 أىمػػيػػػة الوسػػػائػػػل التػػعليميػػػػػة:

ة تقـو الوسائل التعليمية بدكر رئيسي يف صبيع عمليات التعليم ك التعلم اليت تتم يف اؼبؤسسات التعليمي -

اؼبعركفة بالتعليم النظامي أك الرظبي كاؼبدارس ك اؼبعاىد، ك اعبامعات، أك يف عمليات التعلم اليت ربدث خارج 

 ىذه اؼبؤسسات، ك يبكن أف توضح أنبية الوسائل التعليمية التعلمية يف ؾباالت الرئيسة األتية:

يمية اؼبختلفة كالرحالت، ك النماذج، ) من الشركط اليت تساعد على التعلم اغباجة للتعلم، فالوسائل التعل -1

 2ك األفالـ التعليمية، ك اؼبصورات تقدـ خربات يأخذ منها كل متعلم ما وبقق أىدافو ك يثَت اىتمامو.(

، ك الوسائل التعليمية تساعد على يتم عندما يصل الطالب إىل مرحلة االستعداد للتعلم تعلم ما ) أفضل -2

 ستعداد للتعلم ك إقباال عليو.زيادة خربة اؼبتعلم فتلعلو أكثر ا

 يؤدم تنويع الوسائل التعليمية إىل تكوين ك بناء اؼبفاىيم السليمة. -3

                                                             

، ص: 7.ط 7888الرياض  -مكتبة الشقرم للنشر ك التوزيع -من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم -ماىر إسماعيل يوسف 1
81. 

 .772محمد كطاس، أىمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم. ص: 2
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يؤدم ذلك إىل ربسُت  إذا أحسن اؼبعلم استخداـ الوسائل التعليمية ك ربديد ك توضيح اؽبدؼ منها، -4

 نوعية التعليم ك رفع مستول األداء عند اؼبتعلمُت.

يمية تنويع التعليم ؼبواجهة الفركؽ الفردية بُت الطلبة فبا وبقق التعلم حسب يبكن عن طريق الوسائل التعل -5

 .االستعداداتاؼبيوؿ ك 

تؤدم الوسائل التعليمية إىل ترتيب ك استمرار األفكار اليت يكوهنا اؼبتعلم، فإنتاج الكثَت من اؼبواد التعليمية   -6

ة عند عرض اؼبادة التعليمية، ك يساعد على فهم كاألفالـ اؼبتحركة ك الثابتة يسَت من خطوات منطقية متسلسل

 اؼبادة ك تتبع خطوات العركض، ك ترتيب األفكار اليت يكوهنا.

تساعد اؼبعلم على رفع درجة كفايتو اؼبهنية ك استعداد للتعلم، ك حسن عرضو للمادة التعليمية، ك  -7

 تقويبها، ك التحكم هبا.

 ك زيادة الوضوح. تساىم يف جودة التدريس بتوفَت الوقت ك اعبهد -8

 1تساعد على جذب ك الًتكيز، ك ذلك ؼبا تضفيو على الدرس من حيوية ك كاقعية(. -9

كفبا الشك فيو أف أنبية الوسائل التعليمية التعلمية ال تكمن يف الوسائل التعلمية يف حد ذاهتا، ك لكن فيما 

علم لتحقيق أىداؼ الدرس امل يضعو اؼبكربققو ىذه الوسائل من أىداؼ سلوكية ؿبددة ضمن أسلوب مت

 تبار معايَت اختيار الوسيلة، أك إنتاجها ك طرؽ استخدامها، كتوظيفها، عالنظرم، أك يأخذ بعُت اال

كمواصفات اؼبكاف الذم تستخدـ فيو، كغَت ذلك من العوامل اليت تؤثر يف ربقيق أىداؼ الدرس النظرم أك 

 العملي.

 لقدرات اؼبتعلمُت على اؼبالحظة ك اؼبقارنة، ك التفسَت لألشياء، كما تساعد الوسائل التعليمية على تنمية ا

                                                             

 .55. ص: 3117 -3ط  -عماف األردف -دار المسيرة -أساسيات تصميم ك إنتاج الوسائل التعليمية -محمد محمود الحيلة 1
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كاؼبواقف حُت تزيد رغبتهم يف اؼبعرفة الذاتية ذلك ألف لكل كسيلة تعليمية أنبيتها بالنسبة لوظيفتها يف التعليم 

مل على تعميم كالتعلم، كاألفالـ، كاألشرطة كما أهنا تساىم يف تسهيل اؼبعاٍل اجملردة لدل اؼبتعلمُت حيث تع

تلك اؼبفاىيم، كما أهنا ؽبا دكر حيوم يف إثارة الدافعية للمتعلم كبو اؼبادة التعليمية اليت يتلقاىا حيث تعطي 

 موضوع الدرس طابع حيوم فبا هبعل اىتماـ اؼبتعلمُت يتزايد بشكل كبَت.

 المبػػحػػث الثػػػاني:

عليم الذم يعتمد يف األساس على استخداـ الوسائط اإللكًتكنية ) ىو نوع من الت مفهػػـو التػػعليػػم باألنتػػرنػػػت

يف نقل اؼبعارؼ، ك اؼبهارات، ك تضم تطبيقاتو التعلم عرب الواب، ك تعلم باغباسوب، ك غرؼ التدريس 

لتعاكف الرقمي، ك يتم تقدَل ؿبتول الدركس عرب األنًتنت، ك األشرطة السمعية، ك فيديو، ك االفًتاضية، ك ا

 ىناؾ مصطلحات كثَتة تستخدـ بالتبادؿ مع ىذا اؼبصطلح منها:

   education                      ELECTRONIC                التعليم االلكًتكٍل    -

           education                           ONTINE           التعليم على اػبط          -

   education                               OIRTUAL           التعليم اإلفًتاضي          -

   education                                      DISTANCEالتعليم عن بعد              -

           education                      DIGITAL              التعليم الرقمي            -

         learing                                 SELF               التعليم الذايت               -

 -   based education                            WELSالتعليم عرب الشبكة          -

   based education                       1  TECHNOLOG            التعليم بالتقنية       
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فبا الشك فيو أف التعليم باألنًتنت يساعد اؼبتعلمُت األجانب غَت الناطقُت العربية على تعلم يف مكاف ك زماف 

 صوت، صورة(، ’ اؼبناسب ؽبم، من خالؿ ؿبتول تفاعلي يعتمد على الوسائط اؼبتعددة ) نصوص، حركة

 كبالتايل فإف التعليم باألنًتنت يعد مبطا جديدا من أمباط التعليم خاصة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.

 االتصاؿأليات  باستخداـيقوؿ دكتور عبد اهلل بن عبد العزيز موسى ) التعليم باألنًتنت ىو طريقة للتعليم 

ورة، صوت، ك رسومات، ك أليات حبث ك مكتبات اغبديثة من حاسب، ك شبكاتو، ك كسائطو اؼبتعددة من ص

 1إلكًتكنية(.
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  : األنتػػػرنػػػػػت شبػػػػػػػػكة على بهػػػا النػػػػػػاطقيػػػػن لغيػػػػػر العػػػػربيػػػػػػة اللغػػػػػػػة تػػعليػػػػػػم مػػواقػػع لقػػائػػػمة جػػدكؿ

 كصف عنواف الرابط إسم الموقع

 /http://www.abjad.com/indesc.htm أبجد
 يهتم الموقع بتعليم الحركؼ األبجدية ك كتابتها

 http://www.stan forde.edu/ dept/lg arabic  تعليم اللغة العربية
 يقدـ الموقع معلومات عن اللغة العربية

 القرآفتعليم لغة 
http://www.muslimtents. Com/ lea 

rningarabic/home.html 
 يقدـ الموقع دركسا في القواعد 

 العربية في األردف
http://langmedia.fivec olleges edu/ 

collection/ lmjondan/join desc.html 
 عن  ثقافيةلغوية ك  ماتيقدـ الموقع معلو 

 يعد الموقع دليال ك بنك  /http://ar fovo.com/ languages/ar فورنو
 يقدـ ك العربية موقع دعائي لمنهج مطبوع لتعليم اللغة /http://www.dilap. Eu  مناىج تربوية

 لتعليم صفحات كذلك
 .المفردات قاموس ك األبجدية الحركؼ

 يقدـ الموقع عددا كبيرا من المفردات ك ترجمتها .http://lang.arabe.free.fn  العربية اللغة 
 http://arabic desnt- sky.net/ ind موارد لتعليم اللغة

esc.html 

 قواعدموقع مبسط يقدـ عددا من موضوعات في 
 المصرية اللهجة

 ك المفردات ك موقع مبسط يقدـ عددا من القواعد /http://www.abcleb.com اللغة البنانية
 اللبنانية اللهجة في الصوتيات

