
   

 الثاني فصلال

 اإلطار النظري

 الوسائل التعليميةمفهوم  .أ 
 التعليمية الوسائل .1

ديتد تاريخ ظهور مفهـو االتصاؿ كالوسائل التعليمية إذل عهود قددية ترجع 
جذكرىا إذل كجود اإلنساف على األرض، فمنذ أف خلق اهلل البشرية كانت اللغة ىي 

شارات كاألصوات اؼبتعارؼ عليها كمن مث الوسيلة اليت يتم هبا عملية االتصاؿ ككذلك اإل
ظهر قرع الطبوؿ كإشعاؿ النَتاف اليت كانت ؽبا داللة بُت اعبنس البشرم منها الدعوة إذل 

 .1اغبرب أك االجتماع أك التنبيو إذل كقوع ىجـو كغَت ذلك
 كاألدكات اؼبواد صبيع ىي التعليمية كالوسيلة. الغَت إذل بو يتقٌرب ما معنها كسيلة

 استخدمها اليت اللفظية كاللغة التعليمية كاؼبواقف كامعدات كاألجهزة كاآلالت ربامجكال
 من ؾباالهتا، صبيع يف التعليمية اػبربات الكتساب تعلمو يف كاؼبتعلم تعليمية يف اؼبعلم
 فاعلية أكثر تعلم إذل الوصوؿ أجل كمن فيها اؼبرغوب التعليمية األىداؼ ربقيق أحل
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 يرسل أف يستعمل ما كل :بأهنا التعليمية الوسيلة عن ىرماكاف فأسي يعرؼ
 أف يدفع حىت الطالب كإيراد, كاإلىتماـ, كالشعور, التفكَت على كيهجهم, التوصية

 .3اؼبخاطب قابل إذل متكلميتورط
الوسائل التعليمية ىي ؾبموعة اؼبواقف كاؼبواد كاألجهزة التعليمية كاألشخاص 
الذين يتم توظيفهم ضمن إجراءات اسًتاتيجية التدريس، كتسهيل عملية التعليم كالتعلم، 

 .4فبا يسهم يف ربقيق األىداؼ التدريسية اؼبرجوة يف هناية اؼبطاؼ
ية ىي كل ما يستعُت بو اؼبدرس على التعليم يف أمثل صوره، الوسائل التعليم

كتوضيح اؼبادة التعليمية يف نفوس الطالب كعقوؽبم، على اختالؼ مستوياهتم العقلية 
 .5كمراحلهم التعليمية

الوسائل التعليمية ىي كل أنواع الوسائط اليت تعُت اؼبعلم على توصيل 
 .6الطرؽ اؼبعلومات كاغبقائق للتلميذ بأسهل كأقرب

اعتمادنا على التعريف السابق، استخلص الباحث أف الوسائل التعليمية ىي كل 
 خطوة من اػبطوات اؼبؤدية إذل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة.
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 كسائل" أك" معينة كسائل" ؾبرد أهنا ىعل التعليمية للوسائل التسميات تعد دل
 ىعل اغبصوؿ ؾبرد ىلع اقتصرت ألهنا استخدامها من  للغرض ؿبققة" كبصرية ظبعية
 .7منها االستفادة بطريقة االىتماـ دكف التعليمية اؼبواد بعض

 الساعة حداثة كحديثو نفسو اإلنساف قدـ قددية كاإلعالمية التعليمية الوسائل
 اؼبصربُت قدماء كآثار كمعابد حوائط لنا كتقدـ اإلغريقية الثقافة يف الدراما قيمة ؼبعت فقد

 التعليمية الرحالت الركماف كاستخدـ التعبَت يف كالتماثيل كالصور ـالرسو  الستخداـ أمثلة
 كالنحت كالرسـو التعبَتية الفنوف كقدركا التدريس يف اغبقيقية كاألشياء الرمل كمناضد

 خلدكف ابن كنادل اغبواس طريق عن اػبارج من تدرؾ اليت بالقوة اىتم سينا ابن أف كما
 .اغبسية األمثلة باستعماؿ

 للناس اهلل ضرب كقد للصغار بالنسبة اللعب دبوضوع الغزارل اإلماـ كاىتم 
 من ؿبسوسة بأمثلة الصورة إليهم كيقرب الشر كسبل اػبَت سبل ؽبم ليوضح األمثاؿ
 بصور اؼبتلقي أذىاف إذل البعيدة اؼبعاين تقرب اليت باألمثلة حافل الكرمي القرآف إف حياهتم

