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Abstract
Language is a means of communicating a person with others. In language
learning, especially arabic the environment has a great influence where
language skills for the first time through hearing. Environment is one of the
influential external factors in language development. Because the environment is
a condition where one can practice language activity, for example conversation,
speech, race, and language game.
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أوال -المقدمة
اللغة وسيلة التصال الفرد بغَته ،وعن طريق ىذا االتصال يدرك حاجاتو ،وحيصل مآربو ،كما
أهنا وسيلتو يف التعبَت عن آالمو وآمالو وعواطفو (ابراىيم .)3;8:665 ،وفوائدىا كوسيلة الفهم بُت أفراد
الناس ،ووسيلة االتصاالت ،ووسيلة إيضاح األشياء .اللغة العربية من إحدى اللغات ادلوجودة يف ىذا
العامل .وىي يف تطورىا ال يتعلمها العرب فقط ،بل اآلخرون يتعلموهنا أيضا ويفهموهنا .وىذه يراد هبا تعلّم
العلوم الدينية والعمل هبا .مبرور تطور الزمان ،ال يتعلق استعمال اللغة العربية بالعلوم الدينية فحسب،
ولكنو يشتمل العلوم األخرى مثل العلوم السياسية واحلضارية واالقتصادية وغَت ذلك.
إن ال لغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العامل .كما أن أمهية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يوم يف
عصرنا احلاضر .وترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب التالية )3( :كوهنا لغة القرآن الكرمي ،و( )4مكانة
العرب يف االقتصادية العادلية ،و( )5كثرة عدد ادلتكلمُت بالعربية (اخلويل .)42-3;:863; ،فالعربية
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ليست لغة دين وحضارة فحسب ،بل ىي لغة اتصالية عادلية كذلك ،لغة التخاطب والتفاىم بُت رتيع
الدول العربية اإلسالمية ورابطة عامة لعدة من اخلالئق يف ادلغارب وادلشارق .كوهنا أوسع من غَتىا من
اللغات وأكثر طرقا يف فن الكتابة .وأصبحت اللغة العربية اآلن إحدى اللغات الرمسية يف ىيئة األمم
ادلتحدة (أرشد.)6 :3;;: ،
واللغة العربية ىي لغة أجنبية حتتاج إىل طرق سلتلفة كوسيلة لتعلمها .وتلك الطرق ادلختلفة تًتكز
على ادلهارات اللغوية األربع ،ىي )3( :مهارة االستماع )4( ،مهارة الكالم )5( ،مهارة القراءة ،و()6
مهارة الكتابة .وتنقسم ىذه ادلهارات اللغوية األربع إىل قسمُت .كما أكد عبد اجمليد قبل ظهور الطريقة
ادلباشرة كان االجتاه السائد ىو تقسيم ادلهارات اللغوية قسمُت )3( :ادلهارات االستيعابية وىي االستماع
والقراءة ،و( )4ادلهارات االبتكارية وىي الكالم والكتابة (عبد اجمليد.)85 :3;:3 ،
ولتعويد استخدام اللغة العربية ،قامت ادلعاىد اإلسالمية بإندونيسيا بتطوير البيئة العربية .جبانب
أن فيها تدرس الكتب الدينية اليت تستخدم اللغة العربية ،وفيها يلزم للطالب استعمال اللغة العربية
لالتصال اليومي بينهم .فلذلك ،لتحقيق السيطرة على اللغة العربية الكافة شفوية كانت أم حتريرية ،حتتاج
األشياء ادلهمة كوسيلة السيطرة عليها وىي البيئة العربية الفعالية.
إن تعلم اللغة ىو اكتساب عادات تقوى بالتدرب والتعزيز أي إن اللغة ىي مهارة يكسبها
الط فل من البيئة احمليطة بو ويتقنها عن طريق احملاكاة والتقليد والتعزيز الذي يلقاه من الكرب من حولو (عبد
اجمليد .)22 :1891 ،والبيئة ىي كل شيء خارج نفس األوالد وتؤثر لتطورىا .والبيئة ذلا دور مهم يف
تعلم الطالب اللغة.ألن البيئة العربية ىي حالة فيها أنواع من النشاطات اللغوية العربية ،إما احملادثة اليومية
وإما النشاطات األخرى ،مثل اخلطابة والندوات وعملية التعلم والتعليم وادلسابقات اللغوية واأللعاب العربية
والنشاطات ادلؤيدة األخرى .تشمل البيئة العربية على األحوال يف ادلقصف أو يف الدكان ،احملاورة مع
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األصدقاء ،وحُت مشا ىدة التلفزيون ،وحُت قراءة اجلرائد ،وأحوال عملية التعليم يف الفصل ،وحُت قراءة
الدروس وغَتىا.