 موقع يقدـ معلومات عن العالم العربي ك يشمل http://www.webabic.com البوابة الفرنسية
 ك الكتابة فيو عن يقدـ العربية اللغة لتعليم علىقسم
 .المفردات ك القواعد

 /http://www.laicsutex.edu عربية أصوات 

aswaat/hndec.php. 
 العربية باللغةيقدـ الموقع عددا من المقاطع المرئية  

 من عدد مصنفة على ىي ك إستماع مهارة إلثراء
 مشركع كىو عرضها سرعة في تحكم مع المستويات

             أكستن في تكساس جامعة من

 ك يقدـ الموقع عددا من المفردات ك العبرات .http://www.quickarabic.comindex.html يعةالعربية السر 
 األبجدية الحركؼ

 كرا من المفردات المصورة يقدـ الموقع عددا كبي /http://www.jordanianarabic.com فصل العربية
 ألصولها نطق مع مجاالت عدة في المصنفة

 الموسوعة العربية
  المصورة

http://www.langageguide. 

org/usen/wiki.jsp/anj=an. 
 يضع الموقع عددا كبيرا من الصور المصنفة تحت 

 تظهر الصورة على المؤشر بتمرير ك مجاالت عدة
 نطق دكف لها اإلنجليزية ك العربية الكلمة

 موقع مبسط يعلم أبجديات الحركؼ العربية ك نطقها /http://absofnabic.tnipod.com األبجدية العربية
      

http://www.abjad.com/indesc.
http://www.abcleb.com/
http://www.laicsutex.edu/
http://www.quickarabic.com/
http://www.jordanianarabic.com/
http://www.langageguide./
http://absofnabic.tnipod.com/
http://absofnabic.tnipod.com/
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العربية اللغة   http://arabic.tnipod.com/index. يعلم الموقع طريقة كتابة ك نطق 

 -http://www.atlastours.net/arabic أطلس السياحة

words.html. 
 موقع دعائي لمكتب سياسي عربي يقدـ عددا من

 العربية الدكؿ في للسياحة  الجمل ك المفردات
 -http://wwwtnansparsnt.comleann الواضحة اللغة 

arabic/ 
 علىالموقع غير مجاني ك يعرض برمجيات للبيع تعمل 

 ىذه العمل على يمكن أنو إلى باإلضافة الحاسوب
 موقعا يعد ك صفحات األنترنت خالؿ من البرمجيات

 البرمجة لجودة متميزا
 http://www.arabiate-we اللغة العربية

net.francais/index.php. 
 يهتم الموقع بتعليم الحركؼ األبجدية ك المفردات

 (فرنسي)
 في الجمليضع الموقع ترجمات للمفردات ك عدد من  rttp://www.dicts.info مجانية مشركع قواميس

   (اللغات من عدد يخدـ) مختلفة  مواقف ك موضوعات

موؿ الراشتد   pttp://www.alrashidmall.com/lean 

arabic.htm 
 موقع دعائي يقدـ صفحة تشتمل على كتابات صوتية

اللهجة  في المفردات ك العبارات من عدد لنطق
 .لإلنجليزية ترجمتها ك السعودية

اللغات تعليم األجنبية  http://lingvanant.com/index.rtm مبسطا يقدـ الموقع في جانب اللغة العربية تعليما 
 مرئيا عرضا لعبارات كا من عددا ك األبجدية للحركؼ

 (من اللغات عددا يخدـ) منها بعض لنطق
العسكرسة العربية   rttp://transcon.inla.comtent/arab -

fnglish -1-1. 
 التييشرح الموقع عددا من الجمل ك كلمات اإلنجليزية 

 العسكرم المجاؿ يحتاجها
 من مشتركين ك يتيح فرصةيضع الموقع عددا كبيرا  http://www.mylangua تبػادؿ اللغػات

خالؿ  صوتا من كتابة أك باللغة الناطقين مع للتواصل
 متميزة بحث طريقة

 .http://mutaqun.cpm/arabic/index المثقفوف

html 
 يقدـ الموقع عددا من المفردات ك الجمل األساسية

 باإلضافة لصوت الصوتية الكتابة ك بالترجمة مستعينا
 .لذلك بجدياأ مرتب قاموس ك لها مسموع

العربية  صفحتي  http://www.myarabic webscte.com  منيعرؼ الموقع باللغة العربية ك ثقافتها ك يجمع عددا 
دركس  ك لموضوعات يقسمها ك المرئية المقاطع
 .القواعد بعض ك الهجاء لتعليم لصفحات باإلضافة

 اللغة في دراسػػػػػػة 
 التاريخ

http://www.esllanguages.com/em/stu

dy- abroad/online- tests/arabic 

test/index.htm. 

  سؤاؿ لقياس مستول 40يضع الموقع إختبارا من 
المدارس  ك الركابط بعض للمساعدة باإلضافة، اللغة

 اللغات( من عددا يخدـ)
http://cecilmarie.web.prw.net/arabwo عالم العرب

rld/ arabic  

 كتابتها مع األجنبية يقدـ الموقع عددا من المفردات
 .صوتيا

 تعػلم اللغػة
 http://www.learnarab/ com/index. 

 الموقع يقدـ دكرات مدفوعة عن بعد باإلضافة لبعض
 البالغة ك المفردات ك القاعد في المجانية الدركس

http://arabic.tnipod.com/index.
http://arabic.tnipod.com/index.
http://www.atlastours.net/
http://www.atlastours.net/
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 أنشطة لطالب
  الثانية اللغة

http://alesl.org/  يقدـ الموقع عدة إختبارات تتعلق بالمفردات
 عددا يخدـ)مختلفة  موضوعات في ترجمتهاك 

 (.اللغات من
 يعرؼ الموقع باللغة العربية ك يقدـ درسا مبسطا /http://www.arabic- language.org اللغة العربية  

 لقاموس ك باإلضافة قواعدىا بعض في جدا
 اإلنجليزية ترجمة

 العربية تعلم اللغة
 http://arabic.orge/ 

 ك الهجاء األبجديةا في يقدـ الموقع دركس
 مسموعة ك مرئية متسلسلة منهجية لدركس

 معهد الجامعة
 اإلسالمية بالمدينة

 المنورة

http://www.covrsdarabe.fr/  يقدـ الموقع دركسا صوتية ك صفحات كرقية 
) المعلم الطالب مع يتابع لكي الدركس لتلك

 (فرنسي

يقدـ الموقع دركسا في الحركؼ العربية ك   http://www.islampas.com/eng/index.html اإلسالمية دليل
 العربية يعلم) بالصوت النطق مع الهجاء

 (الفنلندية باإلنجليزية ك
 موقع دعائي لبرنامج مدفوع يعتمد على الفالش /http://www.funwith arabic.com  العربية المرح في

 في البسيطة الدركس بعض يقدـ مرح بإخراج ك
 أناشيد ك مبسط إختبار ك قواعدال ك الحركؼ

   للتعليم
يهتم بتعليم قراءة القرأف عن طريق القاعدة  .http://www.tardeed.com/delault.asp? Lanc=1 الترديد موقع

 (متعددة بلغات العربية يعلم النورانية
 ك يقدـ الموقع المعلومات عن اللغة العربية /http://www.ar- rv- ru العربية 

 ك النحو قرائتها ك ك الحركؼ في كتوبةم دركسا
 (ركسي) المسموعة المرئية ك المقاطع من عددا

العربية تعليم  
األنترنت على  

http://searchtruth.com/arabic/lessons/ 

unhiting.php. 
يقدـ الموقع ثالث كحدات تشتمل على عدد 

 ك الهجاء ك األحرؼ في تنوعةالم الدركسمن 
 صوتيا كتابتها ك نطقها مع الجمل المفردات ك

 ترجمتها ك
 معهد جامعة

العامة  المدينة
 العربية لغير لتعليم

 بها الناطقين

 http://www.mediu.org/ ebooks /index.htm  يقدـ الموقع منهجا متكامال من خالؿ برنامج
 من عددا يحتوم،  الموقع على إلكتركني

 مع المهارات متنوعة الدركس  ك المستويات
 زاؿ ال ك غير مكتمل ىو ك، مساعدة كسائل
 التطوير ك اإلنشاء تحت

 العربية تعليم اللغة
 لألجانب

http://apl.sakhr.com/  موقع من شركة صخر المعرفة، ك لكنو مقفل
 للصيانة.

