
 الباب الثانى

 اإلطار النظرى

الدراسة عن الوسائلأ.    

 . تعريف الوسائل التعليمية۱

المدرس يمسك بالدور  هاالوسائل هو الوسيلة يستعمل ب( Grelach)قال

يف بذالك يعتقد كذا التعروهليوصل الغرض.  .فى عملية التدريس والتعليم

 ليقبض و يؤلف اإلخبار.أدواة حطوط البيانية او إلكتروني بأن الوسائل هو 

ية من صكل شيء الذى يفائد به ليجرى التووبالحقيقة الوسائل هو 

الرسيل الى المستليم الى ان تحصل لمهيج التفكير، الشعور، اإلهتمام و 

 الرغية. لكن الوسائل التدريسية يستعمل بالمدرس ل: 

 ية التعليمية صيواضح اإلخبار أو التو (أ

 مةيعطى الضغط فى أقسام المه (ب

 يعطى تنوع التعليمية (ج

 يواضح التركيب التعليمية (د

 1حث على عملية التدريس الطالب. (ه

 . المهنة الوسائل التعليمية٢

المهنة الوسائل هو يوجه الطالب لينال مجارب التعليم. الحاصل من 

القدر، اعطاء التأثير اإليجابي  هذا التحقيق مفيد ليصنع طريقة التدريس ابلغ

 التدريس مع طريقةالتدريس بالنجاح.لطالب الى مادة ل

 . نوع الوسائل التعليمية٣

ة العربية الى ثالثة انواع، األنواع من الوسائل ليسهل تدريس اللغ

 السمعية والبصرية. يلةالسمعية، ووس يلةالبصرية، وس يلةوس

 البصرية يلةوس (أ
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تعريف الوسائل البصرية هي تضم المجموعة التى تعتمد على 

 كالصور الفتوغرافية، والرسوم المتوضحية، واالفالم.حاستى البصر، 

عما  والخاص بالوسائل البصرية الحاسية والتى فى نظره عبارة

المواقف التعليمية ١٩٦٤(Dent)فىتعرف دنتيستخدم فى حجرات الدراسية

 2: بهدف فهم معانى الكلمات المنطوقة المكتوبة.

 الوسائل السمعية  (ب

م المجموعة التى تعتمد على تعريف الوسائل السمعية هى تض

 حاستى السمع، كالراديو واالسطوانات والتسجالت الصوتية.

وتضم مجموعة المواد من األدوات التى تساعد زيادة فاعلية التعليم التى تعتمد 

أساسا على حاسة السمع وتشمل الراديو وبرامج اإلذاعة المدرسة، واألستوانات، 
 والتسجيالت الصوتية.3

 صرية السمعيةالوسائل الب (ج

١٩٥٤(E.Dale) تعريف ادجارديل 

والخاص بالوسائل السمعية والبصرية والتى تعتمد أساسا على القراءة واستخدام 

الأللفاظ والرموز لنقل المعانى والمفاهم وهى المواد التى تؤدى إلى جودة تدريس 
 وتزيد الدارسين.4

. اهمية الوسائل التعليمية٤  
 أهمية الوسائل التعليمية فى مجالت التعليم والتعلم : 5

، وان يشعر الطفل needعد على التعلّم وجود الحاجة للتعلّيم . من الشرط التى س١

بأهمية إشباع هذه الحاجة. وقد يستلزم ذلك استثارة اهتمامه بالموضوعات التى 

يتعلمها. ويمكن للوسائل التعليمية أن تؤدى الى استثارة اهتمام التلميذ واشباع 

 To motivate the learnerللتعلّم حاجته
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شك ان الوسائل التعليمية المختلفة كالرحالت والنماذج واألفالم التعليمية  فال

والمصورات تقدم خبرات متنوعة بأخذ منها كل طالب مايحقق أهدافه ويثير 

 6اهتمامه.

