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  الثاني بابال

  القرص باستخدام العربية اللغة قواعد متعلي
  

 الدراسة السابقة  . أ

 املباحث من البحث ذا يتعلق ما الباحث وجد قد املوضوع، هذا خيتار أن قبل
  :ياىل كما القدماء،

 االبتدائية" اهللا هداية" مدرسة يف الصور وسائل باستخدام العربية اللغة تعليم تنفيذ .1
 أن الباحثة أرادت). 3103202( معينة باسم الطلبة الفته مسارانج، االسالمية

 األبواب من احد و العربية، اللغة تعليم يف الصور وسائل استخدام كيفية كتبت
 .معانيها لتعليم أى املفردات لتعليم الصور استعمال عن الباحثة شرحت

 الثانوية مدرسة يف العربية اللغة تعليم يف البصرية السمعية الوسائل استخدام تطبيق .2
 ضية اعداد. سوراكرتا) اخلاص برنامج: الدين علوم قسم( احلكومية اإلسالمية

 الوسائل استخدام أن االقرتاحة، يف الباحثة شرحت). 3102052( املطيعة
 .االستماع مهارة لتعويد تستفيد  البصرية السمعية

 اللغة لتعليم وتضمينها والطريقة املادة ناحية من القرصية لفيا طريقة عن حتليلية دراسة .3
 )3103010العربية يف املدرسة الثانوية, اعداد على حتمد (

 بيت" معهد ىف العربية املفردات تعليم ىف املرتاصة األسطوانة وسيلة استخدام تطبيق .4
 وهذا. )3104237( الدين فتاح أدتيا اعداد, مسارانج بـميجني اإلسالمى" السالم
 مادة من بعض كلها ألن املسهل القرص باستخدام عربيةال اللغة تعليم يأيد البحث
 .املسهل القرص

  :هو الفته الذى والبحث البحث هذا بني والفرق
  املسهل القرص باستخدام اللغوية القواعد تعليم ىعل يركز البحث هذا). أ

 املسهلة الطريقة بسبيل العربية باللغة تتعلق اليت املعلومات خيرب البحث هذا). ب
  املسهل قرصال وهي
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 يف والسمع والكتابة الصورة، منها الوسائل مجيع علي شامل البحث هذا). ج
 العربية اللغة تعليم

  
 القرص باستخدام العربية اللغة قواعد تعليم  . ب

  اللغة العربية قواعد تعليم  .أ 

  قواعدالتعليم  مفهوم )1
  :منها العلماء، بعض  أراء بنظر" تعليم"  لفظ وتعريف

 من أو الكتب من املعلومات نقل عملية هو التعليم إن شحاتة حسن قال  ) أ
  17.املتعلم عقل إىل املعلم عقل

 اليت restructuring اخلربة بناء إعادة عملية هو التعليم طعيمة أمحد رشد قال  ) ب
 أخرى وبعبارة. والقيم واالجتاهات واملهارات املعرفة بواسطتها املتعلم يكتسب

 مبثل باملتعلم احمليطة البيئة عناصر تنظيم بواسطتها يتم اليت األساليب جمموع أنه
  18.معينة تربوية خربات اكتسابه أجل من معان من البيئة كلمة له تتسع ما

 توفري عملية هو التعليم إن سعيد حممد مالك وحممد البشري مزمل حممد قال  ) ج
 ناصرع مع النشط التفاعل على التلميذ تساعد اليت والنفسية املادية الشروط

 الطرق أبسط مستخدما مدرسا معلم العملية ذه يقوم حمدد، موقف ىف البيئة
19.املمكنة

 

 املعلومات نقل عملية هو التعليم أن الباحث عرف السابقة، التعريفات من
 املتعلم عقل إىل اإلجايب املعلم عقل من أو واملذاكرات الكتب من والعلوم واملعارف

 إىل حتتاج العملية وهذه. وغريها واملدرسة الفصل ىف مثل اخلاص، اال ىف املتلقي
  .كاملة عملية ليكون وحنوها التعليمية والوسائل والطرق املواد

                                                        
17

 19 ص ،)سنة دون البيانية، املصرية املكتبة: مصر( ،والتطبيق النظرية بين العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن 

18
 والثقافة، والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة منثورات: مصر( ،وأساليبه مناهجه بها الناطقين لغير العربية عليمت طعيمة، أمحد رشدي 

 45 ص ،)1989

19
 65 ،ص) 1995 اللواء، دار: السعودية العربية( ،التدريس وطرق المناهج إلى مدخل سعيد، حممد مالك وحممد البشري مزمل حممد 
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نحو والصرف. كما عرف الباحث أما ال هي غالبا من القواعداملقصود و 
النحو هو قواعد يعرف ا أحوال أخر الكلمات العربية اّليت حصلت برتكيب 
بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعها. والصرف هو علم بأصول تعرف ا 
صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اّليت ليست بإعراب والبناء. إن للقواعد النحويّة أو 