 

http://searchtruth.com/arabic/
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األكسط  الشرؽ 
 الدكلية للخدمات

 http://wwwdalilusa.com/arabic- couvsel/  يقدـ الموقع اللغة العربية في مسارين: فصيحة
 كبير عدد خالؿ من الفصيحة يقدـ ك عاميةك 

 يقدـ ك لها تدريبات مع العربية قواعد اللغة من
 مع مسموعة ك مقركءة كذلك نصوصا الموقع
  بالقواعد تهتم أسئلة

 لتعليم المدرسة العربية
 العربية

 http://www.arabic2000.com/school  الموقع يعد مبسطا ك غير مجاني ك يقدـ دركسا
 على األبجديات تعليم ك الهجاء في متميزة
 نهاية في أسئلة على مرتبة تحتوم دركس شكل

 الدرس
الموقع مختص بتعليم فهم القرأف من خالؿ  http://understandquran.com  القرآففهم  أكاديمية

 مع التواصلب ذلك ك المغردات تعليم ك القراءة
 لذلك  أنشطة كجود مع أصحاب الموقع

اإلنجليزية في العربية    http://www.arabicinenglich. com/  موقع دعائي لعدد من الوسائط المضغوطة
 التحميل مجانية المطبوعات من لعدد باإلضافة

 ك الكتابة ك الهجاء تعلم على مستويات مرتبة
 القواعد ك المفردات

اللغة لكتابة  مقدمة 
 العربية

http://wed.uvic.ca/brd/hist445/index.htm  الموقع مبسط جدا ك لكنو يتبع منهجية مميزة
 دركس خالؿ من الكتابة ك الهجاء في تعليم
 تشمل إختبارات ك تتخللها تمارين متسلسلة

 اإلمالء
-http://www.travalang.com/languages/cgi العربية للمسافرين

bin/langch oice.cgi 
يعد الموقع مبسطا حيث يضع عدة موضوعات 

 الجمل من عددا فيها يوضح ك المسافرين تهم
 .نطقها مع الموضوع تخص المفردات التي ك

غير مجاني ك يعلم اللهجة المصرية ك الموقع  /http://www.roketlan guzges.com  صػػػػاركخ
 النطق ك المحادثة في متميزة لبرمجية يسوؽ
 متابعتها يمكن ك الحاسوب تحميلها على يمكن
 عدد يخدـ) فيو طريق اإلشتراؾ عن الموقع على
 (اللغات من

 ك المدرسة العربية
على األنترنت المصرية  

 http://arabic.colegioo.com/  يعلم اللهجة المصرية الموقع غير مجاني ك
 الدركس ك األنشطة بعض مع بدرجة أكلى

 ك الدركس من على عدد يحتوم الفصيحة
 الرقمية الكتب ك إختبارات ك األلعاب

موقع غير مجاني يقدـ عددا من المقاطع  .http://www.arabic- studio.com/index.htm  أستوديو العربية 
 فيها يشرح( صبورة ك معلم فيهاالمرئية) يظهر 

 الرقمية للكتب الكتابة باإلضافة ك القواعد
 مدفوعة أيضا خدمة يقدـ ك للدرس المساندة

 اللغة لتعليم سكايب برنامج عبر التواصل

http://wed.uvic.ca/brd/hist
http://www.travalang.com/
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الكاملة العربية   http://arabic complete.com/  الموقع يعتمد على اللهجة المصرية ك يقدـ فيها
 اللغة قواعد ك المحادثات ك الدركس عددا من

 ك الكالـ ك باإلستماع اإلختيارات يهتم ك
 القراءة

يهتم الموقع بالكالـ من خالؿ كضع عدة  http://speak.econtrzden.com الكالـ 
 متحركة رسومات طريق عن تعرض مواقف حياتية

 تفاعلية
-http://www.internet olxglot.com/lessons- ar  اللغػػػات المتعددة

en. 
يهتم الموقع بتعليم المفردات نطقا ك كتابة مع 

 ك الموضوع حسب لها تقييم خالؿالصور من 
 اإلختيارات ك من التدريبات أنواع أربعة يقدـ

 عدد من يخدـ)موضوع كل في المميزة
  (لغة من أكثر العربية يعلم()اللغات

الموقع عددا من األقساـ بالطريق ة  يضع /http://www.hobob.orglarabi حبػوب 
( نصوص،أسئلة،أفعاؿ،حركؼ التقليدية) كلمات،

 كذلك يتميز ك اإلخراج الجيد ك بالترتيب يتميز
 النصوص يعلم ك الكلمات)المسموعات بوفرة

  (الدانماركية ك اإلنجليزية ك بالعربية العربية
لموقع غير مجاني ك يمكن تجربتو ك يعتمد ا /http://www.naturalarabic.com  العػربػيػة الطبيعية

 من أكثر كجود خالؿ منعلى المتعلم في 
 تعليمية معالجة بطربقة موضوع ك مقالة 600
يمكن  حيث مميزة تقنية خدمات ذات ك مميزة

 خطوات إتباع ك حر بشكل المقاالت إستعماؿ
 إستماع في الموضوع يندرج فيها حيث الدركس

 القراءة ثم لمفرداتا ثم العاـ المعنى كضع تم
 باإلضافة لخدمة مقالة لكل إختيار كجود مع

العربية  يعلم)السكايب برنامج طريق عن التواصل
  (اإلسبانية باإلنجليزية

 يعرض ك تجربتو يمكن ك مجاني غير الموقع /http://www.madinahrabic. Com المدينة العربية
 القراءة ك الصرؼ ك النحو في الدركس من عددا

 كل يضم ك تسلسلي بأسلوب الهجاء ك
 للموضوع كاؼ شرح ك إختبارات موضوعات
 يقدـ ك الصور ك المسموعة الوسائل مستخدما

 صورىا مع الصنفة المفردات من عددا الموقع
 برنامج عبر المدفوع للتواصل باإلضافة

 الفصيحة ك المحادثة دكرات لتقديم السكايب
 القرأف حفظ ك التجويد ك المتقدمة

 

http://speak.econtrzden.com/
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معهد اللغة  اموسق
 بالدفاع األمريكي

http://gloss.dliplc.edu/defau/l.aspx  الموقع يعد معززا لتعليم العديد من اللغات من خالؿ
 ك مستواىا ك المرادة اللغة عن البحث محرؾ مع البدء

 بالنماذج قائمة تأتي ثم طبيعة الموضوعات
 كل عرض يتم ك( سماع ،مشاىدة ،قراءة)اللغوية
 نموذج عوض متميزة يتدرج منهجية خالؿ نم نموذج
 التي خطوة كل في اإلرشادات بإتباع

 

  

( موقعا 64نالحظ من خالؿ اعبدكؿ أف مواقع تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا بلغت أربعة ك ستةف ) -

ف على شبكة األنًتنت ك تنوعت يف مستول تعليمها، ك إخراجها، ك دعمها ك كل موقع يشمل على بيا

استعماؽبا أك دعمها، ك اللغة اليت يستخدمها يف الشرح ك العرض ك زبصصو يف تعليم اللغة العربية، ك 

 اؼبهارات اليت ىبتص هبا اؼبوقع.

فاؼبواقع التعليمية اؼبتخصصة يف عملية تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ؽبا أنبية كبَتة من خالؿ : خدمة  -

 تعليمها نظرا الحتياج عدد كبَت من سكاف العامل لتعليم ىذه اللغة.اللغة العربية ك نشرىا ك 

إرشاد اؼبتعلمُت الراغبُت يف تعليم اللغة العربية من غَت ناطقُت هبا ألفضل اؼبواقع اليت ربقق ؽبم ىدفهم بدقة،  -

 ك تصل دبهاراهتم اللغوية ألفضل اؼبستويات.

 توفَت الوقت ك اعبهد ك اؼباؿ. -

 ت بسهولة دكف تعب ك التصرؼ فيها.اغبصوؿ على معلوما -
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 الفصػػػػػػل الثالػػػػػػػػػث    

نماذج كتدريبات لتعليم اللغة 

 العربية لغير الناطقين بو

 تدريب عن طريق اإلستماع -

 تدريب عن طريق التركيب -

 قراءةتدريب عن طريق ال -

 تدريب عن طريق الكتابة -
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 : اغبركؼ اؽبلائية Iتدريبات 

 1: استمع إىل اؼبعلم كيف ينطق اغبرؼ تدريب 
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 الحرؼ العين كالحاء   :                     IIالتدريبات 

 : ميز الكلمات اليت أكؽبا حاء فبا تسمع : 1تدريب  -

 حصاف -حديقة          -خلف         -غزاؿ          -

 فارغ -حذاء           -عُت          -خبز           -

 : ميز الكلمات اليت أكؽبا عُت فبا تسمع :  2تدريب  -

 عبس -حوض         -عُت         -حديقة          -

 قدـ  -قلم             -ثعباف       -ضبل             -

 : ميز الكلمات اليت آخرىا حاء فبا تسمع : 3تدريب  -

 اءحذ -ذراع            -أصبع          -مفتح             -

 صمغ -حديقة         -يفتح            -بطيخ            -

 : ميز الكلمات اليت آخرىا عُت فبا تسمع : 4تدريب  -

 حذاء -أصبع            -يفتح            -كسادة          -

 صمغ -حديقة           -ثعباف           -ذراع            -

 همزة كالهاءالحرؼ ال    :                   IIIالتدريبات 

 : ميز الكلمات اليت أكؽبا ىاء فبا تسمع  1تدريب  -

 1ىؤكالء -ىالؿ        -حصاف       -عُت           -ىذه          -

                                                             