فالبيئة العربية ىي حالة فيها أنواع من النشاطات اللغوية العربية ،حىت يستخدم اجلميع اللغة
العربية كوسيلة االتصال حُت تقدم اآلراء شفويا كان أم حتريريا.
ثانيا -مفهوم طرائق التعليم
إن طريقة التعليم مبفهومها الواسع تعٌت رلموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي
للمتعلم من أجل حتقيق أىداف تربوية معينة (طعيمة.)214 :1989 ،
وأما مبعناىا الضيق فهي عبارة عن خطوات زلددة يتبعها ادلعلم لتحفيظ ادلتعلمُت أكرب قدر شلكن
من ادلادة العلمية الدراسية .فتكون طريقة التدريس وسيلة لوضع اخلطط وتنفيذىا يف مواقف احلياة الطبيعية
حبيث يكون الصف الدراسي جزءا من احلياة وجيرى يف سياقها وينمو الطالب فيها بتوجيو من ادلعلم
وإرشاده (علي وسعاد.)15 :2003 ،
لذلك قال زلمود كامل الناقة و رشدى أزتد طعيمة ( )69 :2003إن طريقة التدريس مفهومو
أوسع وأبعد من رلرد إجراءات تدريسية يقوم هبا ادلعلم يف الفصل .فتعٌت بطريقة التدريس "اخلطة الشاملة
اليت يستعُت هبا يف حتقيق اذلدف الًتبوي ادلنشود".
ثالثا – أسس اختيار الطريقة
إ ّن طرائق تعليم اللغة األجنبية كثَتة متعددة وليس منها ما ىي مثلي مناسبة لكل ادلواقف
التعليمية ,فمعٌت ذلك أنو ينبغي على معلم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى أال يتقيد بطريقة معينة دون

Vol. 9 No. 1, 2017 72

أنا أخيت ,أثر البيئة في تعلم اللغة
غَتىا ,وإمنا ينتقي منها ما يناسب ادلوقف التعليمي الذي جيد نفسو فيو .ونذكر ىنا عدة أسس ديكن أن
يلجأ إليها ادلعلم وىو خيتار طريقة التدريس ادلناسبة ,وىي:
 )1اجملتمع الذي تدرس فيو العربية كلغة ثانية
 )2أىداف تدريس العربية كلغة ثانية
 )3مستوى الدارسُت وخصائصهم
 )4اللغة القومية للدارسُت
 )5إمكانيات تعليم اللغة
 )6مستوى اللغة العربية ادلراد تعليمها ,فصحى ,عامية ,إخل( .....طعيمة)70 :1989 ،
رابعا -معاير اختيار الطريقة
إىل جانب أسس اختيار الطريقة ذتة معايَت ينبغي أن يتم يف ضوئها اختيار الطريقة ,وىي:
 )1السياقية :أي أن تقدم الطريقة كافة الوحدات اللغوية اجلديدة يف سياقات ذات معٌت جتعل تعلمها ذا
قيمة يف حياة الدارس.
 )2االجتماعية أي أن هتيئ الفرصة ألقصى شكل من أشكال االتصال بُت ادلتعلمُت.
 )3الربرلة  :أي أن توظف احملتوى اللغوي الذي سبق تعلمو يف زلتوى لغوي جديد ,وأن تقدم ىذا
احملتوى اجلديد متصال بسابقو.
 )4الفردية  :أي أن تقدم احملتوى اللغوى اجلديد بشكل يسمح لكل طالب كفرد أن يستفيد .فإن الطريقة
اجليدة ىي اليت ال يضيع فيها حق الفرد أمام تيار اجلماعة.
 )5النمذجة :أي أن توفر مناذج جيدة ديكن زلاكاهتا يف تعليم اللغة.
 )6التنوع :أي أن تعدد أساليب عرض احملتوى اللغوي اجلديد.
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 )7التفاعل :أي أن فيها يتفاعل كل من ادلتعلم وادلعلم وادلواد التعليمية يف إطار الظروف واإلمكانيات
ادلتوافرة يف حجرة الدراسة.
 )8ادلمارسة :أي أن تعطي لكل متعلم الفرصة للممارسة الفعلية للمحتوى اللغوى اجلديد حتت إشراف و
ضبط.