ورمها يف تركيب اجلمل الصحيحة وفهمها. وأما حصول تعليم القواعد الصرفية د
فيحتاج إىل التفكري واإلهتمام ألن تعليمها ليست من األمر السهل واهلني. وإذا 
نظرنا يف الواقعة كانت تالميذ يشعرون بالصعوبة يف تعلم القواعد، قد حيمل 

ارا دون تفهم وتعقل، التالميذ على أن يعدوها غاية يف ذاا فستظهرها إستظه
  وحيملوا جانبها التطبيقي وغايتها العلمية.

  لفهم معىن القواعد واضحا، يقدم األرء األتية :
) القواعد هي وسيلة لضبط الكالم، وصحة النطق والكتابة، وليست غاية 1

  مقصودة لذاا.
  20) القواعد هي علم قواعد اللغة العربية الذي يشمل النحو والصرف2
) القواعد هي جمموعة من القاعدة اليت حتكم الكالم املنطوق واملكتوب بلغة 3

  ما، وتشمل يسميه اللغويون من العرب (النحو والصرف). 
ة العربية إىل نوعني، ومها القواعد النحوية وتنقسم القواعد اللغ

  والقواعدالصرفية. والبيان كما يلى:
  أ) القواعد النحوية

  وهو كما يلي: تعريف النحو عند حناة أو علماء النحو
) النحو هو علم من العلوم العربية تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث 1

ىف حال تركيبها وعالقتها بغريها اإلعراب والبناء. وما يعرض هلا من األحوال 
من الكلمات فهو يبحث ما جيب أن يكون عليه أخر الكلمة من رفع أو 

   21نصب أو جر أوجزم

                                                        
20

 80ص سنة، بال  لبنان، بريوت،  العلمية، دارالكتب اجلزءالثاين، ،العربي النحو فى المفصل المعجم  بابيت، فوال عزيزة ورةالدوكت  

21
 10. ص),  سنة دون, دارالفكر: بيروت, ( األول.  ج, اوصرفه نحوها العربية اللغة في رضا، على  
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 جلملة) النحوهو ضبط او أخرالكلمات بعد التعرف على مواقعها من ا2
حلن الكالم لتأدية أصل املعىن مطلقا  ) النحو هو علم ملعرفة كيفّية تركيب3

مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب, وقوانني مبنية عليها، حيرتز ا 
 عن اخلطأ ىف الرتكيب من حيث تلك الكيفّية 

وبناء على ما سبق خيلص الباحث بأن النحو هو علم يبحث فيه تركيب 
العربية من حيث اإلعراب والبناء، أو بعبارة أخرى أنه علم ملعرفة  الكلمات

  أخرالكلمات العربية
  ب) القواعد الصرفية

  تعريف الصرف عند الصرفني، وهو كما يلي:
 ) الصرف هو قواعد يعرف ا صيغ أبنية الكلمة1
) الصرف هو علم بأصول تعرف ا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اّليت ليست 2

 22عراب والبناءبإ
) الصرف هو علم من العلوم العربية يبحث فيه أبنية الكلمة من حيث تكوينها 3

 23بذاا وحتويلها إىل صور خمتلفة دون عالقتها بغريها ىف الكالم
وبناء على ما سبق خيلص الباحث بأن الصرف هو علم يبحث فيه حتويل 

  .الكلمات خمتلفة حبسب املعىن املقصود وال يبحث به اإلعراب والبناء
 واملعارف املعلومات نقل عمليةهو  من املفهوم السابق أن تعليم القواعد

 املتلقي املتعلم عقل إىل اإلجايب املعلم عقل من والصرف النحو من اللغوية والعلوم
  .اخلاص اال ىف
  
  

  أهمّية تعليم قواعد اللغة العربية). 2
  وأما أمهية تعليم القواعد وهي :

                                                        
22

 440. ص, األوىل الطبعة, الثالث اجلزء), م2005, العصرية املكتبة: بريوت, (العربية الدروس جامع, الغالييىن مصطفى 

23
 10 ص ،السابق المرجع رضا، على 
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ال تفهم العلوم العربية إال مبعرفة القواعد ولذالك يلزم أن يتعّلّ◌م 
مّية. املثال بعض املسلمني القواعد ألن بعض العلوم العربية من العلوم اإلسال

القرآن الكرمي، أن اللغة العربية هي اللغة اّليت نزل القرآن الكرمي، اّليت حيتاجها  
كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن اّلذي يستمد منه املسلم األوامر والنواهي 
واألحكام الشرعية، وكذا احلديث النبوي، واحلديث القدسي، والتفسري، 

  وكتب الشريعة الدينية وغريها.
  