ؿبمد بدكم كفتحي علي تونس ، كتاب أساسي يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ، اؼبنظمة العاؼبية للًتبية كالثقافة كالعلـو ،  -1
 32، ص  0533، 0تونس ، ط
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 : ميز الكلمات اليت أكؽبا نبزة فبا تسمع  2تدريب  -

 عش -أسد         -عُت           -ىـر        -إبرة             -

 ألواف  -أقالـ        -حديقة         -حذاء      -  أسيا -

 أخرىا ىاء فبا تسمع : ميز الكلمات اليت 3تدريب  -

 عش -أسد        -عُت         -ىـر           -إبرة          -

 يوجو -إمالء       -حديقة        -كجو           -آسيا        -

 نبزة فبا تسمع : ميز الكلمات اليت أخرىا  4تدريب  -

 لؤلؤة -حذاء           -ذراع          -أصبع           -

 مفتاح     -طباخ           -يقرأ           -مئذنة           -

 : ضع دائرة حوؿ رمز الصوت الذم تسمعو يف أكؿ الكلمة  5تدريب  -

 ع     ء  -ح     -ىػػ     -

 ىػػػ -ع    -ء     -ح    -

 حذاء -أنفا    -ىـر   –عُت  الكلمات ىي:

 : ضع دائرة حوؿ الرمز الصوت الذم تسمعو يف أخر الكلمة:  6تدريب  -

 ء -ع         -ىػػػػ          -ح        -

 ح  -ىػػػػػ          -ع         -ء         -

 1كجو -ذراع        -ىي :  مفتاح     يقرأ    الكلمات

 : استمع ككرر : 7تدريب 
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 السفينة -سفينة        -الشمس       -      مشس -

 الديك  -ديك        -الظرؼ         -طرؼ      -

 النافذة -نافذة         -الصندكؽ      -صندكؽ    -

 السيارة -سيارة        -البنات         -بنات       -

 التمثاؿ -سبثاؿ        -الضابط        -ضابط      -

 الثور  -ثور          -الزر           -زر           -

 1السهم  -سهم         -الشبك       -شباؾ        -

 نالحظ التدريبات عن طريق االستماع إىل ما يلي : -

يقـو اؼبتعلم بنطق اغبركؼ اؽبلائية مرتبة كمشكلة بالفتحة أك الضمة أك الكسرة بسمعها اؼبتعلم األجنيب غَت  -

 دىا كما يسمعها من متعلمو .الناطق العربية فَتد

بعدما ينطق اؼبعلم اغبركؼ ىلائية ينتقل إىل الكلمات البسيطة فيقـو بإعطاء أمثلة عن اغبركؼ اليت ينطقها  -

 لكي يفهمها اؼبتعلم غَت الناطق العربية يسمعها كيرددىا.

ليتفادل اؼبتعلم األجنيب يف عدـ  ك يف اؼبرحلة الثانية يقـو اؼبعلم بكتابة اغبركؼ اؽبلائية باغبرؼ اإلقبليزم -

 الكسرة ( –الفتحة  –كقوع يف مشاكل اغبركات الثالثة ) الضمة 

كيف اؼبرحلة األخَتة يقـو اؼبعلم بكتابة اغبركؼ اؽبلائية بأشكاؽبا كأكضاعها اؼبختلفة يف الكلمة ، فيسمعها  -

 اؼبتعلم كيستطيع نطقها كمن أمثلة عن ذلك : 

 سرؽ  -سبح        -سلب      -ف يف أكؿ الكلمة مثل : سأؿ   : قد تكو  حرؼ السين* 

 نسخ -يسر        -نسر        -قد تكوف كسط الكلمة مثل : أسد      
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 فرس  -عطس      -تدرس    -قد تكوف يف أخر الكلمة مثل : أسس      

 –ر  -: الحػػرؼ الػػػراء   1* تدريب 

 ع :ميز الكلمات اليت أكؽبا راء فبا تسم -

 مسح -حصاف          -ربح       صندكؽ       -

 ريح   -رجل            -رجل        -فارغ       -

 –ع  -: الحػػرؼ عيػػن   2* تدريب 

 ميز الكلمات اليت أخرىا العُت فبا تسمع  -

 ميزاف -استماع         -أصبع       -ذراع           -

 بائع -          يواجو -ماىر        -كاسع         -

 –ؾ  -: الحػػرؼ الػكاؼ   3* تدريب 

 ميز الكلمات اليت كسطها الكاؼ فبا تسمع :

 سكر -سكب         -ركب           -أكل        -

 سافر  -فأر             -ىرب           -حذاء       -

 : الهدؼ من تدريب عن طريق االستماع -

 األجنيب فهم اللغة العربية ك ال يتمكن من الكتابة كال القراءة. بدكف االستماع ال يستطيع اؼبتعلم

 االستماع ىو البوابة الرئيسية يف تعليم األجنيب العربية لغَت الناطقُت هبا. -

فاؼبتعلم األجنيب ال يستطيع تعلم العربية إال بعد أف يستمع إىل اؼبتحدث هبا ، حيث يقومة اؼبعلم بنطق 

الكسرة " يسمعها اؼبتعلم كيقـو بًتديدىا ، بدكف  –الضمة  –الفتحة  –حركاهتا  اغبركؼ اؽبلائية مع نطق

 استماع ليس ىناؾ تعلم اللغة العربية أصال .
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االستماع ىو الطريقة سينمو هبا اكتساب اؼبتعلم األجنيب الغَت الناطق العربية ، فتدريبات عن طريق  -

ضعيف التحدث تقريبا ، كتصل ىذه اؼبساحة إىل حوايل اإلستماع أصبح وبتل اليـو الدراسي مساحة سباثل 

 أربعة أك طبسة أضعاؼ فبا ربتلو تدريبات القراءة أك الكتابة . 

 االستماع ىو ىدؼ اؼبتعلم األجنيب الناطق العربية للتواصل مع أىل اللغة العربية . -

  هبا .االستماع ىو اؼبدخل الطبيعي لتسهيل تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت -

تعترب تدريبات عن طريق اإلستماع من أجل ربسُت النطق الصحيح ، فعند استماع إىل اؼبعلم كيفية نطق  -

اغبركؼ اؽبلائية مع حركاهتا ، كالكلمات البسيطة ، حينئذ يستطيع اؼبتعلم نطقها فبا يسهل عليو عملية ربدث 

 باللغة العربية .

 معوقات تدريب باإلستماع أك اإلنصات : -

 االستماع األكثر من شخص يتحدثوف يف كقت كاحد ، فبا يؤدم إىل عدـ إستماع اؼبعلم. -

 ضعف حاسة السمع فبا يؤدم إىل عرقلة استماع ما يقـو بو اؼبعلم. -

 عدـ الصرب كيتمثل يف اؼبستمع القلق أك اؼبتعلل يف اإلنصراؼ كقد ينصرؼ قبل هناية اغبديث. -

خفيف الصوت خلقيا فبا يتطلب اإلنتنباه كالًتكيز من اؼبستمعُت كىذا ضعف الصوت قد يكوف اؼبعلم  -

 الوضع قد يؤدم إىل اإلرىاؽ الذىٍت كصعوبة اإلستمرار يف عملية اإلصغاء كاإلستماع .
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تدريب عن طريق تركيب 

 الحركؼ إلى كلمات
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 تدريبات : تكوين كلمات 

 1: ركب اغبركؼ ؾبتمعة لتكوف كلمة . 1تدريب 
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 1ثرة : غبوف كلمات من ىذه اغبركؼ اؼببع 2تدريب 
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  1ركب اؼبقاطع لتكوف كلمات  : 2تدريب 

   1-.................................................................... 
  2-.................................................................... 

  3-.................................................................... 

  4-.................................................................... 

 

 

                                                             1-................................................................. 
 2-............................................................... 

 3-.................................................................. 

 4-................................................................. 

 

 

 1-............................................................... 

 2-.............................................................. 

  3-.............................................................. 

  4-.............................................................  
 

 1-.............................................................. 

 2-............................................................... 

 3-............................................................. 

 4-............................................................. 
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 1 : ركب اؼبقاطع لتكوف كلمات  2تدريب 

  

                                                             1-................................................................. 
 2-............................................................... 