 )9التوجيو الذايت :أي أن دتكن ادلتعلم من إظهار أقصى دراجات االستجابة عنده ,ومن تنمية قدرتو
على التوجيو الذايت (طعيمة. )71 :1989 ،
خامسا -طرائق الشائعة لتعليم اللغات األجنبية
ىناك طرق متنوعة لتعليم اللغات األجنبية .ولقد جرى كل منها جدال طويل ,انتصر لكل طريقة
بعض ادلختصُت ,فأبرزوا مزايا طريقة ما و عيوب الطرق األخرى .ومن أىم ىذه الطرق أربع ,وىي :طريقة
القواعد والًترتة ,والطريقة ادلباشرة ,والطريقة السمعية الشفوية ,والطريقة االنتقائية .وسنعطي فيما يلي
وصفا موجزا لكل طريقة.
أ .طريقة القواعد والترجمة
ىذه الطريقة تعد أقدم طرائق تعليم اللغات األجنبية حيث يرجع تارخيها إىل القرون ادلاضية .وىي
حقيقة ال تنبٍت فكرة لغوية أو تربوية معينة كما تستند إىل نظرية معينة ,وإمنا ترجع جذورىا إىل تعليم
اللغة الالتينية اليونانية الذي كان يتمحور حول تعليم القواعد اللغوية والًترتة .وقد صنف العلماء ىذه
الطريقة من ضمن طرائق ادلدارس القددية لتعليم اللغات األجنبية اليت ال تزال سائدة االستخدام حىت
اآلن يف مناطق سلتلفة من العامل رغم قدمها و فشل أساليبها (نصر الدين.)111 :2006 ،
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ذلذه الطريقة عدة أمساء أخرى ,فيدعوىا البعض "الطريقة القددية" ويدعوىا اآلخرون " الطريقة
التقليدية" .ومن أىم مالمح ىذه الطريقة مايلي:
 -1هتتم ىذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والًترتة ,وال تعطي االىتمام لالزم دلهارة الكالم.
 -2تستخدم ىذه الطريقة للغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة ادلنشودة .وبعبارة أخرى,
تستخدم ىذه الطريقة الًترتة كأسلوب رئيسي يف التدريس.
 -3هتتم ىذه الطريقة باألحكام النحوية ,أي التعميمات ,كوسيلة لتعليم اللغة األجنبية وضبط
صحتها.
 -4كثَتا ما يلج أ ادلعلم الذي يستخدم ىذه الطريقة إىل التحليل النحوي جلمل اللغة ادلنشودة و
يطلب من طالبو القيام هبذه التحليل.
ولقد واجهت طريقة القواعد والًترتة عدة انتقادات ,منها ما يلي:
 -1هتمل ىذه الطريقة مهارة الكالم اليت ىي مهارة رئيسية ينبعي عدم إمهاذلا.
 -2تكثر ىذه الطريق ة من استخدام اللغة األم إكثارا جيعل اللغة ادلنشودة قليلة االستعمال يف درس
اللغة ,فال تتاح للمتعلمُت فرصة كافية للتمرن على اللغة ادلنشودة.
 -3هتتم ىذه الطريقة بالتعليم عن اللغة ادلنشودة أكثر من ىتمامها بتعليم اللغة ذاهتا .فالتحليل
النحوي واألحكام النحوية تدخل ضمن التحليل العلمي للغة ,وليس ضمن إتقان اللغة كمهارة.
ولكن ىذه االنتقادات ليست هناية .فإن مؤيدي طريقة القواعد والًترتة لديهم على معارضي
طريقتهم (اخلويل.)21-20 :1986 ،
من مزايا ىذه الطريقة ىي:
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 -1إهنا مناسبة لألعداد الكبَتة من الطالب إذ إن ادلعلم يستطيع أن يتعامل مع إي عدد يتسع لو
الفصل .ذلك ألنو ليس على الطالب إال أن خيضو كتابا يدرس منو ,وكراسة يكتب فيها و يتابع
ما يقول لو ادلعلم.
 -2إهنا تستخدم اجلملة كعنصر أساسي يف تعليم اللغة وشلارستها شلا جيعل عملية تعلم اللغة أيسر
(نصر الدين.)113 :2006 ،
 -3دلت الشواىد على أن كثَتا شلن تعلموا هبذه الطريقة كانوا أقدر من غَتىم على القراءة باللغة
اذلدف والكتابة أحيانا ,يف كراحل مبكرة من تعلم اللغة .كما دلت الشواىد أيضا على الذين
تعلموا هبذه الطريقة كانوا أقدر من غَتىم على الًترتة ,ونقل العلوم وادلعارف من لغة يأخرى
(العصيلي.)45-44 :2002 ،
ب .الطريقة المباشرة
قال دحية مسقان ( )2007:239ىي الطريقة اليت ال يذكر فيها ادلعلم معٌت الشيئ بلغة
التلميذ أثناء تدريسو بل باللغة األجنبية ادلراد تدريسها ,كاللغة العربية أو اإلصللزية أو اذلولندية أو
غَتىا .وأما لغة التلميذ فال تستعمل بصدد التدريس البتة.