  أهداف تعليم قواعد اللغة العربية .)3
  24قال حسن شحاتة أن أهداف تعليم القواعد ما يلي:

) تساعد القواعد تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ فيما يكتب فيتجنبه، ويف 1
  الك إقتصاد ىف الوقت واهودذ

 ) حتمل التالميذ على التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب واجلمل2
) تنمية املادة الّلغوية للّتالميذ، بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثله 3

 تدور حول بيئتهم وتعربعن ميوهلم
عليهم اإلنتفاع ا وميكنهم من ) تنظيم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل 4

نقدا األساليب والعبارات نقدا يبني هلم وجه الغموض وأسباب الركاكة ىف هذه 
 األساليب

) تساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتكون ىف 5
نفوسهم الذوق األديب، ألن من وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب 

التمييز بني صواا وخطئها، ومراعاة العالقة بني الرتاكيب ومعانيها والبحث و 
 فيما طرأ عليها من تغيري

) تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب إستعماال صحيحا بإدراك 6
اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية، كانوا يدربوا أا تتكون من فعل 

                                                        
24

 201 ص ،)سنة دون اللبانية، املصرية دار:  بريوت( ،والتطبيق النظرية بين العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن 
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من بعض املكمالت األخرى كا املفعول به والتمييز وفاعل أو مبتدأ وخرب و 
 وغري ذالك

  ) تكوين العادات اللغوية الصحيحة، حىت ال يتأثروا بتيار العامية7
) تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية، وإقدارهم بالتدريج على متييز اخلطأ من 8

  الصواب
مايكتب ورأى عبد احملسن أن أهداف القواعد النحوية هي ضبط حركات 
 25وما يلفظ وتكوين عادة لغوية صحيحة وتنمية الذوق األديب وتفهيم صيغ اللغة.

  
  ). الخطوات في تعليم القواعد اللغة العربية 4 

تخدم املعلم يف عملية التعليم والتعلم. أن اخلطوات هي اجتاهات اليت اس
  26وأما خطوات تعليم القواعد هي:

  يبدأ املعلم الدراسة بالتوضيح تعريف القاعدة مث يقدم املعلم إىل أمثلتها )1
 لب حبفظهايعطي املعلم املفردات وترمجتها مث يطا )2
 يطالب املعلم إىل املتعلم لتفهيم القراءة وترمجتها لفظا بلفظ )3
يشرح املعلم الرتمجة اخلطيئة وتوضيحها من ناحية القواعد، اى حنوية والصرفية  )4

 مث يطبق بالكالم
 يطالب املعلم إىل املتعلم حلفظ القاعدة والتحليليها يف وقت أخر )5
  لواجبة املنزلية اليت تتعلق بالقاعدةيعطي املعلم إىل املتعلم ا )6

وبناء على ذلك، أن تعليم القواعد هي عملية التعليم والتعّلم للفرد يف حتقيق أهدافها  
لتصحيح الكالم نطقا وكتابة، وإمنا هي وسيلة من الوسائل اّليت تعني املعتعّلمني على احلديث 

صمتها من اللحن واخلطأ، حىت و الكتابة بلغة صحيحة، فهي وسيلتهم لتقومي ألسنتهم وع
  يتمكو من استخدام اللغة استخداما صحيحا يف يسر مهارة وبعبارة أبسط. 

                                                        
25

 25 ص ،)سنة ودون ومطبعة مكان دون( ،بها الناطقين لغير العربية اللغة التدريس طرق في مذكورة احملسن، عبد 

26
 208 ص ،)سنة دون اللبانية، املصرية دار:  بريوت( ،السابق المراجع شحاتة، حسن 
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وعرف الباحث أن لتحقيق النجاح يف تعليم القواعد، أنه حيتاج إىل التفكري واملعاجلة 
وإلهتمام ىف الستعاب هذا الدرس. ولكن أهم ما ينبغي على كل الطالب أن يرغبوا يف تعليم 

  قواعد، ألنه فهم القواعد يرابط على دروس اللغة العربية املتعددة.ال
  

 العربية اللغة تعليم وسائل  .ب 

  الوسائل تعريف .1
عند صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد أن الوسائل هى آلة يتقرب 
ا املدرس إىل أذهان التالميذ ويوضح ما فيه من املعلومات أو األفكار 

  27املعقدة.
وقال أزهر أرشاد إن الوسائل التعليمية هي الوسائل واآلالت الىت يقصد 

اآلالت التعليمية يف املدارس الىت يقوم إذن الوسائل هي   28استخدامها التعليم.
وأمهية كربى يف  ،ا املعلم علي إرشاد التالميذ وتوجيه حنو السلوك املنشودة

  ومنها اللغة العربية. ،تدريس املواد املختلفة
الوسائل التعليمية هي أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني 

امل تعين: مجيع الطرق واألدوات واألجهزة عملية التعليم والتعلم. وهي مبعناها الش
  والتنظيمات املستخدمة ىف نظام تعليمي لتحقيق أهداف تعليمية حمددة. 