 3-.................................................................. 

                                                                        4 -..........................................................

  

                                                                 1- ........................................................... 

 2-............................................................... 

 3-.................................................................. 

 4-................................................................. 
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 طريق تركيب ما يلي :  نالحظ من خالؿ التدريب عن

يقـو اؼبعلم باستعماؿ حركؼ مبعثرة كيقـو بًتكيبها كصبعها لكي يسهل على اؼبتعلم األجنيب الغَت ناطق  -

العربية بًتكيب اغبركؼ كربويلها إىل كلمة كيف مرحلة ثانية هبزأ الكلمة لكي يقـو اؼبتعلم جبمعها ليكوف كلمة 

 بسيطة من ذلك يستطيع تكوين كلمات .

إستعماؿ ىذه الطريقة ) تركيب اغبركؼ ( طريقة سهلة لتكوين كلمة من ذلك تكوين صبلة مث تكوين نص  -

 بسيط.

فإف تعلم األجنيب حركؼ اؽبلائية بأظبائها كأصواهتا بدأ يف ضم حرفُت منفصلُت ليألف منها كلمة مثل :  -

 صبع اغبرؼ ألف + اغبرؼ ميم فتصبح كلمة " أـ " .

 اء + حرؼ النوف فتصبح كلمة رف صبع اغبرؼ الر  -

 صبع اغبرؼ باء + حرؼ ر فتصبح كلمة بر  -

 ضم ثالثة أحرؼ منفصلة ليتألف منها كلمة . -

 مثل : كنت حرؼ كاك + زيت + النوف + فتصبح كلمة كزف 

 صبع حرؼ راء + اغباء + الالـ فتصبح كلمة رحل 

 صبع حرؼ اؽباء + الراء + الباء فتصبح كلمة ىرب 

يقة تركيب اغبركؼ ىي طريقة بسيطة كسهلة اليت يعتمد عليها اؼبتعلم غَت الناطق العربية ، حيث يؤلف فطر  -

 كلمات أطوؿ فأطوؿ كمن كلمات يستطيع تكوين صبل قصَتة فطويلة .

 : ركب اغبركؼ ؾبتمعة لتكوف كلمة . 1تدريب 

 ر  –ؾ  –ش 

 ـ  –ا  –ؽ 
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  ب -ؿ  -س 

 ح –ب  –س 

  ـ  –ا  -ف

  ل –ؿ  –ع 

 ؿ –ت  –ؽ 

 : إصبع اغبركؼ اؼببعثرة لتكوف كلمة :  2تدريب 
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 : ركب اؼبقاطع لتكوف كلمات :  3تدريب 
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 : أىمية التدريب عن طريق التركيب

إهنا ال تكلف للمتعلمُت األجانب غَت الناطقُت العربية مشقة كبَتة لبساطتها ، فاغبركؼ اؽبلائية ؿبدكدة  -

 يف عددىا كليس من الصعب حفظها كالربط بينهما كبُت أصواهتا .

ىل إهنا تتفق مع اؼبنطق ، حيث وبدث التدرج كاالنتقاؿ من اعبزء إىل الكل ، كمن اغبركؼ إىل الكلمات مث إ -

 اعبمل .

إذا أتقن اؼبتعلم تعلم اغبركؼ اؽبلائية كأصواهتا فإنو يستطيع أف يتعرؼ على صبيع الكلمات ألهنا تتألف من  -

 ىذه اغبركؼ ، كيف ىذا توفَت للوقت كاعبهد.

 تركيب اغبركؼ لتكوين كلمة تعد الطريقة السهلة كالبسيطة حيث يبكن اؼبتعلم من تكوين كلمة. -

 :  عن طريق التركيبعيوب التدريب  -

طريقة تركيبية عبمع اغبركؼ طريقة خاطئة ، فال يستطيع اؼبتعلم األجنيب غَت الناطق العربية قراءة اغبركؼ أك  -

 الكلمات ألنو يعتمد على صبع حركؼ كتركيبها دكف فهم ماذا تعٍت الكلمة أك اعبملة .

 طريقة تركيبية . ال يستطيع اؼبتعلم األجنيب نطق اغبركؼ ما داـ يعتمد على -

إف نطق اؼبتعلم األجنيب نطق اغبركؼ ما داـ يعتمد على طريقة تركيبية مفككة كؾبزأة فهم ينطقوف الكلمة  -

 حرفا فإف مل تكن اغبركؼ مشكلة قد يقعوف يف خطأ .

 إف الطريقة الًتكيبية ىي طريقة آلية كأداة تعلم صبع حركؼ لتكوين كلمة دكف فهمهم كمعرفة مقصدىا. -
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 تدريبات عن طريق القراءة  
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 1 اغبركؼ اؽبلائية:  Iتدريبات 
  : إقرأ اغبركؼ اؽبلائية حبركاهتا الثالث:  1تدريب 

 أ   إِ  أه 
 ب   بِ  به 
 ت   تِ  ته 
 ث   ثِ  ثه 
 ج   جِ  جه 
 ح   حِ  حه 
 خ   خِ  خه 
 د   دِ  ده 
 ذ   ذِ  ذه 
 ر   رِ  ره 
 ز   زِ  زه 
 س   سِ  سه 
 ش   شِ  شه 
 ص   صِ  صه 
 ض   ضِ  ضه 
 ط   طِ  طه 
 ظ   ظِ  ظه 
 ع   عِ  عه 

 

                                                             

 11، ص  2015 (د.ط)  2ؿبمد بن عبد الرضبن آؿ الشيخ ، كتاب العربية بُت يديك ، كتاب اؼبعلم  - 1
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 غ   غِ  1     غه 

 ؼ   ؼِ  ؼه 

 ؽ   ؽِ  ؽه 

 ؾ   ؾِ  ؾه 

 ؿ   ؿِ  ؿه 

 ـ   ـِ  ـه 

 ف   فِ  فه 

 ق   قِ  قه 

 ك   كِ  كه 

 م   مِ  مه 

 

 

 

 

 

                                                             

 12اؼبرجع نفسو ، ص  - 1
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 : صديقاف  : النص 2تدريب  -

 اقرأ كل فقرة مث أجب عن أسئلة التالية:

ر سوداٍل يعمل أضبد يف شركة كبَتة يف مكة ، كيعمل صديقو يف أضبد مهندس سعودم كصديقو علي طيا -

اػبطوط السعودية يف جدة ، أضبد يعمل يف الشركة طبسة أياـ يف األسبوع، كيعمل علي ثالثة أياـ يف مطار 

 جدة ، تقابل الصديقاف يـو اػبميس كل أسبوع يف مكة .

 :  ضع عالمة ) نعم ( أك ) ال( في المربع -

 لي صديقافأضبد كع -1

 علي مهندس سوداٍل -2

 شركة أضبد يف جدة -3

 علي يعمل يف مطار جدة  -4

 يتقابل الصديقاف يف مكة  -5

 يعمل أضبد يف شركة يف جدة  -6

 صديق علي مهندس  -7

 يعمل علي ثالثة أياـ  -8

 يعمل أضبد كعلي شبانية أياـ  -9

 أضبد مهندس سعودم 
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 1 طلةالع : النص    : 3تدريب 

 إقرأ النص كأجب عن األسئلة : -

ستبدأ العطلة غذا كسنسافر الطالبات إىل أىلهن بعد أسبوع ، ستسافر سارة إىل بلدىا ، كستقضي العطلة  -

كالدىا كعمها يف الزراعة ، كستسافر فاطمة إىل السعودية ، لتقضي العطلة بُت مكة يف القرية ، لتساعد 

كتبقى شهرا مع العائلة يف مكة بالقرب من اؼبسلد اغبراـ ، كتبقى شهرا  كاؼبدينة ، ستؤدم فاطمة العمرة

بالقرب من اؼبسلد النبوم الشريف ، كستقضي ىبة كأسرهتا العطلة يف مصر ، ستسافر باعبو ، كستقضي 

وسف األياـ األكىل يف القاىرة ، كتشاىد هنر النيل كاألزىر ، كستقضي أربعة أياـ خارج القاىرة ، ستزكر عمها ي

 كتقيم معو يف اؼبزرعة.

