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 الباب الثاني
 اإلطار النظري 

 مهارة الكالم -أ 
 تعريف مهارة الكالم -1

ىّم ادلهارات الّلغويّة ألّن الّلغة ىي جزء العلى دلمرسة تعثًن مهارة الكبلم من أ
 ادلتعلم. وكثًن ما صلدن متعّلم الّلغة العربّية يهدف إىل التمكن من الكبلم والنطق هبذه الّلغة.

تتكون من أربع مهارات: مهارة اإلستماع، ومهارة الكبلم، لقد عرفنا أّن ادلهارة 
ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. ومهارة الكبلم تعترب من أىّم ادلهارات الّلغويّة ألّن كثًنا شلن 
يتعّلمون الّلغة األجنبّية أّول ما يهدفون إليو ىو الكبلم هبذه الّلغة، وتعترب أيضا كثًنا حتياجا 

عينات ألّن اخللل، والدردد، واخلوف من إرتكا  األططاء تعل  على من الوسائل، وادل
 13ادلتعّلم، وتعوقة على اإلشدراك يف ادلنطق، واحلديث.

وؽلكن تعريف الكبلم بأنّو: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن شيء لو 
ىذا، فإّن داللة يف ذىن ادلتكّلم، والسامع، أو على األقّل يف ذىن ادلتكّلم. وبناء على 
  14الكبلم اّلذي ليس لو داللة يف ذىن السامع، البّد كبلما، بل ىي أصوات المعىن ذلا.

ّن الكبلم عبارة عن عملية ادراكية تتضمن دافعا ادلتكّلم مّث احلديث. كما يعترب إ
عملية انفعالية اجتماعية مّث بٌن الطرفٌن علا ادلتحّدث، والسامع حبيث يتبادالن االدوار من 

ت أطر فيصبح ادلتحّدث سامع، والسامع  متحّدث. وربتاج احملادثة إىل النطق وػلتاج وق
                                                             

13 Henry Guntur Tarikan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Membaca, (1990), hal. 1. 

(، 1992، )الرياض: دار ادلسلم، المهارات الّلغويّة ماهيتها وطرائق تدريسهاأضبد فؤاد زلمود عليان،  14 
 .93-95ص. 
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والغرض من الكبلم نقل ادلعىن.  15النطق إىل العمليات الذىنية ادلرتبطة بالتعبًن الشفي،
واحلقيقة أنّو ليس ىناك إّتصال حقيقي دون ادلعىن، وال معىن حقيقي دون أّن تتوافر يف 

لية وناحية إنفعالية إجتماعية وعلا ناحيتان نعصيان للرسالة أعلّيتها الرسالة ناحية عق
 16ومعاناىا.

 تعليم مهارة الكالم -2
 لكي تعليم النطق اجليد للناطقٌن بغًن الّلغة العربّية ينبغي اآليت:

أن يكون ادلعّلم على كفاءة عالية يف ىذه ادلهارة، كي يكون ظلوذجا  -أ 
قدر عال من ىذه ادلهارة فإنّو سينعكس  ػلتذى بو فإذا مل يكن ادلعّلم على

 أثرة على الدارسٌن سواء باإلغلا  أو السل .
أن نبدأ باألصوات ادلتشاهبة بٌن الّلغتٌن )لغة الدارس األوىل، والّلغة  -  

العربّية( وأيضا يتطل  ىذا أن يكون ادلعّلم على بينة من أمره يف ىذا 
بصوت ال يوجد يف لغة اادلضمار. وعلى سبيل ادلثال، لو بدأ ادلعّلم 

الدارس األّم كصوت العٌن اّلذي ال يوجد يف الّلغة اإلصلليزية، ويريد أن 
يعّلمهم نطق كلمة )على( فإّن الدارس سيواجو صعةبة شديدة، ألّن 
ىذا الصوت غًن موجود يف لغتو ومن مّث فإنّو يبدأ بتنفًن الدارس من 

 الّلغة اذلدف.
مؤلف كت  تعليم العربّية لغًن الناطقٌن  وىذا ادلبدأ ينبغي أن يعّلم بو-ج 