 املعلم يستخدمها ما كل هي التعليمية الوسائل إن يونس، حممود قال
 من فهمه عليهم يصعب قد ما تالميذه فهم على به ليستعني الوسائل من

 إىل يلجاء أو القدمية املعلومات من بشيء نييستع فقد. اجلديدة املعلومات
 أن فظهر احلواس بأحدى إدراكه عليهم يسهل شيئا عليهم فيعرض حواسهم
 من يتدرج فهو األساسية التدريس قواعد على تطبيق اإليضاح وسائل استخدام

  29.املعقول إىل احملسوس من و اهول إىل املعلوم

                                                        

 .59صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد، املرجع السابق، ص.  27 

28
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 4. 

29
 .3، ص. حممود يونس وقاسم بكر، املرجع السابق 
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 الطالب، أو املعلم يستخدمها هى العربية اللغة تعليم يف الوسائل وأما
 .جهد وأقل وقت بأسرع اللغوية املهارة أو املادة لفهم اللغة تعليم أو تعلم عملية

كاملسجالت، حيث تسجل قراءات   ،األجهزة الصوتية هي التعليمية الوسائل من
مة النطق، ووضوح الصوت، وسالمة الطالب النموذجية اليت تتوفر فيها سال

األداء اللغوي ومتثيل املعاين، مث تعرض هذه القراءات على مسامع الطالب 
  .لالستفادة منها من خالل احملاكاة والتقليد

  املستعملة يف التعلم، تتكون على ثالثة أقسام: املعينةوالوسيلة 
  الوسائل السمعية  )1

لى حاسة السمع فقط يف استقبال و تتضمن مجيع الوسائل اليت تعتمد ع
  30مضموا مثل اإلذاعة و التسجيالت الصوتيه.

  الوسائل البصرية  )2
تتضمن كل الوسائل اليت تعتمد على حاسة البصر فقط يف استقبال 

تتنوع الوسائل البصرية املعينة من حيث اإلعداد واجلهود  31الرسالة.
والفائدة، ولعل اإلشارة والتمثيل والسبورة والرسم من الوسائل البصرية 

 الشائعة اإلستعمال اليت استخدامها معلموا اللغات األجنبية قي العامل.
 تنقسم الوسائل البصرية إىل قسمني:

. على سبيل املثال: الكاتب و االت و البصرية الثابتة / الصامتة  .أ 
 جهاز عرض الشفافيات.

  البصرية املتحركة. كمثل األفالم الثابتة.  .ب 
  الوسائل السمعية والبصرية  )3

تضم جمموعة املواد  32هي اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذن معًا .
على حاسيت السمع و البصر وتشتمل الصور املتحركة  اليت تعتمد أساسا

                                                        
30

 64)، ص.  2004، ( الرياض: مكتبة الرشد،وسائل وتكنولوجيا التعليمأمحد حممد سامل،  

  63. ، صنفس المرجع 31

 246، ص: المرجع السابقنايف حممود معروف،  32
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ية واآلن توجد الوسيلة السمع 33الناطقة وهي تتضمن األفالم والتلفيزيون.
والبصرية اآلخر مثل القرصة التفاعلية. ويف هذا البحث تأخذ الباحثة القرصة 
التفاعلية لبحث عن تأثريِها على ترقية مهارة االستماع للتالميذ. ألن 
االستماع حيتاج إىل الوسائل السمعية والبصرية حملاصلة على اهلدف املنظم 

  أو يستمع إىل ناطق األم يف اللغة العربية.
 