 Readiness Toللتعلّم. وأفضل التعلّم مايتم عندما يصل التلميذ الى مرحلة االستعداد ٢

learn  والوسائل التعليمية تساعد على زيادة خبرة التلميذ فتجعله أكثر استعدادا للتعلّم

وإقباال عليه. فالعروف انالحصيلة اللغوية للطفل من الصور واالصوات تبدأ 

مبكرة عن حصيلته من الكلمات وااللفاظ. فالطفل يستطيع أن يميز بين صورة 

 7بكرا.القطة والكلب والحصان وغيرها م

التى  Reinforcenent. يمكن عن طريق الوسائل التعليمية تنويع أساليب التعزيز٣

تؤدى الى تثبيت االستجابات الصحيحة وتأكيد التعلم. ولعل أوضح مثال لذلك من 

الوسائل التكنولوجية الحديثة هو استخدام التعليم البرنامجي حيث يعرف التلميذ 

مباشرة الخطأ اوالصواب فى اجابته فور ابدائها فيتم تعزيز االجابة السليمة 

وسائل كثيرة لتحقيق هذا الغرض كأن يشاهد ويستمر فى تعلمه. ويمكن أن أستخدم 

التلميذ أحد األفالم للجابة على األسئلة أوالمشكالت التى تصادفه. وكذلك الحال فى 

معمل اللغات، فيستمع التلميذ الى التسجيل الصوتى األدائه ليتعرف فورا على 

 8كيفية نطقه للغات األجنبية مثال فيثبت النطق الصحيح اللغة.

لوسائل التعليمية على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين . تساعد ا٤

التالميذ. فمن المعروف أن التالميذ يختلفون فى قدراتهم واستعداداتهم فمنهم من 

يحقق مستوى عال من التحصيل من االستماع للشرح النظرى للمدرس وتقديم 

البصرية مثل مشاهدة األفالم  أمثلة قلبلة ومنهم من يزداد تعلمه عن طريقالخبرات

او الشرائح. ومنهم من يحتاج الى تنويع الوسائل لتكوين المفاهيم الصحيحة وهكذا. 

 Multimediaويسير االتجاه الحديث فى التعلم الى استخدام العديد من الوسائل مجتمعة

 حتى يسير Individualized instruction فى اعداد الدروس وخاصة فى التعلم الفردى

تلميذ فى تعلمه لموضوعات المنهج حسب قدراته واستعداداته ويختار من الوسائل 

 مايحقق له التعلم األفضل الذى يناسب استعداداته وميوله.    

 . يؤدى الوسائل التعليمية الى ترتيب واستمرار االفكار التى يكونها التلميذ. ٥
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ركة والثابتة مثال فى خطوات يسير أنتاج كثير من المواد التعليمية كاألفالم المتح

منطقية متسلسلة عند عرض المادة التعليمية. ويساعد هذا الترتيب التلميذ على فهم 

    المادة وتتبع خطوات العرض وترتيب األفكار التى يكونها.

 ب. مفهوم بطاقة الكلمة

. تعريف بطاقة۱  

البطاقة قطعة من الورق، قد تكون عليها صورة او     

تكتب فيها كلمة، أو جملة، أو فكرة، أو قصة، أو أسئلة، أو ما أشبه منظرا. وقد 
 ذالك.9

يرى صالح عبد المجيد العربى إن المراد بالبطاقة هى قطعة من الوراق المقوى 

يكتب على كل منها عبارة أو كلمة أو جملة فى بعض األحيان. وهناك نوعان 
 رئيسيان : بطاقة المعلم، وبطاقة الدراسة.10

 

تعريف كلمة. ٢  

عرف الكلمة فى كتاب جامع الدروس هي لفظ يدل على معنى مفرد. وهى ت 
 ثالثة أقسام : اسم، فعل، وحرف.11

. تعريف بطاقات الكلمة 3  

يرى يوسف الصبارى أن بطاقة الكلمة : تضمن كل بطاقة Meteranتعريف

االخر من ها النشاط قسمين: قسما يشتمل على سؤال من معارف التلميد والقسم 

يشتمل على عدة     منها الجواب الصحيح، والمطلوب من كل تلميذ أن يعين 

 الجواب الصحيحثالثةاجوبة.