 : أكمل الجمل التالية

 .................................................................................ستقضي سارة العطلة يف  -

 ..................................................................كأسرهتا العطلة يف  ..................ستقضي -

 ...........................................................................................ستسافر الطالبات بعد  -

 ............................................................................ستزكر ىبة عمها كتقيم معو يف  -

 ............................................................ك   ...........ستقضي فاطمة العطلة بُت   -

 ..............................................................................................ستسافر فاطمة إىل  -

 ...................................................................................................ستسافر ىبة بػػ   -

 ............................................................................ستشاىد ىبة كأسرهتا هنر النيل ك 

 

 

 

                                                             

 18، ص  2ؿبمد بن عبد الرضبن آؿ الشيخ ، كتاب العربية بُت يديك ، كتاب اؼبعلم  - 1
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 نالحظ من خالؿ التدريب عن طريق القراءة ما يلي :

يقرأىا اؽبلائية مع تشكيلها ) الفتحة ، الضمة ، الكسرة (  يف اؼبرحلة األكىل يقـو اؼبعلم بكتابة اغبركؼ -

 أماـ متعلميو األجانب من أجل نطقها نطقنا سليمنا .

عندما يستطيع اؼبتعلم قراءة اغبركؼ اؽبلائية ، ينتقل اؼبعلم إىل قراءة النص على متعلميو األجانب من أجل  -

 فهمهم النص ، بعدىا يطرح األسئلة على متعلميو.

 م ( –ك  –: قراءة اغبركؼ اؽبلائية بأصواهتا الطويلة ) أ  1ب تدري

 إم أك آ أ
 يب بو با ب
 يت تو تا ت
 ثي ثو ثا ث
 جي جو جا ج
 حي حو حا ح
 خي خو خا خ
 دم دك دا د
 ذم ذك ذا ذ
 رم رك را ر
 زم زك زا ز
 سي سو سا س
 شي شو شا ش
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 صي صو صا ص
 ضي ضو ضا ض
 طي طو طا ط
 ظي وظ ظا ظ
 عي عو عا ع
 غي غو غا غ
 يف فو فا ؼ
 قي قو قا ؽ
 كي كو كا ؾ
 يل لو ال ؿ
 مي مو ما ـ
 ٍل نو نا ف
 ىي ىو ىا ق
 كم كك كا ك
 يي يو يا م
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 : تدريس بواسطة القراءة 2تدريب 

 : معهد اللغة العربية النص

للغة العربية ، ذىب أضبد يف الصباح إىل اؼبعهد حضر أضبد من بلده يف بداية العاـ الدراسي ، كإلتحق دبعهد ا

 كقابل أحد الطالب.

  .حك اهلل باػبَت يا أخيأضبد : صب  

 .الطالب : أىال كسهال يا أخي 

 .أضبد : أنا أضبد من الفلبُت

  .الطالب : كأنا كماؿ من تركيا

 أضبد : ىل أنت طالب يف اؼبعهد؟

 .الطالب : نعو أنا طالب يف اؼبعهد 

 أم مستول أنت ؟ أضبد يف 

 الطالب : يف اؼبستول اؼبتقدـ كأنت ؟

 أضبد : أنا طالب جديد 

 كماؿ : مت حضرت اؼبعهد؟

 .أضبد : حضرت اليـو 

  .كماؿ : ىل قابلت عميد الكلية

 .أضبد : نعم كقدمت لو األكراؽ

 كماؿ : ىل عرفت مواعيد الدراسة باؼبعهد ؟

 أضبد ال مىت يبدأ الدرس األكؿ ؟ 
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 .ساعة الثامنة صباحا كماؿ : ال

 أضبد : كم عدد الدركس يف اليـو ؟

. كماؿ : طبسة دركس فقط
1

 

 أضبد : كىل تدرس كل أياـ األسبوع ؟

 كماؿ : ال يـو اػبميس كيـو اعبمعة عطلة 

 أضبد : كأين حلرات الدراسة ؟

كاؼبستول اؼبتقدـ يف الطابق  كماؿ : اؼبستول االبتدائي يف الطابق األكؿ ، كاؼبستول اؼبتوسط يف الطابق الثاٍل ،

 الثالث .

 أضبد : شكرا لك على ىذه اؼبعلومات 

 2.كماؿ : عفوا يا أضبد ، كأسبٌت لك النلاح يف تعلم القرآف 

 : أكمل

 .للغة العربية كدبعهد ا.............................ك،  بداية العاـ الدراسي.......................................حضر أضبد من الفلبُت  -

 االبتدائي ...............................................طالب جديد يدرس يف . ......................................ىو 

 .............................اػبميس كاعبمعة ...........................................يف األسبوع ك...................................يدرس أضبد طبسة 

 .....................................للمستول اإلبتدائي يف الطابق ..................................عرؼ أضبد أف حلرة 

 .يـو يبدأ الساعة الثامنة ..........................................كأف الدرس األكؿ 

 

 
                                                             

 .(بتصرؼ) 111، ص  1417ؼ . عبد الرحيم ، كتاب دركس اللغة العربية ، مكتبة اؼبلك فهد للنشر كالتوزيع ، د.ط  1
 112اؼبرجع نفسو ، ص  - 2
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 : اءةأىمية تدريس عن طريق القر  -

 إكتساب عادات التعرؼ البصرم على اغبركؼ كعلى الكلمات  -

 فهم الكلمة كاعبملة كالنصوص البسيطة  -

 بناء رصيد مناسب من اؼبفردات اليت تساعد على فهم القطع اليت سبتد من عدة فقرات. -

 تنمية رغبة يف القراءة كاالطالع كالبحث عن مواد قراءة جديدة . -

 ة نطق اغبركؼ كحركاهتا ) الضمة ، الفتحة ، الكسرة ( تضمن القراءة سالم

 إذا سبكن اؼبتعلم من النطق الصحيح كتعلم إخراج اغبركؼ من ـبارجها  -

 تشلع على حسن اإللقاء كتقوم الشخصية خاصة عند قراءة أماـ ؾبموعة من الناس. -

موز اؼبكتوبة إىل منطوقة فإنو يتعلم كيفية قبل أف يتعلم اؼبتعلم األجنيب غَت الناطق العربية كيفية ربويل الر  -

نطقها نطقا صحيحا عن طريق االستماع الذم يعد مت التدريبات اؼبساعدة على القراءة ، إىل أف يرتكز على 

 األساس الصحيح.

فتصبح القراءة أكىل من الكتابة ، فالقراءة تساعد على تنمية الذكؽ اعبمايل كاإلحساس باللغة فبا تساعد 

على التأليف فتدريب عن طريق القراءة هبب أف يؤدم باؼبتعلم إىل اإلستلابة فكريا إىل مضموف ما يقرأ  اؼبتعلم

 فهي إحدل أىداؼ الكربل ؽبذا النوع من التدرب .

 القراءة عملية ربويل ما تراه العُت من رموز إىل ما ينطقو اللساف من أصوات. -

 :ريب عن طريق القراءةاألخطاء التي يقع فيها المتعلم أثناء التد* 

تشابو الكثَت من اغبركؼ حبيث يصعب على اؼبتعلم األجنيب غَت الناطق العربية إدراؾ الفركؽ بينها ككقوع  -
 يف اػبطأ أثناء نطقها مثل اغبرؼ ) ج ح خ ( ك ) ذ د ( ك )ظ ض (

 تعدد بعض اغبركؼ اليت تكتب كال تلفظ مثل األلف بعد كاك اعبماعة . -
 .ض( .اغبركؼ يف الصوت مثل حرؼ ) ت . ط( كاغبرؼ ) د  تقارب بعض -
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 تدريبات: كتابة الحركؼ الهجائية 

 1: أعد كتابة الحركؼ على شكل تنقيط 1تدريب 

 ...........                                                                     ...........                                                  ...........أ                        -

 ب -

 ت -

 ث -

 ج -

 ح -

 خ -

 د -

 ذ -

 2ر -

 ز -

 س -

 ش -

 ص -

 ض -

                                                             

 010رفيعة خلفاف شاعر ، كتاب تعليم اغبركؼ اؽبلائية ، ص  1

 010اؼبرجع السابق ، ص  - 2
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 ط -

 ظ -

 ع -

 غ -

 ؼ -

 ؽ -

 ؾ -

 ؿ -

 ـ -

 ف -

 ىػػػػ -

 ك -

 م -
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 1: كتابة الحركؼ 2تدريب 
 أكتب الحركؼ الناقصة 

 آخر الكلمة كسط الكلمة أكؿ الكلمة الحرؼ

 قر... ثػػػػػػػ...ر ...ضبد أ

 ثعل... سػػػػػػػػ...كرة ...قرة ب

 بيػػػػػػػػ... كػػػػػ...ب ...مر ت

 ليػػػػػػػ... مػػػ....ؿ ...كب ث

 ثلػػػػػػػ... شػػػػػ....رة ...مل ج

 ملػػػػ.... سػػػػػ...ب ...بل ح

 بطيػػػ..... يػػػ...بر ...ركؼ خ

 كجػػػػ... بػػ...ر جاجة... د

 أخػػػ.... ب...اكر ...ىب ذ

 نظػػػػػػػ.... حػػػػ...ث ...جل ر 

 خبػػػػػػػ.... نػػػػ...ؿ ...ىور ز

 جلػػػػػ.... عػػػػ....م ...بح س

 يعيػػػػػػػ..... يػػػػػػ...رب ...مس ش

 قفػػػػ..... حػػػػ...اف ...قر ص

 أبيػػػػػػػػػػػ....ض أخػػػػػػػ.....ر ...رب ض

                                                             