   فى تعليم اللغة العربية مية الوسائلأه .2
 السرور جتلب ألا, جدّ  مهمّ  ابراهيم العليم عبد عند التعليمية الوسائل  

 ىف احلقائق تثبيت على تساعد اا املدرسة اليهم وحتب نشاطهم وجتّدد للتالميذ
   34.والعمل احلركة من استخدامها يطلبه مبا الدرس حتيي أا التالميذ أذهان

  :تلى ما هي والتعلم التعليم عملية حتسني يف التعليمية الوسائل دور
  .التعليم إثراء: أوالً 

 دوراً  تلعب التعليمية الوسائل أن واألحباث الدراسات أوضحت
 وختطي املفاهيم بناء وتيسري املتعلم خربات وتوسيع  التعليم إثراء يف جوهرياً 
 الوسائل تعرض متنوعة اتصال وسائل باستخدام والطبيعية اجلغرافية احلدود

  . وجذابة ومشوقة مثرية بأساليب التعليمية
  .التعليم اقتصادية حتقيق: ثانياً 

 من أكرب بدرجة اقتصادية التعليم عملية جعل بذلك ويقصد
 هو يةالتعليم للوسائل االول فاهلدف. تكلفته إىل التعلم نسبة زيادة خالل
 يف التكلفة من قدر بأقل فعال مبستوى للقياس قابلة تعلم أهداف حتقيق
  .واملصادر واجلهد الوقت

 حاجته وإشباع التلميذ اهتمام استثارة على التعليمية الوسائل تساعد: ثالثاً 
  .للتعلم

                                                        
، ( اململكة العربية السعودية : عمادة شؤون املكتبات، المعينات البصرية في تعليم اللغةحممد إمساعيل صين و عمر الصديق عبد اهللا،  33

 4بدون التاريخ)، ص. 

 .432العامل ابراهيم، املرجع السابق، ص. عبد   34
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 املختلفة التعليمية الوسائل استخدام خالل من التلميذ يكتسب
 اخلربات كانت وكلما. أهدافه وحتقق مامهاهت تثري اليت اخلربات بعض

 ملموس معىن هلا أصبح الواقعية إىل أقرب املتعلم ا مير اليت التعليمية
 اليت والرغبات حتقيقها إىل التلميذ يسعى اليت باألهداف الصلة وثيق
  .إشباعها إىل يتوق

  .مللتعل استعداداً  أكثر جيعله مما التلميذ خربة زيادة على تساعد: رابعاً 
 خربات التلميذ يكتسب متنوعة تعليمية وسائل باستخدام

 يف التلميذ تعلم جعل على ساعد مما. للتعلم استعداداً  أكثر جتعله مباشرة
  .صورة أفضل

 عملية يف املتعلم حواس مجيع اشرتاك على التعليمية الوسائل تساعد: خامساً 
  35.التعلم

 ترسيخ إىل يؤدي التعليم عمليات يف احلواس مجيع اشرتاك إنّ 
 حواس مجيع إشراك على تساعد التعليمية سائلوالو  التعّلم هذا وتعميق
  .التعلم أثر بقاء على يساعد مما املتعّلم،

  .اللفظية يف الوقوع تـحاشي عـلى التعليمية الوسائل تساعد: سادساً 
 عند هلا ليست ألفاظا املدرس استعمال باللفظية واملقصود

 اردة أللفاظا هذه توضيح حياول وال املّدرس عند هلا اليت الداللة التلميذ
 ذهن يف هلا مرئية صور تكوين على تساعد حمسوسة مادية بوسائل
 زيادة على يساعد ذلك فإن الوسائل هذه تنوعت إذا ولكن التلميذ،
  .والتلميذ املّدرس من كل ذهن يف األلفاظ معاين بني والتطابق التقارب

  .اخلربة اكتساب يف اإلجيابية التلميذ مشاركة زيادة يف تساعد: سابعاً 
 املالحظة ودقة التأمل على التلميذ قدرة التعليمية الوسائل تنمي

 األسلوب وهذا. املشكالت حل إىل للوصول العلمي التفكري واتباع

                                                        

http://www.khayma.com/education- يمية يف تدريس اللغة العربية"،عبد اخلالق بن حنش الدرحمي، "الوسائل التعل  35 

technology/w2.htm  2012مايو  5مأخوذة ىف التاريخ 
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  .التالميذ عند األداء ورفع التعلم نوعية حتسني إىل بالضرورة يؤدي
 باتاالستجا تثبيت إىل تؤدي اليت التعزيز أساليب تنويع يف تساعد: ثامناً 

  .الصحيحة
  .املتعلمني بني الفردية الفروق ملواجهة التعليم أساليب تنويع على تساعد: تاسعاً 
  36.التلميذ يكوا اليت األفكار واستمرار ترتيب إىل تؤدي: عاشراً 

 ما يلى: من دور الوسائل التعليمية  أنّ  نعرف ،من الفكرة السابقة     

  .النسيان من والتقليل أثراً  أبقى التعلم جتعل .1
 استثارة اهتمام الطالب وتشويقه للتعلم. .2