هبا، وال يقتصر على ادلعّلم، ألّن ادلعّلم يف معظم األمور يتقيد بكتا  
                                                             

 .1، ص. المكثفة مذكرة تعليم الكالم )المحادثة( الدورات التربيةأضبد البشًن،   15
، )ادلملكة العربّية السعوديّة(، ص. تعليم الّلغة العربيّة للناطقين بلغات أخرى زلّمد كامل الناقة،  16

153. 
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الطال . أن يراعى ادلؤّلف وادلعّلم مبدأ التدرّج، كأّن يبدأ باأللفاظ 
السهلة ادلكونة من كلمتٌن فثبلث فأكثر، وأن سبثل ىذه ادلفردات 

 رس حّّت يقبل على التعليم.حاجة دلعرفتها لدى الدا
أن يبدأ بادلفردات الشائعة، وعلى ادلؤّلف وادلعّلم أن يكونا على علم  -د 

 بالقوائم الشائعة غًن ىذا ادليدان، وىي كثًنة ومعروفة.
أن يتلن  الكلمات اّليت ربوى حروف ادلد )احلركات الطوال( يف بداية  -ه 

 األمر.
 :17ق الرئيسية اّليت من أعلهاأن يركز على ادلهارات الفرعية دلهارة النط -و 

 كيفية إطراج األصوات من سلارجها الصحيحة. .أ 
 سبييز عند النطق بٌن احلركة القصًنة واحلركة الطويلة. .  
 مراعاة النرب والتنغيم يف الكبلم والنطق. .ج 
التعبًن عن فكرة بطريقة مقبولة لغويا، أي يراعى الدراكي   .د 

 الصحيحة نطقا.
 غًن اللفظية. إستخدام اإلشارات واإلغلاءات .ه 
 مراعاة الطبلقة الّلغويّة بالقدر ادلناس  لقدرات الدارسٌن. .و 
 مراعات التوقف اادلناسبة أثناء النطق. .ز 
 إستخدام الصوت ادلعرب عن ادلنطوق. .ح 
 تدري  الدارس كيف يبدأ حديثة وكيف ينهيو بصورة طبيعية. .ط 

                                                             
، )مصر: لغير الناطقين بالعربيّة التعليميكتاب أسس إعداد ال عبد احلميد عبد اهلل وناصر عبد اهلل، 17

 .53دار اإلعتصام، دون سنة(، ص. 
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الدارس،  أن يعلم ادلؤّلف وادلعّلم بادلواقف اإلّتصالية اّليت ػلتاج إليها .ي 
حبيث يدور احلديث فيها وعنها مثل: يف ادلطار، ويف السفارة، ويف 

 السوق، و
يف عيادة الطبي ، والدرحي  بالضيوف، وداع الصديق....إخل ىذا  .ك 

يف ادلستويات ادلبتدئة لتعليم العربّية فإذا ما إنتقل ئة لتعليم العربّية 
تار موضوع فإذا ما إنتقل إىل ادلستويات ادلتقّدمة عليو أن ؼل

 18احلديث من اجملاالت اآلتية:
 الثقافة اإلسبلمية. -1
 القصص القصًنة. -2
 األحناث اجلارية. -3
 األنشطة الثقافية. -4
 ادلشكبلت اإلجتماعية. -5
ادلشكبلت اّليت تواجو الدارس يف بلد عريب، وغًن ذلك من  -6

 اجملاالت اّليت تناس  الدارس يف احلديث عنها.
 ادلتعّددة األغراض:كثرة التدريبات ادلتنّوعة 

 تدريبات يف سبييز نطق األصوات. -1
 تدريبات يف كيفية لتعبًن عن فكرة. -2
 تدريبات يف ترتي  األفكار. -3
 تدريبات يف إتقان مهارة التعبًن الشفهي مثل: -4
 هد للموضوع وتثًن إنتباه السامعكيف ييبدأ اادلوضوع دبقدمة سب -1

                                                             
 .54جع، ص. نفس ادلر   18
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ٌن األفكار كيف يعرب عن األفكار بصورة مدرابطة؟ وكيف يربط ب -2
القرعية واألفكار الرئيسية للموضوع؟ وكيف يستطيع أن يدعم 