 .اؼبتلقي يلمسها أك يشاىدىا ؿبسوسة
 كااؼبختربات التعليمية الوسائل من متعددة أنواع من اليـو مدارسنا تشملو ما إف

 كالنموذج كاألسطوانات الصوتية كالتسجيالت كالتلفزيوف كالراديو كالثابتة اؼبتحرمة كاألفالـ
 الًتبوية العملية من يتجزأ ال ىاما جزءا تشكل كالسرائح كالصور كاجملسمة كاؼبرسومة

 أقل جبهد اؼبعرفة إذل الوصوؿ عملية كتسهل اؼبتعلم عند اػبربات  منو بالتارل كتسهم
 .أقصر كبوقت
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 التعليمّية الوسائل أىمية .2
 كمن أيضان، كـبتلفة متعددة فهي اؼبختلفة، التعليمية الوسائل ىذه أمهية عن أٌما

 :8يلي ما أمهها
 من ثَتان ك زبتصر أهنا كما كاألستاذ، الطالب قبل من اؼببذكؿ اعبهد من تقلل ( أ

 .الوقت
 اؼبعلومات كتبادؿ التعليم عملية تسهل ألهنا كعيوهبا؛ كمشاكلها اللفظية تتجاكز ( ب

 .كأستاذه الطالب بُت
 كغَت اؼببهمة اعبوانب صبيع توضح ألهنا أكضح؛ بشكل كاؼبعلومة اؼبعرفة تنقل ( ج

 .اإلدراؾ لعملية إثباهتا خالؿ من الواضحة
 .لديهم اؼبالحظة دقة كتنمي تطٌور أهنا كما الطالب، من الكثَت اىتماـ ذبذب ( د
 كاالستيعاب اغبفظ على على الطالب قدرة تطٌور كبالتارل اؼبعلومة بتثبيت تقـو ( ق

 .كأفضل أسرع بشكل
 كأكسع، أفضل بطريقة اؼبعلومات عن كالبحث التفكَت يف مستمران  الطالب ذبعل ( ك

 .استوعبها اليت اؼبعلومات مقدار خالؿ من معلوماتو تقييم على قادران  جيعلو فبا
 اللغوية، كربديدان  اجملاالت صبيع يف بينهم اؼبوجودة الفردية الفركؽ للطالب تبٌُت  ( ز

 .مثالن  الشفوم كالتعبَت
 كدلوؽبا كبلفظها الصحيح بالشكل اؼبعلومة على حيصل الطالب جعل على تعمل ( ح

 .العلمي
 التعليمية األىداؼ ربقيق يف اؼبتمثلة الفرص من الكثَت للطالب تعطي أهنا كما ( ط

 .كالتسلية اؼبتعة إذل إضافةن 
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 بطرؽ هبا تزكده ألهنا فبكنة؛ زمنية فًتة ألطوؿ الطالب ذىن يف اؼبعلومة تثبت  ( م
 .ـبتلفة

 إف سواء ـبتلفة، كبأساليب اؼبهارات من العديد يتعلم ذبعلو أهنا إذل إضافةن   ( ؾ
 .كسلوكو بذكقو أك كاذباىاتو برغباتو تتعلق كانت

 تعليميةال الوسائل أنواع  .3
 :9ذلإ التعليمية الوسائل أنواع تلخيص ديكن

 كالسبورة األدكات من ـبتلفة ؾبموعة على تعتمد كاليت: اؼبرئية التعليمية الوسائل ( أ
 البيانية، كالرسـو اػبرائط إذل إضافةن  اجملسٌمة، كالنماذج كالعينات كاؼبلصقات

 األخرل القائمة أٌما ؼبشاىدهتا، آلة تسخدـ ال اليت اؼبرئيات ضمن تندرج كصبيعها
 إذل إضافةن  الثابتة كالصور كالشفافيات معُت جهاز أك آلة على فتعتمد منها

 .الشرائح
 السمع حاسة على تعتمد اليت الوسائل كتضم: السمعية التعليمية الوسائل ( ب

 .السمعية الصوتية التسجيالت أك مثالن  اؼبدرسية كاإلذاعة
 استخدامها كديكن ككاقعية، حقيقية بأهنا يزتتم كاليت: ؿبلية بيئية تعليمية كسائل ( ج

 .كغَتىا اػبرباء مع اؼبقابالت كإجراء ـبتلفة ؾباالت يف
 يف كاحدة كسيلة من أكثر تضم ألهنا تطزران؛ األكثر كىي: حركية تعليمية كسائل ( د