 جتعل الطالب أكثر استعداداً للتعلم.  .3

 تكفل الوسائل التعليمية اشرتاك مجيع حواس الطالب ىف عملية التعليم. .4

  تساعد الطالب على تكوين مفاهيم سليمة عن األشياء. .5

 تعليم بأسرع وقت وأقل جهد.تساعد املعلم على حتقيق أهداف ال .6

 تساعد املعلم على تقدمي مادته. .7

 عملية ىف الطالب اهتمام انتثارة و التعليم أساليب تنويع تساعد على .8
 .التعليمية

 

 التعليمية الوسائل أنواع .3

   البصرية الوسائل -أ
  : عليها وتعتمد البصر حاسة تستخدم اليت وهي

 )الشرائح الصامتة، املتحركة، ة،الثابت الفوتوغرافية( الصور .1

 .والصامتة املتحركة األفالم .2

 . اخلرائط  .3

  .األرضية الكرة .4

 .والبطاقات اللوحات  .5
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  .البيانية التوضيحية الرسوم .6

 .واملتاحف املعارض  .7

37.الطباشريية السبورة  .8
 

  السمعية الوسائل -ب
  :وتشمل السمع حاسة على أساسا تعتمد اليت هي

 ).املدرسية اإلذاعة وبرنامج ، الراديو(  املسموعة اإلذاعة .1

 ).الشريط مسجل( الصوتية التسجيالت .2

 ).ةاللغ خمترب(  السمعية اللغة معامل .3

  البصرية السمعية الوسائل -ج
  :وتشمل معا والبصر السمع حاسيت على أساسا تعتمد اليت الوسائل وهي

 ).والفيديو التلفاز( الناطقة املتحركة الصور .1

 .والناطقة املتحركة األفالم  .2

38 .صوتية بتسجيالت واملصوبة الثابتة األفالم  .4
 

 

  التعليمية لالوسائ اختيار في سأس .4
 :فهى التعليمية اختيار الوسائل يف أساسيات وأما  

أن تتناسب مع قدرات واستعدادات الطالب، وحاجام وميوهلم، فال    -1
فتشتيت أذهام، وال تقل عن مستويام    تكون فوق مستويام

  فتقلل محاسهم، وتدخل السأم وامللل إىل نفوسهم. 
حتقيق بعض ىف  رس، أو على األقلالد حتقيق أهدافىف  أن تسهم   -2

 منها. 

أن تكون مثرية الهتمام الطالب، حبيث جتمع عناصر الطرافة    -3
  والتشويق. 

                                                        

 3مأخوذة ىف التاريخ  http://www.alfusha.net/t1895.html  عبد الصمد عمر، "الوسائل املعينة يف تدريس اللغة العربية"، 37
 2012مايو 
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  وواضحة, أي خالية من التعقيد.    أن تكون بسيطة   -4
 حمتواها. ىف  أن تكون صحيحة   -5

  39إعدادها.ىف  –قدر اإلمكان –أن يشرتك الطالب    -6
 ما التعليمية اختيار الوسائل يفمن أساسيات  أنّ  فنعرف ،من البيان السابق

  :يلى
أن تناسب الوسائل التعليمية مع قدرات واستعدادات وحاجات  .1

  الطالب.
 التعليم. أن تكون وسيلة التعليم تساعد لتحقيق أهداف .2

  حمتواها.ىف  وصحيحة  أن تكون واضحة .3
 

  في استخدام الوسائل التعليمية أسس .5
 :يلي ما التعليمية الوسائل استخدام يف أساسيات من وأما

  .بدقة الوسيلة حتققها اليت التعليمية األهداف حتديد -1
 قابل دقيق بشكل األهداف صياغة بطريقة جيدة معرفة يتطلب وهذا

 فعايلاالن احلركي، العقلي،:  األهداف مبستويات أيضاً  ومعرفة للقياس
 االختيار على يساعده األهداف هذه حتديد على املستخدم وقدرة. وغريها
  .ذلك أو اهلدف هذا حتقق اليت للوسيلة السليم

  .ومراعاا املستهدفة الفئة خصائص معرفة -2
 أن عليه التعليمية للوسائل واملستخدم التالميذ، املستهدفة بالفئة ونقصد

 حىت املتعلمني وحاجات واملعريف كائيوالذ  العمري للمستوى عارفاً  يكون
  .للوسيلة الفّعال االستخدام يضمن

  40.املنهج من وتكاملها الوسيلة هذه ارتباط ومدى املدرسي باملنهج معرفة -3
 بل املدرسي الكتاب يف احملتوى أو املادة يعين ال احلديث املنهج مفهوم