 فكرة باألدلة.
كيف بين ادلوضوع خباسبة يلخص فيها أىّم عناصر ادلوضوع وتريح  -3

 ادلستمع؟
تدريبات يف كيفية إستخدام الصوت ادلعرب عن ادلعىن من حيث  -4

 19عنو.تلوين نربات الصوت إرتفاعا وإطلفاضا وفقا للمعىن ادلعرب 

ومثل ىذه التدريبات ادلتنّوعة تفيد ادلعّلم يف إستخدام وسائل سلتلفة لتقدًن طبلبو 
يف مهارة النطق واحلديث، وأي عمل ببل تقدًن يكون عدًن اجلدوى ألنّنا ال نعرف عما إذا  
كان التعليم أشبر وحقق ىدفو أم ال. إضافة إىل أن التقدًن يعرف ادلعّلم أماكن القصور 

دى الدارسٌن ويعمل جاىد على التغل  عليها، كما أنّو يفيد يف أنّو بغًن من والضعف ل
   نّو ردّبا تكون ىي السب  يف ذلك.طريقتو أل

 التخطيط لعملية الكالم -3
طبقا دلا سبق أن أو ضحناه من أعلية عملية الكبلم وطبيعتها ومفهومها، فإّن من 

التخطيط لعملية االبلم أو التحدث. الضرورى أن نعلم التبلميذ وندرهبم على مهارات 
 والتخطيط لعملية الكبلم يتطل  ما يأيت:

أن يتعرف ادلتحدث أوال على نوعية الكبلم وطبيعتها وإىتماماهتم،  -1
 ومستويا تفكًنىم وما ػلبون مساعو، وما ال يرغبون يف اإلستماع إليو.
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مراعاة أن ػلدد أىداف كبلمو، فقدؽلا قال العر  : إّن الببلغة ىي  -2
مقتضى احلال، وإّن لكّل مقام ولكّل حال مقتضاه. وعلى ىذا فتحديد 
أىداف الكبلم طبقا لنوعية ادلستمع أو ادلستمعٌن ونوع ماّدة الكبلم 
نفسها، وظروف الزمان وادلكان، كّل ىذا يعد أمرا ضروريا، ويساعد 

 ادلتكّلم على ربقيق أىداف كبلمو.
وى كبلمو، أي أن ػلدد األفكار ادلعاين أن يكون ادلتكّلم قادرا على زلت -3

وادلشكبلت اّليت يريد احلديث عنها. وأن تكون ىذه األفكار متفقة مع 
األىداف اّليت سبق ربديدىا. وىنا يستلزم األمر تعليم التلميز وتدريببو 
على كيفية احلصول على ادلعلومات وادلفاىيم من مصادرىا ادلختلفة. 

لى البحث واالستكشاف، واإلستماع وىذا بدوره يعلمو ويعتمد ع
 اجليد، والقراءة الواعية.

أن يتّم إطتيار أنس  األسالي  أو الطرق للكبلم أو احلديث. وإطتيار  -4
األسلو  ادلناس ، للكبلم يتعّمد على عّدة عوامل منها نواعية 
ادلستمع، ونواعية الكبلم، أي موضوعة ومادتو، ونوعية األىداف ادلراد 

غل  تعليم التبلميذ وتدريبهم على أسالي  الكبلم أو  ربقيقها. وىنا
 التحدث. أي التعبًن الشفوى اآلتية:

 احملاضرة -أ 
 ادلناقشة واحملادثة -  
 الندوة -ج 
 ادلناظرة -د 
 اخلطابة والقاء االكلمات -ه 
 قص القصص واحلكايات -و 
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 إعطاء التعليمات واإلرشادات -ز 
 عرض التقارير -ح 
 التعليقات وادلداطبلت -ط 

ألسالي  عند زلتوى التعًن الشفوى وأسالي  وسوف نتحّدث عن بعض ىذه ا
 20تدريسو فيها بعد.

 أهداف تعليم الكالم -4
تأيت التلقائية والطبلقة والتعبًن من غًن تكّلف على رأس قائمة أىداف تعليم الّلغة 

 لؤلطفال الصغار: ذلك أن الرغبة يف التعبًن عن النفس أمر ذايت عند الطفل، ؽليل إليو

وغل  على ادلدرس أن يشلع ىذه الرغ لدى الطفل وأن وغل  على ؽلارسة. 
 21يساعده على اإلنطبلق يف كبلمو.