بصمت وبكتبة على دفتره مع رقم البطاقة، ويمكن تطور هذا النشاط بكتابة 

الحكاية قصيرة بخط واضح لم وضع سؤال بعد نهايتها، ثم وضع عدة أجوبة على 

الجواب الصحيح. القسم من البطاقة منها   
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تلخص الباحثة عن تعريف بطاقة الكلمة هى قطعة من الورق    

وتكتب عليها كلمة، وقد كان البطاقة من عوامل تشجيع التلميذ على القراءة. هذا 

 من الناحية، ومن الناحية أخرى فهى وسيلة مساعدة فى التعبير لشفهى وفى الخط.

. انواع بطاقة الكلمة٤  

 انواع من لعبة اللغة الذى يستعمل فى تعليم مهارة القراءة هى ثالثة انواع:12

 _ األوراق الممزقة

 _ المدخد

._ الكرسى الصحيح والخطأ  

 

.. تطبيق بطاقة الكلمة٥  

 _ األوراق الممزقة

عها فى اختار المدرس قصة قصيرة من الكتاب، المجالت وغيرها، ثم يقط

 طالب ليركبمدرس الكفاية فى الحكاية امر ل، اذا األقسام، ثم حكاية المدرس

كذاالى االخر. لتنوع اللعبة بعد مع حكاية الذى قرء باالمدرس. وه مناسب الكتابة

ان ينهى الطالب عن العمل، يستطيع من المدرس ال يطلب الطالب ليقرأ مرة 

 ثانية ما الذى قد عمله. 

 _ المدخد

 كلمة او امرجب الطالب ضد العرف المدرس الكلمة الذى كتب فى البطاقة ثم ي

لمدرس اخذ الطالب بطاقة بدون نظام، وبالطالب الذى وجد من البطاقة مباشرة 

.واذا ما يوجب لطالب فاعليه حكم يوجب ضد الكلمة.  

 _  الكرسي الصحيح و الخطأ

المدرس هو ة فى فهم قراءة الكتابة. الخطوهذه اللعبة ليعرف طباقة الفهم الطالب 

تكون من ستة انفار الذى يقوم بالمفرق يتوجه الى ييوزع فرقتين، كل فرقة 

تكون من التعبير الصحيح و الخطأ لطالب يلذى الكرسي. ثم يقرأ المدرس التعبير ا

فى النمرة األولى، وهكذا الى األخر. اذا هم الصحيحة فى يجلس الكرسى ، فاهذا 
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التعليمية او قة يستطيع ياخذ من الدراسة الفرقة نال النتيجة واحدة. لتعبير فى البطا

 الدراسة الحكومية

ة عن القراءةسج. الدرا  

.  تعريف المهارة القراءة ۱  

القراءة هى مهارة ليعـــّرف و يفّهم إعتبارات عن شيئا. القراءة وهى 

اإلتّصال بين القارئ و الكا تب من خالل النّصوص الذى يكتبه فطريقة مباشرة فيه 

ال المعروفيّة بين لغة اللسان و لغة الكتابة. و قال تاريكــان عن يوجد اإلتّص

القراءة يستعمل للقـــارئ ليـحــصل الـــّرســـالة سيعــبر من الكاتب من خالل 

بوسائل الكالم او لغة المكتوب.13والقراءة هى عمليّة التعّرف على الّرموز 

تشمل التّعّرف، وهو المطبوعة، و النطق المفهوم. وعلى هذا التعيف وهى 

اإلستجابة البصريّة لما هو مكتوب و نطق، وهو تحويل الّرموز المطبوعة التى 

تمت رئيتها الى اصوات ذات معنى، و الفهم اى ترجمة الّرموز الدّركة و اعطائها 
 معانى.14

القراءة هي مدخل اإلنسان الى اللغة، والتمهيد الجيد لها ضرورة، فهي 

تحتاج الى تخطيط وتفكير وتنظيم حتى يُقَدََّم المقروء  عملية ليست بالهينة،

والمبتدئين وفق منهج علمى تؤكده البحوث والدراسات فيقبل المبتدءون على 

القراءة بدافعية، وهنا ينبغى مراعاة خصائص النمو وتطلباتها التربوية عند هؤالء 

ية حتى يتمكنوا من المبتدئين فى التعليم واتعلم القراءة، وما بينهم من فوارق فرد
 مهارات القراءة األساسية.15

. انواع القراءة٢  

تنقسم القراءة من حيث األداء الى : قراءة صامتة، وقراءة   

 جهرية.