وقد مسيت ىذه الطريقة بالطريقة ادلباشرة ألهنا تفًتض وجود عالقة مباشرة بُت الكلمة والشيء أو
بُت العبارة والفكرة من غَت حاجة إىل واسطة اللغة األم أو تدخلها (العصيلي.)62 :2002 ،
ودتتاز ىذه الطريقة مبا يلي:
 -1تعطي الطريقة ادلباشرة األولوية دلهارة الكالم بدال من مهارات القراءة والكتابة والًترتة ,على
أساس أن اللغة ىي الكالم بشكل أساسي.
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 -2تتجنب ىذه الطريقة استخدام الًترتة يف تعليم اللغة األجنبية وتعتربىا عددية اجلدوي ,بل شديدة
الضرر على تعليم اللغة ادلنشودة وتعلمها.
 -3مبوجب ىذه الطريقة ,فإن اللغة األم ال مكان ذلا يف تعليم اللغة األجنبية.
 -4تستخدم ىذه الطريقة االقًتان ادلباشر بُت الكلمة وما تدل عليو ,كما تيتخدم االقًتان ادلباشر بُت
اجلملة وادلوقف الذي تستخدم فيو ,وذلذا مسيت الطريقة بالطريقة ادلباشرة.
 -5ال تستخدم ىذه الطريقة األحكام النحوية ,ألن مؤيدي ىذه الطريقة يرون أن ىذه األحكام ال
تفيد يف اكتساب ادلهارة اللغوية ادلطلوبة.
 -6تستخدم ىذه الطريقة أسلوب "التقليد واحلفظ" ,حيث يستظهر الطالب رتال باللغة األجنبية
وأغاين وزلاورات تساعدىم على إتقان اللغة ادلنشودة.
ومل تنج ىذه الطريقة من انتقادات رجال األساليب وعلماء اللغة .ومن بُت االنتقادات ادلوجهة إىل
ىذه الطريقة ما يلي:
 -1هتتم ىذه الطريقة مبهارة الكالم على حساب ادلهارات اللغوية األخرى.
 -2عندما ال تستخدم ىذه الطريقة اللغة األم يف تعليم اللغة األجنبية ,فإن كثَتا من اجلهد يبذل كثَتا
من الوقت يضيع .ولو استخدمت ىذه الطريقة اللغة األم بشكل زلدود لتوفر كثَت من اجلهد وكثَت
من الوقت .ولذا فإن بعض رجال األساليب يتهم ىذه الطريقة بأهنا أبعد الطرق عن كوهنا مباشر.
 -3إن استبعاد ىذه الطريقة لألحكام النحوية من التعليم حيرم ادلتعلم من إدراك ماىية القوالب النحوية
اليت تنتظم فيها كلمات اللغة لتكوين اجلمل.
ج .الطريقة السمعية الشفوية
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جاءت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة التقليدية وللطريقة ادلباشرة معا .وللطريقة السمعية الشفوية
مسميات أخرى مثل "الطريقة الشفوية" و "الطريقة اللغوية" .وكان امسها أول ما ظهرت "أسلوب
اجليش" ألهنا استخدمت أول ما استخدمت يف تعليمالعسكريُت األمريكيُت اللغات األجنبية إلرساذلم
يف مهمات خارج بالدىم بعد احلرب العادلية الثانية (اخلويل.)23-22 :1986 ،
والطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة اليت توجب يف تعليم اللغة األجنبية أن يبدأ بتعليم الوحدة
الصوتية والبصرية من أشرطو تسجيل وأفالم تعليمية وغَتىا ,وال يستبعد ىذه الطريقة االستعانة باللغة
األصلية أو اللغة الوسيطة (مسقان.)234 :2007 ،
من أىم افًتاضات ىذه الطريقة ومبادئها التدريسية ما يلي:
 -1اللغة أساسا كالم ,أما الكتابة فهي دتثيل جزئي للكالم ,ولذلك جيب أن ينصب االىتمام يف
تعليم اللغات األجنبية على الكالم وليس على القراءة والكتابة.