على ربقيقها  -ومن أىم األىداف اّليت غل  أن يعمل ادلنهج دبا فيو ادلدرس
 وطاصة يف ادلرحلة األوىل من مراحل التعليم العام مايلى: 

 تطوير وعى الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية. -أ 
 روتو اللفظية الشفهية.إثراء ث -  
 تقوًن روابط ادلعىن عنده.-ج 
 سبكينو من تشكيل اجلمل وتركيبها. -د 

                                                             
20

 .91(، ص. 2002، )مصر: دار الفكر العري، تدريس فنون الّلغة العربيّةأضبد مذكور،  يعل  
، )منشورات ادلنظمة اإلسبلمّية طرائق تدريس الّلغة العربيّة لغير الناطقين بهارشدي أضبد طعيمة،   21

 .130-135(، ص. 1424للدربّية والعلوم والثقافة: إيسيسكو 
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 تنكية قدرتو على تنطيم األفكار يف وحدات لغوية. -ه 
 ربسٌن ىلائو ونطقو. -و 
 إستخدامو للتعبًن القصص ادلصلى. -ز 

فإذا منا ذباور التلميذ ىذه احللقة )أو حّت قبيل هنايتها( إىل الثانية من مراحل 
 ليم العام، فأن منهج الّلغة غل  أن يعطى التبلميذ فرصة كاملة لتنمية ادلهارات اآلتية:التع

 آدا  احملادثة وادلناقشة وطريقة السًن فيهما. .أ 
 التحضًن لعقد تدور وإدارتو. .  
 القدرة على قص القصص واحلكايات. .ج 
 القدرة على إعطاء التعليمات والتوجيهات. .د 
 قام هبا أو مارسها. القدرة على عرض التقارير عن أعمال .ه 
 القدرة على التعليق على األطيار، واألحداث، وعلى ادلدطبلت. .و 
 القدرة على رلالسة الناس ورلاملتهم بطريقة منطقية ومقنعة. .ز 
 القدرة على عرض األفكار بطريقة متطقية ومقنعة. .ح 
القدرة على البحث عن احلقائق، وادلعلومات، وادلفاىيم يف مصادرىا  .ط 

 وادلتاحة.ادلختلفة 

ويف كّل األنفية، واخلشونة والصوت احلار والصراخ، كما نعلمهم اإلعتدال يف 
الوقوف أو اجللوس أثناء الكبلم، والتحكم يف الصوت وتدري  جهار النطق على اإللقاء 

  22السليم القوى اجلذا .

 
                                                             

 .130-135، ص. نفس ادلرجع  22
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 ة تعليم مهارة الكالمأهميّ  -5
البشر فلنا أن نطلق العنان خليالنا إذا أردنا أن صللي أعلية التحدث وقيمتو يف حياة 

لتنصور رلتمعا ما من اجملتمعات وقد تعطلت فيو لغة ادلبلم يوما أو بعض يوم، ترى ماذا 
عساه أن يصنح ذلك اجملتمع؟ وما اّلذي ؽلكن أن ػلدث لو؟ ال شّك أن التواصل سيقتقد 

لقعود، وال غرو يف ويتعذر بٌن أفراد ذلك اجملتمع، كما أن احلياة فيو ستصا  بالشلل وا
ذلك، فالتحدث من أكثر فنون الّلغة توظيفا يف عملية اإلتصال، ومعظم الناس يسلخون 

يف ذلك، فقد طلق اهلل اإلنسان متكلما  -أيضا -أكثر أوقاهتم يف التحدث ، وال عل 
دلتعلم قبل هتيؤه للكتابة أ القراءة فالكبلم وسيلة اإلنسان يف الفهم واإلفهام، كما أنّو وسيلة ا

يف بناء ثقتو بنفسو، ومقدرتو على ادلواجهة بالكلمة، واالذبال يف ادلواقف اّليت تتطل  ذلك،  
كما أن الكبلم سيهم يف زيادة الثروة الّلغويّة لدى ادلتعلم فيتسع قاموسو الّلغّوي، وىنا تتضح 

إذا أحسن أعلية القراءة أيضا وإرتباطها بفّن الكبلم ودورىا يف ذبويده وربسينو، طاصة 
 23إطتيار مادة قرأنية جادة وجيدة ومناسبة للمتعلمٌن.