 الفيديو أشرطة إذل إضافةن  كاغباسوب التعليمية األفالـ أبرزىا كمن نفسو، الوقت
 .باشرةاؼب أك اؼبسجلة
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 .10الوسائل التعليمية تصنيف  .4
 الوسائل التعليمية تقسم على أساسُت:

 التقسيم على أساس اغبواس: ( أ
تعد اغبواس من أىم الوسائل اليت تعرفنا على العادل احمليط بنا كبواسطتو 
نكتسب اؼبعارؼ كاؼبهارات اؼبختلفة، كتصنف الوسائل التعليمية على أساس 

 دمها يف ؾباؿ التعليم كىي:اغبواس اليت زباطبنا كنستخ
 الوسائل السمعية:  (1

كىي الوسائل اليت من خالؽبا ديكن عرض اؼبثَتات السمعية على 
اؼبتعلمُت حيث تعتمد على حاسة السمع يف عملية التعليم كالتعلم كاكتساب 
اػبربات كعنصر أساسي، كمن ىذه الوسائل التسجيالت الصوتية كالراديو 

 لك. كاإلذاعة كاؽباتف كغَت ذ
 الوسائل البصرية: (2

كىي الوسائل اليت تعرض اؼبثَتات البصرية حيث يعتمد الفرد على على 
حاسة البصر يف عملية التعليم كالتعلم كذلك الكتساب اػبربات الالزمة 
كاليت منها الرسـو كالصور بأنواعها كالشرائح الشفافة كاألشكاؿ اؼبتنوعة 

 كالنماذج كالعينات كغَت ذلك.
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 ل السمعية كالبصرية:الوسائ (3
كىي من أىم اغبواس للتعليم ألهنا تعتمد على حاسيت السمع  

كالبصر حيث تشًتؾ تلك اغبواس يف تعليم اؼبعارؼ كاكتساب اػبربات يف 
عملية التعليم كالتعلم كاليت منها: التلفاز كالصور اؼبتحركة اليت تظهر يف 

عرض كالتلفاز ككذلك السينما أك أفالـ الفديو اليت تعرض على شاشات ال
الصور كالرسـو كاألفالـ اؼبتحركة اؼبصاحبة بالصوت اليت تعرض على 

 كغَت ذلك. DVDك  CDاغباسب اآلرل من خالؿ 
 التقسيم على أساس طريقة العرض:  ( ب

ديكن تقسيم أجهزة العرض الضوئي إذل قسمُت رئيسُت تبعنا ؼبسار 
 ما يأيت: األشعة الصادرة منها كإمكانية عرضها كاليت منها

 مواد تعرض ضوئينا بطريقة مباشرة: (1
كىي األجهزة اليت يصدر منها الضوء كتعرض اؼبواد بطريقة مباشرة على 
شاشة العرض دكف أف يتم تغيَت مسار األشعة الصادرة من اؼبصدر الضوئي 

ملم، كجهاز عرض أفالـ  8ملم ك  16كاليت منها جهاز األفالـ اؼبتحركة 
، (Slide projector)(، كجهاز عرض الشرائح الشفافة Vidio projectorالفيديو )

، كجهاز عرض برؾبيات (Film strip projector)كجهاز عرض أفالـ الثابتة 
 .(Data projector)اغباسب اآلرل 

 مواد تعرض ضوئينا بطريقة غَت مباشرة: (2
كىي األجهزة اليت يصدر منها الضوء كتعرض اؼبواد بطريقة يتغَت فيها 

أم أف مصدر الضوء ليس مباشرنا كإمنا يتغَت مساره عن  عة الضوءمسار أش



   

طريق اؼبرآة أك العدسات اؼبوجودة يف أجهزة العرض كاليت تظهر اؼبعلومات 
 (،Overhead projector)على شاشة العرض كاليت منها جهاز العارض الرأسي 

 Apaque) كجهاز عرض الصور اؼبعتمة كاؼبسمى بالفانوس السحرم

projector.) 
 مواد تعرض بطريقة مباشرة أك ال تعرض ضوئينا: (3

كىي اؼبواد اليت تعرض األشياء بصورة مباشرة أم ال ربتاج لعرضها إذل 
أجهزة أك مصدر ضوء يتخللها كإمنا ترل مباشرة كاليت منها الرسـو 
كالصور كاللوحات كاػبرائط كاجملسمات كالنماذج كالعينات كاأللعاب 

 التعليمية كغَتىا. 
  11أمهية الوسيلة التعليمية للمعلم ( ج

ىناؾ بعض العوامل اؼبهمة اليت أدت إذل ضركرة استخداـ الوسيلة التعليمية 
عند اؼبعلم لتساعده على ربسن أدائو يف إدارة اؼبوقف التعليمي كفيما يلي 