 -2جيب أن يسَت تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معُت ,ىو :االستماع مث الكالم مث القراءة مث
الكتابة .وىذا يعٍت أن يستمع ادلتعلم أوال مث يقول ما استمع إليو مث يقرأ ما قال مث يكتب ما قرأ.
 -3طريقة تعلم اللغة األجنبية دتاثل طريقة اكتساب الطفل لغتو األم .فهو يستمع أوال مث حياكي ما
استمع إليو ,مث يذىب إىل ادلدرسة ليتعلم القراءة مث الكتابة.
 -4أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية ىي تكوين العادات اللغوية عن طريق ادلران على القوالب.
 -5إن ما حيتاج إليو ادلتعلم ىو تعليم اللغة األجنبية وليس التعلم عنها ,وىذا يعٍت أنو حباجة إىل
التمرن على نطقها ,ال إىل معرفة قوانينها وحتليالهتا اللغوية.
 -6الًترتة تضر تعلم اللغة األجنبية و ال داعي الستخدامها.
 -7أفضل مدرس للغة األجنبية ىو الناطق األصلي ادلدرب( .اخلويل.)24-23 :1986 ،
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ومن مزايا ىذه الطريقة مايلي:
 -1تنطلق ىذه الطريقة من تصور صحيح للغة و وظيفتها .إهنا توىل االتصال بُت الناس األمهية
الكربى يف تعليم اللغات بعضهم للبعض.
 -2إن الًتتيب الذي يتم بو تدريس ادلهارات اللغوية األربع استماع فكالم فقراءة فكتابة ,ترتيت يتفق
مع الطريقة اليت يتعلم هبا لغة األوىل.
 -3تشبع ىذه الطريقة كثَتا من احلاجات النفسية عند الدارسُت من حيث دتكينهم من استخدام اللغة
وتوظيفها (طعيمة. )135-134 :1989 ،
لقد واجهت ىذه الطريقة انتقادات أمهها ما يلي:
 -1إهنا تركز على الكالم على حساب ادلهارات اللغوية األخرى اليت ال تقل أمهية عن الكالم والكالم
ليس الشكل الوحيد للغة.
 -2إن ترتيب ادلهارات من استماع إىل كالم إىل قراءة إىل كتابة ليس ترتيبا قطعيا ملزما ,إذ ديكن تعليم
ىذه ادلهارات أو بعضها يف وقت واحد و ليس بالضرورة على وجو تتابعي.
 -3اكتساب اللغة األجنبية خيتلف اختالفا جوىريا عن اكتساب اللغة األم ,فعند اكتساب اللغة األم
يكون الطفل مرتبطا عاطفيا لوالديو وأسرتو ,ويكون حباجة إىل اللغة ليعرب عن حاجاتو األساسية
وعواطفو وأفكاره .وعند اكتساب اللغة األجنبية ,ال يكون لدي ادلتعلم ارتباط عاطفي قوي
بادلعلم ,كما ال تكون لديو نفس احلاجة إىل تعلم اللغة األجنبية حيث تكون لديو لغة أخرى يعرب
هبا عن عواطفو وأفكاره.
 -4اكتساب اللغة األجنبية بالتكرار شلكن ,ولكن ىذا االكتساب يكون أسوع لو رافق التكرار إدراك
دلاىية اللغة وماىية تراكيبها وعالقتها .وىذا ما جيعل لألحكام النحوية دورا تؤديو.
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 -5م ن ادلمكن استخدام الًترتة يف تعليم اللغة األجنبية بطريق حكيم تفيد ادلتعلم وتوفر الوقت واجلهد
للمعلم وادلتعلم على حد سواء.
 -6ليس صحيحا أن الناطق األصلي ىو أفضل معلم للغة األجنبية ,ألنو غالبا ما ال يدرك مشكالت
الطالب مع اللغة اليت يتعلموهنا وال يستطيع التنبؤ بأخطائهم وال تفسَتىا ,و مرد ذلك إىل أنو مل
دير بتجربة تعلم اللغة اليت يعلمها بوصفها لغة أجنبية (اخلويل.)25-24 :1986 ،
د .الطريقة االنتقائية
ظهرت ىذه الطريقة ردا على طريقة القواعد والًترتة والطريقة ادلباشرة والطريقة السمعية الشفوية
معا وزلاولة االستفادة من ىذه الطرائق الثالث يف نفس الوقت .ويرى أنصار ىذه الطريقة أن صلاح
عملية تدريس اللغة األجنبية و فعاليتها لن يتحقق بطريقة تدريس واحدة وإمنا بعدة طرائق ينتقي منها ما
يناسب ادلتعلم ومواقف تعليمية جيد نفسو فيها (جوىر.)120 :2006 ،
تأيت الطريقة االنتقائية ردا على الطرق الثالث السابقة .واالفًتاضات الكامنة وراء ىذه الطريقة
ىي:
 -1كل طريقة يف التدريس ذلا زلاسنها وديكن االستفادة منها يف تدريس اللغة األجنبية.