يستطيع ادلتعلم أن يقف على مستوى حديثو، تتاح  -ومن طبلل الكبلم أيضا
الفرصة للمعلم ليخضعو للمحاكمة والتمحيص، والتقوًن، وادلقارنة، دبا يقوده يف هناية 

 ادلطاف إىل النهوض دبستواه اإلربقاء حبديثو.

لى ادلعلم ىنا "أال يفكر يف إصبلح طريقة تفكًنه، وذباربو، ووجدانو، ويتعٌن ع
وعواطفو ضلو من يعيش معهم إذ عن طريق الكبلم يعرب ادلتعلم عن كل ما يدور برأسو، وكّل 
ما غليش بصدره، وكّل ما يعن خباطره ويتواصل مع غًنه وػلقق مطلو  اهلل منو باعتباره 

وترقية احلياة على ظهرىا وفق منهج اهلل، والكبلم من أىم  طليفة اهلل يف األرض، إلعمارىا
                                                             

 48، ص. جعسابق ادلر رشدي أضبد طعيمة،   23
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وسائلو لتحقيق ذلك، وبغًن ذلك فقد ادلتعلم مسة اإلنسانية ومن ىنا قبل: إّن الكبلم ىو 
اإلنسان. ومن طبلل استماعك للمتعلم ؽلكنك أن ربدد ادلستوى الثقايف والفكري اّلذي 

     24التها.أو ابتسارىا، وضحفكاره وأصالتها، ينتمي إليو وتقف على عمق أ

وباطتصار ترصاحبها، كما قال أحد ادلفكرين دلن غلالسو "أنت مل تتكلم حّت 
أراك" وحبق فادلرء سلبوء ربت لسانو، واإلنسان بأصغرية لسانو وقلبو "وىو ما عرب عنو الشاعر 

 العريب بقولو:

 "لسان الفّت نصف ونصف فؤاده"

 عظم""فلم يبق إال صورة اللحم وال   

ىذا ويتقدم اإلىتمام واإلستخدام للتعبًن الشفوي على التعبًني التحريري حّت 
هناية ادلرحلة اإلبتدائية ويتساوى اإلىتمام يف ادلرحلة اإلعدادية، مّث يغل  اإلىتام بالتعبًن 

 25التحريري يف ادلرحلة الثانوية.

 تنمية مهارة الكالم -6
الكبلم، ينبغي تنمية ادلهارات اآلتية يف قال رشدي أضبد طعيمة عن تنمية مهارة 

 الكبلم عند:

 ادلستوى اإلبتدائية: - أ
 األصوات العربية نطقا صحيحا. نطق -1

                                                             
 .49، ص. نفس ادلرجع  24
 .49-50جع، ص. نفس ادلر   25



11 
 

 

( وكذلك ط /ز /التمييز عند النطق بٌن األصوات ادلتشاهبة مثل )ذ -2
 سبييزا واضحا.  ث( /ت /األصوات ادلتحاورة مثل ) 

 القصًنة. التمييز عند النطق بٌن احلركات الطويلة واحلركات -3
 إستخدام اإلشارة واإلؽلاءات واحلركات إستخداما معربا عما يريد توصيلو. -4
التمييز صوتيا بٌن ظواىر ادلد والشدة، والتفريق بينهما سواء عند النطق  -5

 هبما أو اإلستماع إليهما.
 إدراك نوع اإلنفعال يسود احلديث ويستلي  لو تعلمو.  -6
 ادلستوى ادلتوسطة: -  

 نة نطقا صحيحا ؽليز التنوين عن غًنه من الظواىر.نطق الكلمات ادلنو  -1
ابة لؤلسئلة اّليت توجو إليو إستلابة صحيحة مناسبة اذلدف من اإلستل -2

 إلقاء السؤال.
 إعادة سرد قصة تلقى عليو. -3
القدرة على أن يعرض الطال  شفويا وبطريقة صحيحة نصا حلديث  -4

 ألقى عليو.
 ادلستوى ادلتقّدم: - ت

 إحدرامو لآلطرين. التعبًن عند احلديث عن -1
 تطويع نغمة صوتو حس  ادلوقف اّلذي يتحّدث فيو. -2
 سرد قصة قصًنة من إبداعو. -3
اسدرجاء نص من الذاكرة ػلفظو ويلقيو صحيحا، مثل اآليات  -4

 واألحاديث واألناشيد.
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التمييز بٌن أنواع النرب والتنغًن عند اإلستماع إليها وتأديتها بكفاءة عند 
 26احلديث.