. القراءة الصامتة١  

لو تأملنا األسلوب الذى نستخدمه فى القراءة فى حياتنا اليومية خارج 

بعضها، لو وجدنا أن معظم  المدرسة أو بعد االنتهاء من مراحل التعليم كلها أو

قراءتنا صامتة. وفى هذا النوع من القراءة يدرك القارئ الحروف والكلمات 
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المطبوعة أمامه ويفهمها دون أن يجهر بنطقها. وعلى هذا النحو يقرأ التلميذ 

الموضوع فى صمت ثم يعاود التفكير فيه ليتبين مدى ما فهمه منه. واألساس 

لربط بين الكلمات باعتبارها رموزا مرئية، اى أن النفسى لهذه الطريقة هو ا
 القراءة الصامتة مما يستبعد عنصر التصويت استبعادا تاما.16

 أ.( أهداف تدريس القراءة الصامتة

 التربوية والفسية أن القراءة الصامتة تحقق األغرض التالية :

. زيادة سرعة المتعلم فى القراءة مع إدراكه للمعانى المقروءة.١  

العناية البالغة بالمعنى، واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق سرعة تركيز . ٢

 على المعنى، وااللتفات الى الخبرات الفنية التى تتاح للقراءة الصامتة.

. أنها أسلوب القراءة الطبيعية التى يمارسها األنسان فى مواقق الحياة ٣

طفال مند الصغير.المختلفة يوميا، ولهذا    يجب التدريب عليها وتعليمها لأل  

. زيادة قدرة التلميذ على القراءة والفهم فى دروس القراءة وغيرها من ٤

المواد، وهي تساعده على تحليل ما يقرأ واتمعن فيه، فتنمى فيه الرغبة لحل 

المشكالت، والقراءة الصامتة من أهم الوسائل التى تحقق للقارئ كثيرا من 

ته وتنمية ميوله وتزوده بالحقائق األهداف، ألنها تيسر له إشباع حاجا

 والمعارف والخبرات الضرورية فى حياته. 

. أنها تشغل تالميذ الفصل جميعا وتعودهم االعتماد على النفس فى الفهم ٥

 كما تعودهم حب االطالع، وفيها مراعاة للفروق الفردية بينهم. 

ب.( طريقة تدريس القراءة الصامتة   

الصامدة للمبتدئين فيما يأتى :  يتلخص أسلوب تعليم القراءة   

. يمهد المعلم للدرس بمناقشة شفهية تتناول الكلمات التى يراد قراءتها ١

 بحيث ال يرى التالميذ هذه الكلمات فى أثناء المناقشة الشفوية.

. تعرض على التالميذ األشياء والصور، مع مراعاة أاليلفظوا بأى صوت ٢

ة ثم الى الكلمات المكتوبة أسفلها ويفكرون فى وإنما ينظرون الى الشيء أو الصور

 المعنى حتى يتم الربط بين الرمز ومعناه على نحو مباشر.
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. يلجأ بعض المعلمين إلى استخدام بطاقات على كل منها جملة مثل )افتح ٣

اكتب اسمك على السبورة( ويعرض المعلم البطاقة على  –اغلق الباب  –النافذة 

ثم يقوم التلميذ بتنفيذ ما ورد فيها من التعليمات.التلميذ دون قراءتها،   

. يستطيع المدرس أن يضرب تالميذه على التمييز بين البطاقات. فيعرض ٤

عليهم بطاقتين، فى األول : افتح الباب والثانية افتح النافذة، ليختار واحدة وينفذ ما 

تمييز ما  ورد بها من تعليمات، وفى ضوء سلوكه يستوثق المعلم من قدرته على

 يقرأ.

 ج.( يلخض تعليم القراءة الصامتة للمتقدمين كما يأتى : 

. يتم اختيار المعلم لموضوع القراءة الذى يتالءم مع مرحلة نمو التالميذ ١

 العقلى وانفسى واالجتماعى.

. يلقى المعلم بعض األسئلة حول أهداف الدرس الرئيسية. ٢  

ل والفقرات قراءة جهرية سليمة . يدرب المدرس تالميذه على قراءة الجم٣

 مع مناقشة بعض المفردات الصعبة.