 -2ال توجد طريقة مثالية دتاما أو خاطئة دتاما ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجج ذلا وحجج عليها.
 -3من ادلمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على أساس أن بعضها يكمل البعض اآلخر بدال من
النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أو متناقضة .وبعبارة أخرى ,من ادلمكن النظر إىل الطرق
الثالث على أهنا متكاملة بدال من كوهنا متعارضة أو متنافسة أو متناقضة.
 -4ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب رتيع األىداف ورتيع الطالب ورتيع ادلعلمُت ورتيع أنواع
برامج تدريس اللغات األجنبية.
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 -5ادلهم يف التدريس ىو الًتكيز على ادلتعلمُت وحاجاتو ,وليس الوالء لطريقة تدريس معينة على
حساب حاجات ادلتعلم.
 -6على ادلعلم أن يشعر أنو حر يف استخدام األساليب اليت تناسب طالبو بغض النظر عن انتماء
األس اليب لطرق تدريس سلتلفة .إذ من ادلمكن أن خيتار ادلعلم من كل طريقة األسلوب أو
األساليب اليت تناسب حاجات طالبو وتناسب ادلوقف التعليمي التعلمي الذي جيد ادلعلم نفسو
فيو (اخلويل.)26-25 :1986 ،
سادسا -وسائل تعلم اللغة العربية
أ .مفهوم الوسائل التعليمية
خيتلف تعري ف الوسائل التعليمية من وجهة نظر رجال الًتبية على أساس أمهية استخدام حواس
معينة يف عمليات التعلم واختالف ادلفهوم على أساس الوظائف وادلهام اليت تقدمها الوسائل يف رلال الًتبية
والتعليم.
وعند نايف زلمود معروف أن الوسيلة التعليمية ىي ما يلجأ إليو ادلدرس من أدوات وأجهزة ومواد
لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزىا .وىي وسيلة ألن ادلعلم يستخدمها يف عملو ،وىي تعلّمية ألن
الطالب يتعلم بواسطها (معروف.)465 :3;;: ،
شلا سبق ديكن القول بأن الوسائل التعليمية ىي ما تندرج حتت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها
ادلعلم يف ادلوقف التعليمي بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار وادلعاين للدارسُت.
ب .أنواع الوسائل التعليمية
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تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية ،ولكننا ديكن جتميع ادلتشابو منها يف خصائص معينة
يف األقسام التالية:
القسم األول :الوسائل السمعية والبصرية
 -1الوسائل البصرية ،وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر ،كالصور الفوتوغرافية والصور
ادلتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح والرسوم التوضيحية واللوحة الوبرية واللوحة ادلغناطيسية
واللوحات الكهربية.
 -2الوسائل السمعية ،وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع ،كالراديو واألسطوانات
والتسجيالت الصوتية.
 -3الوسائل السمعية والبصرية  ،وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر والسمع .وتشتمل
الصور ادلتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم والتسجيالت الصوتية ادلصاحبة للشرائح واألسطوانات
أوالصور (صيٍت وعبد اهلل.)6 :3;:6 ،
القسم الثاين :وسائل رلموعات العمل
ىذه الوسائل تتيح للدارسُت فرص العمل وادلشاركة أكثر من ادلالحظة .ويضم ىذا القسم أنواع
الوسائل التالية:
 -1اخلربات ادلباشرة اذلادفة ،وىي ادلواقف اليت تقتضي نشاطا إجيابيا فعاال من التلميذ .ويكتسب عن
طريقها خربات تعتمد على سلتلف احلواس ،ويكون الغرض من ىذه ادلواقف واضحا يف ذىن التلميذ.
مثل التجربة ادلعملية أو تربية حيوانات أو زراعة نباتات.
 -2اجملسمات (النماذج واألشياء والعينات) .ىذه اجملسمات ختتلف عن الواقع يف احلجم أو التعقيد أو
ادلادة ادلصنوعة منها .مثل منوذج جسم اإلنسان واخلرائط البارزة والكرة األرضية واحليوانات احملنطة.