 باختصار بعض ىذه العوامل:
خطط تغيَت دكر اؼبعلم من ناقل للمعرفة كملقن للمعلومات إذل دكر اؼب (1

 كاؼبنفذ كاؼبقـو للعملية التعليمية.
 تساعد اؼبعلم على حسن عرض اؼبادة كالتحكم هبا. (2
 سبكن اؼبعلم من استغالؿ الوقت اؼبتاح لو بشكل أفضل. (3
 توفر الوقت كاعبهد اؼببذكلُت يف شرح اؼبادة الدراسية. (4
تساعد اؼبعلم على إثارة حب اؼبشاركة كاغبماسة لدل الطالب من  (5

ة باألنشطة التعليمية اؼبتنوعة مثل القياـ بإجراء التجارب خالؿ اؼبشارك
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اؼبعملية الذاتية للطالب يف اؼبختربات العلمية اؼبتوافرة يف اؼبدرسة أك 
القياـ بالزيارات اؼبيدانية لبعض اؼبواقع التعليمية خارج الدرس مثل زيارة 

 اؼبتاحف كاؼبعارض كالنوادم العلمية كغَت ذلك.
 .12التعليمية وسائلال توظيف أساسيات .1
 بدقة التعليمية األىداؼ ربديد ( أ

 كاغبركية العقلية األىداؼ صياغة بكيفية جيدة معرفة ىناؾ يكوف أف جيب
 من كالتأكد األىداؼ، ىذه ربقيق لضماف بالوسائل صحيحة بطريقة كربطها كاالنفعالية،

 .للقياس قابليتها
 كمراعاهتم التالميذ خصائص معرفة ( ب

 حيث من التالميذ مستويات مع اؼبستخدمة التعليمية سائلالو  تتالءـ أف جيب
 بالوسيلة ارتباطو كدرجة الدراسي اؼبنهاج معرفة إذل باإلضافة كاؼبعرفة، كالذكاء العمر

 .العاـ احملتول مع الوسيلة كتكامل كالتقومي، التدريس كطريقة التعليمية،
 توظيفها قبل الوسيلة ذبربة ( ج

 اؼبدة لتحديد طالبو على يستخدمها أف قبل الوسيلة اؼبعلم جيرب أف يفضل
 أم ظهور عدـ على كاغبرص لعرضها، اؼبناسب كاؼبكاف الوسيلة، عرض حيتاجها اليت

 .الوسيلة عرض خالؿ سارة غَت مفاجآت
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 الرسالة ؿبتول الستقباؿ التالميذ أذىاف هتيئة ( د
 قدميكت بالوسيلة، االىتماـ على غبثهم للطالب األسئلة من ؾبموعة توجيو

 الدرس، مشكلة ربدد اليت اؼبهمة النقاط على كالًتكيز الوسيلة، رسالة حملتول تلخيص
 .الوسيلة خالؿ من كحٌلها
 الوسيلة الستخداـ اؼبناسب اعبو هتيئة ( ق

 ذبهيز: مثل بالتالميذ، احمليطة الطبيعية الظركؼ كافة اؼبناسب اعبو يشمل
 قباح لضماف الالزمة األجهزة وظيفكت للتدريس، اؼبناسب كالوقت كالتهوية، اإلضاءة
 .النتائج ربقيق يف اإلخفاؽ كعدـ الوسيلة،

 الوسيلة تقومي ( ك
 أهنا من للتأكد استعماؽبا بعد بالوسيلة خاص تقومي ىناؾ يكوف أف جيب

 تعطى قياس أداة طريق عن ذلك يتم ما كعادةن  لتحقيقها، أعدت اليت األىداؼ حققت
 كطريقة بدقة، كأىدافها الوسيلة عنواف لقياسا أداة تضم أف جيب حيث للتالميذ،
 .الوسيلة عن الكافية اؼبعلومات من كغَتىا تطبيقها
 الحديثة التعليمية الوسائل .6

 إهنا حيث كتطورىا، التعليمة العملية تسهيل على تعمل التعليمية الوسائل
 كمن التعليمية، العملية لدعم اؼبعلم يستخدمها اليت اؼبختلفة األدكات من ؾبموعة
 :13يلي ما التعليمية العملية يف اؼبستخدمة الوسائل
 البصرية الوسائل ( أ