 التكلم في المدرسة المتوّسطة اإلسالميةأهداف تعليم  -7

الطلبة مظاىرة تعبًنات  أىداف تعليم التكلم يف ادلدرسة مفتاح اخلًنيّة ادلتوّسطة
بسيطة، أوضح أمثلة تعبًنات بسيطة إلفصاح، لسؤال، إلستلابة، ونقل العديد من 

 ادلعلومات الشفوية عن التعريف بالنفس

 تقويم تعليم مهارة الكالم -8
 أّن يف اطتبار التعبًن الشفوي )الكبلم( تكون بعّدة طرق منها: 27ويلى اخلوير 

يطل  من الطال  أن يتحدث عن موضوع مألوف لديو. ويقيم على  (أ 
 أساس الطبلقة والصحة.

 توجو إىل الطال  أسئلة كتابية أو شفهية تطل  إجابات شفهية قصًنة. (  
سؤال  من ادلمكن أن تكون األسئلة مسللة على شريط ويدرك بٌن كل (ج 

وآطر وقت كاف لئلجابة. وتضمن ىذه الطريقة تساوي صبيع الطبل  يف 
 عامل الوقت وطريقة اإلستماع إىل السؤال.

 تقدم إىل الطال  صورة يطل  منو أن يعلق شفهيا يف وقت زلدد. (د 

                                                             
، )القاىرة: دار الفكر العريب، مناهج تدريس الّلغة العربيّة بالتعليم األساسي رشدي أضبد طعيمة،  26

 .117(، ص. 1998
م، ص. 2000، األردن: دار الفبلح للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل،   27

165. 



11 
 

 

يشدرك طالبان أو أكثر يف زلاورة شفهية حول موضوع معٌن أو يف زلادثة  (ه 
 28حرة.

 وسائل التعليم -ب 
 الوسائلتعريف  -1

 وسيلة. –يسل  –كليمة الوسيلة مصدر من وسل 
ج وسيل ووسائل: ما يتقر  بو إىل الغًن. ادلرتلة عند ادللوك  –الواسلة  –واسل 

 29الدرجة.
" اّليت معنها حرفيا "وسط" و "وسيط" mediusكليمة الوسائل من لغة التنمية "

 30أو "موصول".
أّن وسائل تعليم ىو ما يزيد عملية التعليم  effendiوال ؼلتلف ذلك قول أفندي 

سهبل ويزيد الدرس وضوحا للدارس. تشمل الوسائل غالبا مواد تعليم من كت  ورلبلت 
وغًنىا من مصادر معلومات زلبعات، وتشمل معينات تعليم. وما ذلك إال يدّل على أّن 

ت جزء من الوسائل. ولكن الوسائل أكرب مشوال من ادلعينات. ويقال بعبارة عكسية أّن ادلعينا
أكن أفندي أّن كلمة الوسائل تقصد كثًنا هبا كلمة ادلعينات، كما عّربو صيين والقامسي يف  
كتابتها أّن الوسائل التعليمية يقصد هبا عادة ادلعينات اّليت يستخدامها ادلعّلم يف تدريس 

ية شيئا من اإلثارة مادتو ليبلغ األىداف ادلقصود بأفضل شلكن ويسيغ على العملية الدربو 
 31وادلتعة.

                                                             
 .165نفس ادلرجع، ص.   28

29 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 
hal. 1559 

30  M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hal. 

117 
 302ص.  ،م( 1995، )دم:دن، الوسائل المعينات في تعليم العربيةإمام أسراري،   31
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الوسيلة التعليمية ىي "ما تندرج ربت سلتلف السائط اّليت يستخدمها األستاذ يف 
وقد عرفها  32إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار وادلعاين للطلبة.ادلوقف التعليمي، بغرض 
علمية سيلة التعليمية ىي وسائط تربوية يستعان هبا إلحداث لو زلمد زياد ضبدان أن ا

سيلة التعليمية أهنا مايللأ إليو ادلدرس من أدوات لو  وأما نائف معروف فقد عرف ا التعليم.
 33وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وربسينها وتعزيزىا.