 01ىػػ ، ص 0221،  0لعربية للناطقُت بغَتىا ، دراسة لسانية تربوية ، طكليد العناٍل ، كتاب نوف كالقلم لتعليم ا - 1
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 ربػػػػػػػػ...... مػػػػ....طر ...فل 1 ط

 حفػػػػػػ.... مػػػػػ....لة ...رؼ ظ

 رجػػػػػػػػػػػػ.... يلػػػػ...ب ...نب ع

 يصبػػػػػ..... يػػػ....رد ...سل غ

 ىاتػػػػػػػػػػ.... قػػػػ....ز ...تح ؼ

 طريػػػػػػػػ.... مػػػػػػ....قص ...مل ؽ

 ظبػػػػػػػػػ..... حػػػػػػػػػ....ـ ...لب ؾ

 بصػػػػػػػػ.... عػػػ....ـ ...كز ؿ

 ....رسػػػػػػػػ قػػػػػ....ر ...سلد ـ

 لبػػػػػػػ.... يػػػ..... حنػػػي ...خلة ف

 منبػػػػػػػػػ.... سػػػػػػػ.....ـ ...الؿ ىػػػػ

 يدعػػػػػػػػػػػ.... مػػػػػػػػػػ...ز ...ردة ك

 كرسػػػػػػػ.... فػػػػ....ؿ ...قرأ م

 

 

 

 

                                                             

 02اؼبرجع السابق، ص  1
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 1: كتابة الحركؼ كالكلمات 3تدريب 
 : كتابة على السطرأكتب اغبركؼ كالكلمات التالية مع مراعاة ال -

 أمي إخوتي أبي أ إ أ

      

      

 بلبل بئر باب ب ب ب

      

      

 زيتوف قتل تمر ت ت ت

      

      

 ثور كاثق ثعلب ث ث ث

      

      

 موج جيل جمل ج ج ج

      

      

 

                                                             

  00، ص 0100مدارس ابن األمَت الصيعاٍل ) د .ط.( دار النشر   نزار النسَتم ، كتاب اغبركؼ اؽبلائية ،  -1
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 ملح حصاف حمل ح ح 1ح    

      

      

 خوخ خيار بخار خ خ خ

      

      

 دخاف حديقة دجاجة د د د

      

      

 يأخذ ذئب ذيل ذ ذ ذ

      

      

 رمح ريح رجل ر ر ر

      

      

 زحل زلزاؿ جزر ز ز ز
      
      

                                                             

 00اؼبرجع السابق ، ص  - 1
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 سوؽ سباؽ عسل س س 1    س

      

      

 شرطي شراع شمس ش ش ش

      

      

 صوص صياد صقر ص ص ص

      

      

 ضباط ضرس بيضة ض ض ض

      

      

 يربط طفل طيب ط ط ط

      

      

 ظفر عظيم محفوظة ظ ظ ظ
      
      

                                                             

 02اؼبرجع السابق ، ص  - 1
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 ضفدع عنب عربة ع ع 1      ع

      

      

 دماغ غراء غزاؿ غ غ غ

      

      

 فوؿ فيل فراشة ؼ ؼ ؼ

      

      

 قفاز قدر قلم ؽ ؽ ؽ

      

      

 كرسي يبكي كأس ؾ ؾ ؾ

      

      

 لؤلؤ لساف ملك ؿ ؿ ؿ

      
      

                                                             

 02، ص  اؼبرجع السابق - 1
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 قلم مسطرة موز ـ ـ 1    ـ

      

      

 يلوف منير نخلة ف ف ف

      

      

 اهلل سهر ىاج ىػػػػػ ىػػػػ ىػػػػ

      

      

 كركد كجهة كلد ك ك ك

      

      

 أيها لين يد م م م

      

      

 
 
 

 
                                                             

 01اؼبرجع السابق ، ص  - 1
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 : تطوير الكتابة  2تدريب 

يذىب الناس ألعماؽبم ما بُت السابعة صباحا كالرابعة مساءا ، فالذين تبعد منازؽبم عن العمل يتحركوف منها 

 مبكرا ليصلوف دكف تأخر ، كلذلك فبعضهم يغادر منزلو قبل السابعة بساعة أك ساعة إال طبس دقائق 

 م عند الرابعة سباما كقد يغادر البعض عند الرابعة إال طبس دقائق أك نصف ساعة، بينما يغادركف أعماؽب

 1أك الرابعة إال دقيقتُت كنادرا ما يغادركف عند الرابعة إال ثلث. 

Thamrin : 

- yath- hab – an – nas – li – aa – ma – li – him – ma – bay – en – as 

– sa –be – a’ah – sa – ba – han – waar – ra –be –a’ah – ba – a’ad –

adh dhu –hur –fa –al –la –t—hee –na – tab – and – ma –na –ze – lu 

– la – luma anal – aa – mal – ya – ta har – ra – koon mim – ha – mu 

– bak – ki – ran – li ya – si – loon – doun ta – kheer – wali – tha – 

lik – fa – baa – dhu – hum ya – gha – dir man – zi – luh qa – bel as 

sa – be – a ah be sa a ah aw sa a ah – el la kham – es di qa eiq aw sa 

– a al el la ru – buaau nes efsa – a ah ta – mac – man wa qad ya – 

gha – der al – ba a adh enda – ar – ra be a ah –d la kham – es – daqa 

– eiq aw ar – ra – be aoh el – la – du – qi – qa – tay – en – wa na – 

de – ran – ya – gha – de room – en – da – ar – ra be – aah – el – la –

thu – luth . 

- The people go to work between 07 :00 am and 16 :00 pm . those 

their hom es are far move early to arrive on time .so some of them 

leave his house one hour . fitty five minutes , forty five minutes , or  

                                                             

، دار النشر اعبامعة اإلسالمية باؼبدينة اؼبنورة ، ) د .ط(  0ؼ. عبد الرحيم ، كتاب تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ، ج -1
 12، 11، ص  0204



98 
 

half an hour early. Meanuhile the leave work at 16 :00 pm sharp. 

But may be some of them leave five minutes to sixteen or two 

minutes to sixteen but rarely leave twenty minites to sixteen . 

  ضع كل توقيت كرد يف القطعة يف صبلة مفيدة: 3تدريب 
.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 : 4تدريب 

سبر األحداث ساعة الليل كالنهار نبا مدار أربع كعشركف ساعة اليت تقضي فيها حياتنا ، ففي اليـو كالليلة 

أك برىة أك فًتة زمنية قصَتة دكف أف تسلل هبا  بساعة ، كدقيقة بدقيقة كثانية بثانية ، فال سبر غبظة كاحد

أحداث تؤثر سلبا أك إلهبابا يف مسَتة اإلنساف ، كما تعترب ربع ساعة أك حىت عشر دقائق كقت طويل ال 

 1 يستهاف بو يف عمر الزمن .

Al – lay – el wa an – na har hu mama dar ar – ba’wa esh – roun sa a 

ah al la – ti – naq – dhi – ha ha – ya – tu – na – fa – fi al – yuom wa 

al – lay – lah – ta – mur al – ah – dath sa  - aah be sa a’al wa da  qee 

– qah be – da – qee . qah wa – he – dah aw bur – hah aw fat – rah – 

za – ma – ni – yah qa – see – rah doo – na a’an tu – say – jal be – ha 

ah – dath tu – ath – ther se – banai ea ja – ban ala ma – see – rat al – 

en – san – ka ma tua – ta bar rub – u as – sa a-al aw hat ta ash – er 

da – qa – eiq waq  et ta – weel la yus – ta han beh fi aum – ur az – 

za – man . 
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Day and nigh are the twenty four hours that we spend our life . the 

events in the day and the night would pass hour by hour .minute by 

minute second by second . no glance or period or short era of time  

without recording events that affect human current live in a positive 

or negative way . a quarter of hour even ten minutes are considered 

long time can not be ijnored in the time’s age . 

 

 أعد كتابة القطعة  : 5تدريب 
.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
 نالحظ من خالؿ التدريبات عن طريق الكتابة ما يلي: -

يقـو اؼبعلم بتنقيط اغبركؼ اؽبلائية لكي يسهل على اؼبتعلم األجنيب غَت الناطق العربية بكتابة اغبركؼ  -

 طقها .كتعلمها ككيفية ن

يف اؼبرحلة الثانية يقـو اؼبعلم بكتابة كلمة ناقصة مث هبعل متعلميو بإكماؿ اغبركؼ الناقصة كذلك لتشليعهم 

 على كتابة الكلمات .