. يحدد للتالميذ قدرا مناسبا من الوقت لمطالعة الموضوع مطالعة صامتة.٤  

يطلب المدرس من التالميذ أن يقرؤوا الدرس مرة ثانية قراءة صامتة لمزيد من 

 الفهم للتفاصل.

.( القراءة الجهرية٢  

التعرف على الموز المطبوعة، وفهمها، ونطقها القراءة الجهرية هى 
 بصوت مسموع، مع الدقة، والطالقة، وتجسيد المعنى.17

 أ.( أهداف تدريس القراءة الجهرية :

. القراءة الجهرية كماقلنا تيسر للمعلم الكشف عن أخطاء التالميذ فى ١

 النطق.

نطق . هى وسيلة المعلم أيضا فى اختبار قياس الطالقة والدقة فى ال٢

 واإللقاء. 
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. تساعد التلميذ فى الربط بين األلفاظ المسموعة فى الحياة اليومية ٣

 والرموز المكتوبة.

. فى القراءة الجهرية استخدام لحاستى السمع والبصر مما يزيد من إمتاع ٤

التالميذ بها، وخاصة اذاكانت المادة المقروءة شعراً أو نثراً أو قصة أو حوارا 

 عميقا.  

يقة تدريس القراءة الجهرية :ب.( طر  

. تهيئة التالميذ ذهنيا ونفسيا بإثارة مشكلة يمكن حلها بقراءة الموضوع ١

 الذى تم اختياره، أو بإلقاء بعض األسئلة المتصلة بأهداف الدرس.

. يقرأ المعلم الدرس كله قراءة سليمة، مع مراعاة أن يكون معدل السرعة ٢

 فى القراءة مناسبا للتالميذ.

تقسيم الموضوع إلى جمل أو فقرات وفق محتواها، ويطلب المعلم من  .٣

 التالميذ أن يقرأ كل منهم جملة او فقرة. وهكذا الى انتهى الموضوع.

. تصحيح األخطاء التالميذ أوال بأول، بعد االنتهاء من قراءة كل جملة أو ٤

ون الصحيح فقرة وذلك عن طريق التالميذ أنفسهم أو بواسطة المعلم، على ان يك

 مناصبا على األخطاء الصارخة.

. يستعين المدرس بما شاء من الوسائل أو بالسبورة على األقل.٥  

 ج.( تقسيم القراءة على أساس غرض القارئ 

 تنقسم القراءة حسب غرض القارئ الى أقسام كثيرة أهمها ما يأتى :

. قراءة للدرس والبحث١  

. قراءة لالستماع٢  

المشكالت.. قراءة لحل ٣  

. أهداف تعليم القراءة٣  

 تكوين العادات األساسية فى القراءة مثل :

. اكتساب عادات التعريف البصرى على الكلمات، كاالتعرف على الكلمة ١

 من شكلها، والتعرف على الكلمة من تحليل بنيتها وفهم مولولها.



. فهم الكلمة، والجملة، والنصوص البصيطة.٢  

من النفردات التى تساعد على فهم القطع التى قد تمتد . بناء رصيد مناسب ٣
 الى عدد فقرات.18

. تنمية الرغبة والشوق الى القراءة واالطالع، والبحث عن المواد القرائية ٤

 الجديدة.

. سالمة النطق فى لقراءة الجهرية ومعرفة الحروف وأصواتها، ونطقها، ٥

 وصحة القراءة.

وظيفتها فى القراءة. . التدريب على عالمات الترقيم و٦  

أما فى بقية صفوف المرحلة االبتدائية، وفى المرحلتين المتوسطة والثناوية، 

 فإن هذه األهداف تمتد لتشمل ما يأتى : 

. توسيع خبرات التالميذ١  

. تنمية التربية اإلسالمية، والنزعة الجمالية الدى التالميذ، وترقية أذواقهم ٢  

. تكوين عادان القراءة لالتمتاع أو لالدراسة والبحث أو لحل المشكالت ٣  

. االستمرار فى تنمية قدرات ومهارات مثل السرعية فى النظر ٤

واالستبصار فى القرائتين الصامتة والجهرية، باإلضافة الى النطق فى القراءة 

 الجهرية.