كل ىذه التعاريف  تؤدي إىل مفهوم واحد وىو أهنا وسائل أو وسائط تعٌن على 
وكما قد سبق ذكره أن الطبل  يعلمون أكثر ويصبحون  التعليم والتعلم وتؤدي إىل أسراعو.

أكثر إغلابية إذا ما إستخدمت ادلواد التعليمية الّت تثًن أكثر من حاسة لديهم، فاشدراك 
 حاسّت السمع و البصر يف التعليم يكون أفضال من إستخدام حاسة السمع دبفرده. 

سائل التعليمية و سيلة التعليمية عدة تسميات حيث تسمى ادللو وقد تطلق على ا
أحيانا وسائل اإليضاح والوسائط الدربوية و أحيانا أطرى تقنيات التعليم وكل ىذه ادلسميات 
تعىن سلتلف الوسائل الّت يستخدمها األستاذ يف ادلواقف التعليمي، بغرض إيصال ادلعارف 

 واحلقائق واألفكار وادلعاىن لطلبة.
 سيلة التعليمية لو أنواع ا -2

سيلة التعليمية وتطور تطوير األزمان، فمنها ما تعتمد على اللغة الفظية أو لو اتتنوع 
ادلسموعة، ومنها ما تعتمد على الصور والرسوم والتسليبلت الصوتية، ومنها ما تعتمد على 

سيلة التعليمية تنقسم إىل رلموعات، لو االصور ادلتحركة والتلفاز وغًنىا. ويرى الفوزان أن 
 ّت زباطبها، وىي:وذلك حس  احلاسة ال

                                                             

معهد العلوم اإلسبلمية و العربية  يف : جاكرتا)الوسائل التعليمية، عبد ادلعطي،  حسٌن مصطفي32 
  37إندونيسيا التابع جلامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض، د.ت(، ص. 

(، ص. م1998، )بًنوت: دار النفساء، 5ط خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف معروف،  33 
243 . 
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مثل: الكت ، سيلة التعليمية بشكل ادلواد ادلطبوعة أو ادلرسومة، لو ا .أ 
والرسومات واخلرائط، واللوحات التعليمية،  والصورة التعليمية،

 والشفافيات، والبطاقات، والرموز.
سيلة التعليمية بشكل ادلواد السمعية  البصرية الثابتة، مثال: أفبلم لو ا .  

 ثابتة، وأشرطة صوتية و أسطوانات. 
سيلة التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية ادلتحركة، مثل: أفبلم لو ا .ج 

 متحركة، وأشرطة الفيديو، وأقراص احلاسو . 

ة، فهي تصنيف يف اجملاالت سيلة ادلستعملة ىف تعليم اللغة العربيلو اوأما تصنيف 
 التالية: 

سيلة البصرية، وىي الّت يستفاد منها عن طريق نافذة العٌن، وأعلها: لو ا .أ 
الكتا  ادلدرسي وما أشبو ذلك، والسبورة وملحقتها، واللوحات اجلدارية 

 دلسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها.وما أشبو ذلك، الصور ادلفردة وادلركبة وا
سيلة السمعية، وىي الّت يستفاد منها عن طريق األذن، وأعلها: ادلذياع، لو ا .  

 والتسليبلت الصوتية،سواالسطوانات إخل. 
سيلة السمعية البصرية، ، وىي الّت يستفاد منها عن طريق العٌن و لو ا .ج 

األذن معا، وأعلها: التلفاز، والصور ادلتحركة، والدروس النموذجية 
 34تلفزة، إخل. ادلسللة، والتمثيليات ادل

 

                                                             
ملك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ، )ماالنج: جامعة موالن مهارات التدريسأورل حبرالدين،   34
 159 (، ص.2011فريس، 
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 دمية اليدّ  -ج 
 تعريف دمية اليدّ  -1
( قال بكذا دمية اليّد كناية عن دمية تكّون من الثو  2005: 115مسفرة )أة تدكر 