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 -3التمثيليات .وختتص بادلواقف ادلاضية أو نادرة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا معينة عند دراستها
على الطبيعة أو لتوضيح امور مكانية بعيدة عن الدارس .ومن فوائدالتمثيليات اتاحتها فرصة
االسهام االجيايب عند الدارسُت وتركيزىا على العناصر اذلامة.
القسم الثالث :رلموعات ادلالحظة
ىذه الوسائل تتيح للدارسُت عنصر ادلالحظة ،وال تعٍت سلبية من جانبهم بل إهنا تتيح
فرص العمل اإلجيايب .ويضم ىذا القسم أنواع الوسائل التالية :التوضيحات العملية والرحالت
وادلعارض والصور ادلتحركة والصوت والصور الثابتة والرسوم (منصور.)76-74 :3;:5 ،
ج .القيمة التربوية للوسائل التعليمية
شرح منصور ( )6:-69 :3;:5تشَت دراسات (ىوبن ـ فُت ديل  )3;72يف استقصاء وزع
على ادلعلمُت الذين يستخدمون الوسائل التعليمية كمعينات يف عمليات التدريس .وكان من ردود ادلعلمُت
مايوضح القيمة الًتبوية للوسائل التعليمية عند مقبول استخدامها كما يلي:
 -3تتيح أمام الدارسُت أساسا ماديا لإلدراك احلسي ،وىي هبذا تقلل من استخدام الدارسُت لأللفاظ اليت
اليدركون معناىا.
 -4تعمل على إثارة واىتمام الدارسُت مبادة الدرس
 -5أثر التعلم باق واستمر عند الدارسُت
 -6تتيح اكتساب خربات واقعية عند الدارسُت شلا حيفز النشاط الذايت لديهم.
 -7حيفز استمرار التفكَت عند الدارسُت ،ويظهر ذلك واضحا عند استخدام الصور ادلتحركة والرحالت
والتمثيليات.
 -8تنمي احملصول اللفظي عند الدارسُت عن طريق إيضاح ادلعاين وزيادة حصيلتها.
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 -9تتيح الفرصة للحصول على خربات ال يسهل اكتساهبا عن طريق أدوات أخرى.
 -:تسهم يف كفاية وتنوع وتعميق حصيلة ما يتعلمو الدارسون.
; -كما يشَت (ادجار ديل  )3;76إضافة إىل ما سبق ،إىل قيم تربوية أخرى خاصة بالوسائل التعليمية
تتمثل يف:
أوال :من وسائل معاجلة اللفظية يف العملية الًتبوية ،ألن الدارسُت قد يستخدمون ألفاظا ويكتبوهنا دون
إدراك دلعناىا.
ثانيا :استمرار وبقاء األثر يف العملية التعليمية ،فالوسائل التعليمية تعمل على تقدمي خربات حسية ذات
أثر باق عند الدارسُت.
ثالثا :تثَت ادلشاركة اإلجيابية واالنتباه واالىتمام عند الدارسُت.
رابعا :تثَت النشاط الذايت ،فالوسائل ا لتعليمية تثَت اىتمام وزتاس الدارسُت عن طريق تطبيق ما يتعلمونو
مع ما يواجهون من مشاكل يف حياهتم العملية.
خامسا :دتكن الدارسُت من التفكَت ادلنظم القائم على تسلسل وترابط األفكار.
سادسا :تزيد من احملصول اللفظي عند الدارسُت.
سابعا :توسع رلال اخلربات اليت يكتسبها الدارسون.
ثامنا :توفر من طاقات وجهد ادلعلمُت ،فاستخدام الوسائل التعليمية يوفر من اجلهد والوقت والتكلفة اليت
يبذذلا ادلعلم يف قاعة الدرس كما أنو يعطي حيوية وجودة لعملية التدريس.
تاسعا :تتقابل مع الفروق الفردية عند الدارسُت ،فتنويع اخلربات التعليمية اليت دير فيها ادلتعلمون تؤدي إىل
مقبول استجابتهم يف العملية التعليمية.