واد القراء المناسبة .  ترتيب التالميذ على استخدام المراجع والبحث عن م٥

وتدريبهم على عادة ارتياد المكتبات، واحترام الكتب واحترام وجهات نظر 

 األخرين إذا كانت التتعارض مع منهاج هللا للكون واإلنسان والحياة.

. تدريب التالميذ على مهاراة الكشف فى بعض المعاجم اللغوية التى تفى ٦

ة لهم.بحاجاتهم وتمدهم بالثروة اللغوية الالزم  

ة القراءة الجيدةد. مهار  

القارئ الجيد هو الذى يتعرف على الكلمات فى دقة ويسر لما لديه من 

ذخيرة كبيرة من الكلمات، وكذالك لسرعة إدراكه، وقدرته على استخدام السياق 

 فى تحديد معنى الكلمة.
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 لكى يكون القارئ الجيد ينبغى فيه توافر المهارات االتية :19

األصوات من مخارجها الصحيحة والتمييز بين األصوات . نطق ١

 المتشابهة فى النطق مثل الدال، والتاء، والسين، والصاد، والكاف، والقاف.

. ربط الرمز بمدلوله. ٢  

. فهم المقروء إجماال وتفصيال.٣  

. استخدام حركات العين استخداما سليما.٤  

. التفريق بين همزتى الوصل والقطع نطقا.٥  

اعاة الحركات الطوال والقصار فى النطق.  . مر٦  

. عدم ابدال حرف بحرفه مثل قلب الضاد ظاء.٧  

. عدم إضافة حرف الى حروف الكلمة األصلية.٨  

. عدم حذف حرف من حروف الكلمة األصلية.٩  

مراعاة الوقفه المناسبة فى القراءة. ١٠  

استخالص واستنباط الفكرة الرئيسية للموضوع. ١١  

بين األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية.التييز  ١٢  

تذيق المقروء. ١٣  

تحليل المقروء ونقذه ) القراءة الناقدة. وهي كثيراما نفتقدها(. ١٤  

استهدام الصوت المعبر وفقا لألساليب المهتفة ووفقا للمضمون. ١٥  

 ١٦ عدم تكرار الكلمات والتردد فيها.20

 ه. الضعف القراءى
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يعاودون النظر الى الكلمة المرة تلو األخرى، وقد  القراء الضعاف هم الذين

ينظرون الى جزء من الكلمة ويهملون الجزء األخر. ويقتضى التعريف على 
 الكلمة إدراك الفروق بين الكلمات والحروف من ناحية الشكل والحجم.21

 مظاهر الضعف فى القراءة :22

. عدم القراءة بالسرعة المطلوبة.١  

كلمة بكلمة. . إبدال حرف بحرف أو٢  

. زيادة حرف أو نقص حرف اكثر من الكلمة.٣  

. التكرار كأن يكرر الدارس قراءة كلمة )أ( الحرف بعد قراءته أول مرة.٤  

. عدم الربط بين الرموز ومداوالتها.٥  

 وترجع أسباب الضعف فى القراءة الى األتى :

ولغة . أسباب نتائجة عن اختالف أسلوب الكتابة بين اللغة العربية ١

 الدارس، وما يتبع ذلك زمن اختالف الحروف بين اللغتين.

. أسباب بصرية متعلقة بالقارئ مثل ضعف البصر، والحول.....إلخ.٢  

. أسباب سمعية مرتبطة بضعف حاسة السمع.٣  

. مشكالت الصحة العامة.٤  

. عيوب فى أجهزة النطق والكالم.٥  

. عوامل نفسية وانفعالية.٦  

الى طريقة تعليمية، كأن يقرأ المدرس خطأ فيحتذيه  . أسباب ترجع الى٧

 الطالب.

 ٨. أسباب راجعة الى سوء الطباعة واألخطاء المطبعية.23
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هذه هى أهم األسباب التى تعوق القارئ على سبيل اإلجمال ألن المقام هنا 

ال يسمح بسردها وتفصيلها، وعلى معلم العربية أن يالحظ الدراسين ويعرف 

أماكن الخطأ فى القراءة وأسبب ذلك ويحاول أن يعالجها معهم  قدراتهم، ويعرف
 بالطرق التربوية السليمة.24
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