النموذج دبتعّدد نوع جنس الصّفة يُلَع  دبستعمل ادلتأّلف مشبو الوجو واجلسم من متعّدد 
مستطيع غلعل أطفال يقول  الوسيلة دمية اليّد  يتّم النقل دبستعمل أصبع اليّد.اليّد و 
   اخليالس

دمية اليد ىي تقليد شكل اإلنسان واحليواين، لذلك دمية أحدىا من ظلوذج 
 ادلقارنة. يف إستخدام دمية مستعمل كوسائل التعليم من طريقة لعبها يف مسارح الدمية.
اإلتصالية، وظيفة دمية اليد غًن كوسائل التعليم، دمية اليد كوسطاء أدوات 

 والتقاط عقل الطفل، وتطوير القوة البصرية وؽلكن زبيل بفرحان يتعلم.
 جوجو إليويت

 أنواع دمية اليدّ  -2
 دمية األصبع .أ 

مصنوعة دمية مع األدوات، كما يوحي اإلسم لع  دمية مع األصابع.  وضع 
 رؤوس الدمية يف  متناول يدنا.

 دمية اليد .  

يذكر دمية اليد، ألّن ىذه الدمية تتكون من رأس واثنتٌن فقط، يف حٌن أّن اجلسم 
 والساقٌن علا رلرد قميص يغطي ذراع الشخص اّلذي يقوم بتشغيلو. 
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 دمية عصا .ج 

 دمية عصا كوسائل التعليم يف ادلدرسة، فإجراء شخوصوفقا للظروف احلالية.

 دمية احلبل .د 

ربريك دمية واخليل ادلرتبط دبواد معينة مثل اإلعتماد على مهارة دمية احلبل 
 اخلشي  والعصى أو سقف مرحلة دمية.

رفع مهارة يف البحث ىذه الباحثة استخدام دمية اليّد كوسيلة دلهارة الكبلم يف 
اطتبار الباحثة ألّن استخدام دمية اليّد ال يتطل  الكثًن من  اليدّ الكبلم اللغة العربّية. دمية 

مية اليّد سهل احلصول أيضا. إذ ادلقارنة بأنواع أطرى من الدمى، دمية . دالوقت والوقف
اليّد أكثر حرية يف احلركة حبيث ؽلكن لؤلطفال التفاعل مع الدمية، على سبيل ادلثال طفل 

خببلف دمية اليّد اطتبار ألّن السهل لعبها ومل تتطل  أجهزة مساعدة أطرى يلمس دمية. 
 يف لعبها. دمية اليّد مساعدة األطفال على اإلىتمام. 

 فائدة دمية اليدّ  -3
ال يتطل  الكثًن من األماكن، الكثًن من الوقت، والتكلفة، واإلعداد  -أ 

 معقدة للغاية
 ال يتطل  مهارات معقدة ألولئك اّلذين سيلعبون هبا  -  

 35 ؽلكن أن يطور طيال األطفال، ويزير من احليوية ويضيف جوا سعيدا

 

                                                             
35 https://enypurwati.wordpress.com/2013/07/08/nama-eny-purwatinpm-1574prodi/, 05 

Januari 2019. 

https://enypurwati.wordpress.com/2013/07/08/nama-eny-purwatinpm-1574prodi/
https://enypurwati.wordpress.com/2013/07/08/nama-eny-purwatinpm-1574prodi/
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في مهارة الكالم اللغة  دمية اليدّ وسيلة خطوات استخدام  -4
  العربّية

لقاء اللطلبة الصّف السابع يف الفصل التلرييب يف الباحثة دمية اليّد  تاستخدام
 يف مهارة الكبلم اللغة العربّية يعين: ططوات استخدام وسيلة دمية اليدّ  الثاين

 وسيلة دمية اليّد يف أمام الفصل تستعّد الباحثة -أ 
تبٌّن طريقة استخدام وسيلة الباحثة وسيلة دمية اليّد مّث  تاستخدام -  

 دمية اليّد وطريقة ربريكها بكبلم اللغة العربّية
 الطلبة يبصرون وسيلة دمية اليد وكبلم اللغة العربّية من الباحثة  -ج 
عن  الباحثة تكّلف الطلبة أمام الفصل تناو  القوم العمل أو عليو  -د 

 الّتعريف بالّنفس

 

   
 