                                                        
 درحمي، املرجع السابق.عبد اخلالق بن حنش ال  39

 الـــوسائل الــتعــلـيــمــية"، مراقب املنتدى العام، "اساسيات استخدام 40
http://www.alazhar.gov.eg/forum.aspx?g=posts&t=428  2012مايو  3مأخوذة ىف التاريخ 
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 أن ذلك ومعىن والتقومي، التدريس طريقة واحملتوى، األهداف: تشمل
 املادة وحمتوى باألهداف اجلّيد اإلملام عليه التعليمية للوسيلة املستخدم
 األنسب  االستخدام له يتسىن حىت التقومي وطريقة التدريس وطريقة الدراسية
  .للوسيلة واألفضل

  .استخدامها قبل الوسيلة جتربة -4
 وهذا االستخدام قبل الوسيلة بتجريب املعين هو املستخدم واملعلم

 املناسب الوقت وحتديد استخدام بشأن املناسب القرار اختاذ على يساعده
 غري مفاجآت من نفسه حيفظ أنه كما املناسب، املكان وكذلك لعرضها

 جهاز يكون أن أو املطلوب الفيلم غري فيلماً  يعرض كأن حتدث قد سارة
 مطابق غري الدليل يف الوسيلة وصف يكون أن أو للعمل، صاحل غري العرض
  .التالميذ بني وفوضى للمدرس إحراجاً  يسبب مما حملتواها

  .الرسالة حمتوى الستقبال التالميذ أذهان يئة -5
  :التالميذ أذهان يئة يف املستخدمة األساليب ومن

  .الوسيلة متابعة على حتثهم الدارسني إىل األسئلة من جمموعة توجيه •
 هلا يتعرض مل هامة نقاط إىل التنبيه مع الوسيلة حملتوى تلخيص •

  .التلخيص
 .حّلها على الوسيلة دتساع معينة مشكلة حتديد •

 :الوسيلة الستخدام املناسب اجلو يئة -6

 فيه ستستخدم الذي للمكان الطبيعية الظروف مجيع ذلك ويشمل
 الوقت يف االستخدام األجهزة، توفري التهوية، اإلضاءة،:  مثل, الوسيلة
 املناسب اجلو يئة يف للوسيلة املستخدم ينجح مل فإذا. الدرس من املناسب

 .فيها املرغوب النتائج على احلصول من يتمكن لن هفإن

  41.الوسيلة تقومي -7
 األهداف مع الوسيلة استخدام على ترتبت اليت النتائج التقومي ويتضمن
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 بعد الدارسني حتصيل لقياس بأداة عادة التقومي ويكون. أجلها من أعدت اليت
 قدرة ومدى ومهارام وميوهلم نيالدارس اجتاهات معرفة أو الوسيلة، استخدام
  42 .الرتبوية للعملية مناسب جو إجياد على الوسيلة

 الوسائل استخدام يف أساسيات من أنّ  نعرف السابق، الشرح ومن
  : يلي ما التعليمية

  .الوسيلة ستحققها اليت التعليمية األهداف حتديد .1
 .التعليمية الوسائل خصائص معرفة .2

 .استخدامها قبل الوسيلة ربةجت .3

 .الوسيلة الستخدام املناسب اجلو يئة .4

  .الوسيلة تقومي .5
 خصائص فيها يذكر تقومي استمارة يعد أن املعلم على التقومي وعند

 مادة من احتوته ملا وملخصاً  استغرقته الذي والوقت ومصادرها ونوعها الوسيلة
  .التعليم األهداف حتقيقو  والطريقة للدارسني املناسبة التعليمية
  

 المسهل القرص وسائل مفهوم .6

 و ُتكَتب الىت  الفيديو إشارة  تسجيل و التخزين نطام هى القرص وسيلة
 القرص الوسيلة وان.  43)شريط على ُتسجل وال( البالستيكية قرصال على ُختزنُ 

 إىل وحتتاج مسّجلة حصلها الىت البصرية السمعية ووسيلة الكهربائية الوسائل إحدى
  . الفيديو الطالب و املعلم يشهد كى استعماهلا ىف والتلفاز ،CD player األجهزة

 ىف الوسيلة هذه استخدام إن بصرية، مسعية وسيلة القرص أن إىل وبالنسبة
 إنفصال دون التدريب، أى األربع اللغوية مهارة لتنمية يهدف العربية اللغة تعليم

 وقت إىل حتتاج التعليم عملية ىف الوسيلة هذه استخدام أن ويعرف. البعض بعضها
 استخدام من أبسط استخدامها أن و التعليم، ألجل تصميمها لالستعداد قليل
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 أجهزة أو املتعددة الوسائط أو اللغوية املعمل حنوى األخرى احلديثة الوسائل
Teleconference أرخص القرص الوسيلة أن و. األخرى يةالكهربائ األجهزات أو 