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عاشرا :تزيد من جدوى استخدام األدوات والوسائل األخرى يف عملية التعليم،فهي تدعم غَتىا من
الوسائل وتعزز قيمة غَتىا من األدوات التعليمية األخرى (منصور.)6: :3;:5 ،

د .الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية
الوسائل التعليمية ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية نوعان ،ومها وسائل حسية و وسائل لغوية .ادلراد
بوسائل حسية وىي ما تؤثر يف القوي العقلية عن طريق اإلدراك احلسي عندما يعرض ادلعلم نفس الشيئ أو
منوذجا لو أو صورتو .وادلراد بوسائل لغوية وىي ما تؤثر يف القوي العقلية عن طريق األلفاظ عندما يعرض
ادلعلم األمثلة أو التشبيو أو األضداد أو ادلرادفات (الطوجي.)366 :3;:9 ،
من مزايا الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية،وىي جتذب انتباه الدارسُت وتدفعهم إىل النشاط
الذايت ،جتدد حيوية الدارس وتشوقو إىل الدرس ،وتبعد ادللل نتيجة للمشاركة واحلركة والعمل من جانب
الدارسُت ،وتوقظ احلواس وتنمي دقة ادلالحظة والقدرة على االستنتاج ،وتعمل على تثبيت احلقائق نتيجة
لالستدراك احلسي عند الدارسُت.
ومن أمثلة الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية وىي ذوات األشياء ومناذج رلسمة والصور
وادلص ورات اجلغرافية والرسوم البيانية واأللواح ادلوضوعية والسبورة والبطاقات واللوحات الوبرية واألشرطة
ادلسجلة واإلذاعة الًتبوية وادلعارض.
أما مزايا الوسائل اللغوية لتعليم اللغة العربية فهي السرعة يف العرض والسهولة والوضوح .ومن أمثلة
ىذه الوسائل وىي األمثلة والتشبيو وادلوازنة والوصف والشرح والقصص واحلكايات.
ولصلة ىذه الوسائل حباسيت السمع والبصر ديكن تقسيمها إىل الوسائل البصرية والوسائل السمعية
و الوسائل السمعية البصرية .ادلراد بالوسائل البصرية وىي اليت يستفاد منها عن طريق منفذ العُت .و ادلراد
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بالوسائل السمعية وىي اليت يستفاد منها عن طريق األذن .وادلراد بالوسائل السمعية البصرية وىي اليت
يستفاد منها عن طريق العُت واألذن (معروف.)467 :3;;: ،
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قائمة المراجع
أزىر أرشد  ،مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية دلدرسى اللغة العربية ،أوجونج فاندانج :مطبعة األحكام،
.1889
حسُت زتدي الطوجى ،وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم ،الكويت :دار القلم.1891 ،

دحية مسقان ,ضلو اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية الفعال للناطقُت بغَتىا قراءة يف جتربة معهد دارالسالم
كونتور احلديث ,يف السجل علمي للمؤتر الدويل حول مناىج تعليم اللغة العربية لغَت العرب ,قسم
اللغة العربية معهد السلطان احلاج عمر علي سيف الدين للدراسات اإلسالمية جامعة بوناي
دارالسالم2007 ,
رشدى أزتد طعيمة ,تعليم العربية لغَت ناطقُت هبا ,مناىجو وأساليبو ,الرباط :منشورات اإلسالمية للًتبية
والعلوم والثقافة.1989 ,
صالح عبد اجمليد العريب  ،تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيق ،القاىرة :مكتبة لبنان،
.1891
عبد احلليم إبراىيم  ،ادلوجو الفٌت دلدرسى اللغة العربية ،القاىرة:دار ادلعارف.3;8: ،
عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي ,طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ,جامعة اإلمام زلمد بن
سعود اإلسالمية1423 ,ه2002/م
عبد اجمليد سيد أزتد منصور ،سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية ،القاىرة :دار
ادلعارف.1893 ،
على حسُت الليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي ,الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية ,عمان:دار الشروق،
.2003
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أنا أخيت ,أثر البيئة في تعلم اللغة
فتحي علي يونس وزلمد عبد الرؤوف الشيخ ,ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب :من النظرية إىل
التطبيق ,القاىرة :مكتبة وىبة.2003 ,
زلمد علي اخلويل  ،أساليب تدريس اللغة العربية ،الرياض :ادلملكة العربية.1891 ،
زلمود أمساعيل صيٌت و عمر الصديق عبداهلل ،ادلعينات البصرية يف تعليم اللغة ،الرياض :جامعة ادللك
سعود.1894 ،
زلمود كامل الناقة و رشدى أزتد طعيمة ,طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ,الرباط :إيسيسكو,
.2003
نايف زلمود معروف .خصائص العربية وطرائق تدريسها ،بَتوت ـ لبنان :دار النفائس.1889 ،

نصرالدين إدريس جوىر ,تعليم اللغة على ادلستوى اجلامعى يف إندونيسيا يف ضوء مناىج تعليم اللغة العربية
للناطقُت بغَتىا دراسة حتليلية تقوديية ,رسلة الدوكتورة غَت منشورة جبامعة النيلُت رتهورية السودان,
2006
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