كما يقـو اؼبعلم أيضا بتنقيط الكلمات البسيطة لكي يسهل على اؼبتعلمُت األجانب على كتابة الكلمات   -

 بعدىا ينتقل إىل تعلم كتابة نص .
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 : كتابة الحركؼ الهجائية على شكل تنقيط  1تدريب 

 إم أك آ أ

    

 بي بو با ب

    
 تي تو تا ت

    
 ثي ثو ثا ث

    
 جي جو جا ج

    
 حي حو حا ح

    
 خي خو خا خ

    
 دم دك دا د

    

 ذم ذك ذا ذ
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 رم رك را ر

    
 زم زك زا ز

    

 سي سو سا س

    
 شي شو شا ش

    

 صي صو صا ص

    

 ضي ضو ضا ض

    

 طي طو طا ط

    

 ظي ظو ظا ظ

    
 عي عو عا ع
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 غي غو غا غ

    
 في فو فا ؼ

    

 قي قو قا ؽ

    

 كي كو كا ؾ

    

 لي لو ال ؿ

    

 مي مو ما ـ

    

 ني نو نا ف
    

 ىي ىو ىا ق

    

 كم كك كا ك
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 يي يو يا م
    

 

 : كتابة الحركؼ  2تدريب 

 أكتب اغبركؼ الناقصة من الكلمة  -

 آخر الكلمة كسط الكلمة أكؿ الكلمة الحرؼ

 بد. ؼ.ر .خضر أ

 سل. ؾ.ب .ئر ب

 ليػ. ش.ـ .ين ت

 لب. أ.ٌل .علب ث

 مز. ر.ـ .زر ج

 رم. ر.ؿ .مل ح

 صارك. مض.ة .كخ خ

 مدا. ر.ار .لو د

 لذم. ب.رة .ئب ذ

 منظا. ـ.فأ .يح ر 

 طرا. بنػػ.ين .رافة ز

 در. ا.ىاـ .مكة س

 بشو. ر.يق .ىد ش
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 صو. ؽ.ير .بر ص

 را. ؼ.كؿ .ابط ض

 مطا. ر.يف .بل 1 ط

 كعػػػػػ. ف.ر .رؼ ظ

 شب. ـ.اد .كد ع

 صم. م.كص .ًل غ

 قد. ح.ر .أر ؼ

 دقيػػ. م.كؿ .مل ؽ

 شػو. ر.ب .كب ؾ

 نز. با.كد .يبوف ؿ

 طماط. .ؿح .كز ـ

 فر. ع.ب .مل ف

 ميا. ؾ.ؼ .الؿ ىػػػػ

 يشك. را.م .احة ك

 شا. ر.حاف .د م
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 : تحليل الكلمات إلى حركؼ  3تدريب 

 حلل الكلمات التالية إلى حركؼ -

 الحرؼ الحرؼ الحرؼ الحرؼ الحرؼ الكلمة

 .......... .......... .......... .......... .......... معلمة

 .......... .......... .......... .......... .......... زمـز

 .......... .......... .......... .......... .......... مدرسة

 .......... .......... .......... .......... .......... منزؿ

 .......... .......... .......... .......... .......... فصوؿ

.......... .......... الشمس  .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... .......... حقيبة 

 .......... .......... .......... .......... .......... كتاب

 .......... .......... .......... .......... .......... تفاح 

.......... .......... .......... نخلة  .......... .......... 

 

 أىمية التدريب عن طرؽ الكتابة  -

 فهم اللغة العربية  - 

 تطوير اؼبتعلم على الدقة كالنظاـ كقوة اؼبالحظة كالًتتيب كالنظافة. -

 .تدريب اؼبتعلمُت على كتابة الكلمات الصحيحة، كتثبيت صورىا يف أذىاهنم -
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 حسن اإلستماع كاعبلسة الصحيحة أثناء الكتابة كالدقة يف إمساؾ القلم.تعود اؼبتعلمُت على اإلنصات ك  -

 إختبار مهارة اؼبتعلمُت يف الكتابة كالوقوؼ على مواضع الضعف ؼبعاعبتها . -

 تدريب اؼبتعلمُت على كتابة يتحقق فيها اعبماؿ كاعبودة كالسرعة مع اؼبيز بُت اغبركؼ ، كعدـ خلط بينهما. -

 عن طريق الكتابة :  من صعوبات تدريب -

اللغة العربية تكتب من اليمُت إىل اليسار فقد هبد اؼبتعلم األجنيب غَت الناطق العربية صعوبة يف كتابة ألنو  -

 تعود من اليسار إىل اليمُت .

 ( هتقارب بعض اغبركؼ الواحد يف األجبدية العربية مثل حرؼ الكاؼ ) ؾ ،كػػػ ، ؾ ( ك ) ىػػػ  ،  -

 اليت تلفظ كال تكتب اغبرؼ اؼبشدد كالتنوين . تعدد اغبركؼ

قد يقع متعلم يف خطأ أثناء كتابة صاد كالضاد ، فقد يهمل سنيت ) صاد كضاد( كعدـ التفريق بُت الضاء  -

 كالظاء كالطاء .
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 ةػػػػػػخاتم
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 خاتمة

 لتها مرقمة كمبوبة على الشكل التايل:بعد إنتهائي من ىذه الدراسة توصلت إىل صبلة من النقاط إستنت     

اللغة العربية سيدت اللغات، فهي لغة األدب كالعلم كاللغة الضاد فمخرج ىذا اغبرؼ مل تعرفو أية لغة من -1

 لغات العامل.

فمن شأف ذلك أف يسهل على  اللغة العربية لغة إشتقاقية ينبغي االستفادة من ىذه اػباصية من تعلمها، -2

 ة التلقي، كأف  يقدـ إغراء يشلعو على التحدث هبا.اؼبتعلم عملي

 اللغة العربية ذات مستويات ـبتلفة األكىل تقرب من اغبديث اليومي، كاألخرل ىي لغة األدب الرفيعة.  -3

ألهنا تعلز  كليست اللغات العامية، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا تكوف باللغة العربية الفصحى، -4

 حاجيات األجانب يف تعليم يف مناحي اغبيات اؼبختلفة.عن تلبية 

يبكن تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا عرب مستويات منها: تدريس األصوات، تدريس القواعد اللغة،  -5

 تدريس القراءة، تدريس الكتابة.

 إستخداـ الوسائط اؼبتعددة لتعليم اللغة العربية لألجانب منها األنًتنت. -6

نًتنت ذات مكانة مهمة يف العامل حيث دخل عدد من اجملاالت منها اعباؿ التعليمي بشكل عاـ، األ-7

 كؾباؿ تعليم اللغة العربية بشكل خاص.

 سبيز تعليم اللغة العربية من األنًتنت بعدة خصائص منها: -8

 توفَت القاعدة كبَتة، كمتنوعة من اؼبعلومات.-

 س عن بعد(.تسهيل عملية االتصاؿ بالعامل)تدري-

 جاء استغالؿ األنًتنت من جانب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا من خالؿ: -9
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كإما أف هبعل من عنصران مهمان يف  كتكميل للتعليم التقليدم، إما جبعل من األنًتنت كسيطان يف عملية التعلم،

 التعليم، كاعتماد على تقنية االتصاؿ اؼبباشر.

واقع لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا لكي يسهل على اؼبتعلم الوصوؿ إليها إنشاء عدد من اؼب -10

 كبسهولة.

 تقدَل كلمات جديدة ذات معاٍل ـبتلفة غَت مألوفة لدل اؼبتعلمُت من خالؿ الًتاكيب القصَتة، -11

 كأساليب سهلة ليتمكن اؼبتعلم من معرفة الكلمة من غَت اغباجة للبحث عنها.

 اـ اغبركؼ اؽبلائية مرتبة، ككضعها يف صبل قصَتة حىت يتمكن اؼبتعلم من معرفتها كقراءهتا.استخد -12

 التدرج يف تقدَل الكلمات من السهل إىل الصعب. -13

كما يبكن أف  أقولو يف اػباسبة أف اللغة العربية يف أشد حاجة إىل أجهزة متطورة تزيد يف مبوىا كرقي مكانتها -

 للغات كوهنا تنفرد دبزايا ال تقارف بعيوهبا.باعتبارىا من أحسن ا

 إعداد مدرسيُت متخصصُت يتمتعوف دبهارات خاصة لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. -

 ال بد على اؼبدرس أك اؼبعلم اللغة العربية إحًتاـ قوانينها كثقافتها حىت تصل سليمة إىل اؼبتلقي.   -
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