  ).اإلقتصادية ناحية من( السابقة احلديثة الوسائل من
  

 مميزات وسيلة القرصة .7

واآلن، توجد الوسائل التعليمية املتنوعة بشكٍل متزايٍد، بدءًا من وسائل 
التقليدية مثل الكتب والوسائل التعليمية التقليدية ووسائل احلديثة السمعية 

ية مثل شرائط وأقراص الفيديو (فيديو قرص مضغوط) وغريها. بتلك والبصر 
الوسائل املتنوعة، مث نظام التعليم الذي ميكن أن يعيد أجواء ممتعة عند الضرورة 
القصوى. ولذلك فإنه ليس من اخلطأ إذا القرصة التفاعلية هي وسائل البديلة اليت 

سفر، املزايا من  أوغسطني ووفقا ملمارسي وسائل ميكن اإلجابة عن تلك ضرورة.
  القرصة التفاعلية منها:

 وميكن للمستخدمني التفاعل مع برنامج كمبيوتر  .أ 
أول ذكر الزائدة اليت ميكن للمستخدمني التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر 
هو أنه يف القرصة التفاعلية هناك القوائم اخلاصة اليت ميكن النقر من 

شكل السمعية، البصرية وغريها قبل املستخدم لعرض املعلومات يف 
 من امليزات املطلوبة من قبل املستخدم.

  وزيادة املعرفة. املعرفة هي املادة الدروس عرض قرص التفاعلي   .ب 
املعرفة هنا هي مصممة للتخفيف من املواد التعليمية يف القرصة 

  التفاعلية للمستخدمني.
 عرض لإلهتمام السمعية والبصرية  .ج 

بطبيعة احلال إذا ما قورنت مع وسائل االعالم التقليدية  االهتمام هنا،
مثل الكتب أو غريها من وسائل االعالم ثنائية األبعاد. جاذبية هنا 
أساسا بسبب تفاعالت النظام واليت ال متلكها وسائل اإلعالم 
املطبوعة (كتب) أو غريها من الوسائط االلكرتونية (أفالم التلفزيون، 
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من بعض املزايا من القرصة املسهل، تستطيع أن تساعد  .44والصوت)
يف شحذ الرسائل اليت نقلها احلواس وجذب االهتمام الزائد، ألن 

  جمموعة من البصر، والصوت، واحلركة.
  

  المسهل القرص وسائل باستخدام القواعد تعليم طريقة .8
 العمية تنظيم على يقدر املعلم ُوِجبَ  التعليم، على القدرة مهنية ىف

 و التعليم، تطبيق و التعليم، عملية ختطيط أو تنظيم  على يقدر أن أى التعليمية
  .تطبيقه و التعليم ختطيط تقومي

 : على حيتوى التعليم عملية ختطيط أو تنظيم .1

  األهداف حتديد) أ
 الدراسية املادة تقرير) ب

 تطبيقها و التعليمية الطريقة إختيار  ) ج

 استخدامها و التعليمية الوسائل تصميم  ) د

 : على حيتوى التعليم تطبيق .2

  التعليم عملية منط إختيار  ) أ
 التعليم أركان عرض  ) ب

 : على حيتوى تطبيقه و التعليم ختطيط تقومي .3

 أنواعها من التقومي نوع تعيني  ) أ

 التقومي تطبيق  ) ب

 التقومي نتائج توثيق  ) ج

 : على حيتوى التعليم ترقية .4

 الطالب لدى الكفاءة أمثلية حتقيق  ) أ
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  45.التاىل التعليمى الربنامج ترقية  ) ب

  إما اللمحة العامة عن تطبيقها هو كما يلى :
 0االستعداد .1

  تنظيم أو اعداد ختطيط التعليم -
إختيار طريقة التعليم، وهى طريقة القواعد والرتمجة، وطريقة املباشرة و  -

 طريقة السمعية الشفوية.
 إعداد الوسيلة التعليمية، و هي وسيلة القرص املسهل. -
 تقييم و التدريباتإعداد إعطاء ال -

 التنفيذ .2
 املقدمة، السؤال و اجلواب عما يتعلق باملادة ىف دورة األوىل. -
  يلقى املعلم مادة التعليم املختارة باستخدام وسيلة القرص املسهل -
 يوضح املعلم مادة القواعد -
 يعطى املعلم التدريبات أو التمرينات -
 يفهموا الطالب.إعطاء الفرصة للسؤال و اجلواب عما مل  -

  يتّمم الطالب التدريبات أو التمرينات الىت أعطاها املعلم.
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