 إهنا حيث استعماالن، التعليمية الوسائل أكثر من السبورة تعترب: السبورة (1
 للرسم الطلبة مشاركة تتم ككذلك عليها، اؼبعلومات أىم لكتابة تستعمل
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 حديثان  كظهر اؼبختلفة، اغبسابية العمليات إجراء أك عليها الكتابة أك
 آثار ؽبا اليت الطباشَت ألواح استخداـ إذل ربتاج ال اليت الذكية السبورة
 .الذكية كاأللواح بورد الوايت بأقالـ كاستبداؽبا كاؼبتعلم، اؼبعلم على سلبية

 التعليم، عملية تدعم اليت التعليمية الوسائل من الصور تعترب: الصور  (2
 كاالستيعاب الفهم عملية هيلكتس اؼبعلومات، بعض توضيح على كتعمل

 .الطلبة عند اؼبعلومة ترسيخ على الصور كتساعد الطلبة، لدل
    اعبفرافيا مواد يف تستعمل ما غالبان  كسيلة إهنا حيث: األرضية الكرة  (3

، كالتاريخ  ككذلك اؼبائية كاؼبسطحات الدكؿ بعض مواقع لتوضيح كالعلـو
 .اؼبضائق

 مثل ـبتلفة ألشياء كمناذج ؾبسمات عن عبارة كىي: كالعينات النماذج (4
 .كغَتىا للزراعة مناسبة تربة عينة أك لإلنساف، العظمي اؽبيكل ؾبسم

 السمعية الوسائل (2
 تالكة أك األناشيد بعض لسماع الوسيلة ىذه تستخدـ حيث: اؼبذياع  ( أ)

 االستماع أك الصحيحة، التالكة قواعد لفهم معُت شيخ بصوت
 .اإلقبليزية اللغة يف للنصوص

 كقد ما فكرة توضيح أك علمي فيلم مشاىدة خاللو من كيتم: الفيديو  ( ب)
 .معان  كبصريان  ظبعيان  أك فقط ظبعيان  الفيديو يكوف

 كوسيلة استعماؽبا ديكن اغباسوب يوفرىا كثَتة برامج ىناؾ: اغباسوب  ( ج)
 .كغَته البوربوينت برنامج مثل التعليمية العملية كإقباح إلسباـ



   

 التعليم عملية تدعم تعليمية مسرحيات ؾىنا إف حيث: اؼبسرحيات ( د)
 فرؽ خالؿ من أك الطلبة قبل من سبثل كانت سواءن  اؼبدارس يف كتقاـ

 .خارجية
 التعليمية الرحالت (3

 زيارهتا ديكن اليت التعليمية اؼبتاحف من العديد ىناؾ إف حيث: اؼبتاحف ( أ)
 .التعليم عملية إسباـ يف منها كاالستفادة

 سواءن  اغبديثة، التعليمية الوسائل من أيضان  اؼبعارض كتعترب: اؼبعارض  ( ب)
 أك التعليمي، اغبـر داخل أك ؿبددة أماكن يف تقاـ مؤقتة معارض كانت

 .دائمة معارض
 التعليمية الوسائل استخدام معّوقات .7

 أبرز عن الكشف إذل ىدفت العراؽ، بابل ؿبافظة يف أيعدت علمية دراسة يف
 ككاقع اؼبدارس يف اؼبوجودة كالتقنيات التعليمية ئلالوسا استخداـ من ربوؿ اليت اؼبعوقات

 :14يلي ما اؼبعوقات ىذه أبرز كمن استخدامها،
 .اؼبدارس يف كالتقنيات التعليمية الوسائل توافر قٌلة ( أ

 .التعليمية كالتقنيات الوسائل كتوفَت إلنتاج اؼبادم الدعم قٌلة ( ب
 .كالتقنيات لالوسائ ىذه مثل استخداـ كيفية على اؼبعلمُت تدريب إمهاؿ ( ج
 .اؼبدارس يف اؼبتوفرة التعليمية كالتقنيات الوسائل صيانة إمهاؿ ( د
 كاالكتفاء التعليمية كالتقنيات كالوسائل استخداـ على اؼبعلمُت تدريب عدـ ( ق

 .فقط النظرم باعبانب
                                                             

واقع استخدام التقنيات التربوية في صفوف التربية الخاصة في (، 2014رياض الكريطي، مرتضى منهي )  14
 .482ؾبلة كلية الًتبية األساسية للعلـو الًتبوية كاإلنسانية ، صفحة ، جامعة بابل: محافظة بابل



   

 الًتبوم التخطيط أثناء التعليمية كالتقنيات الوسائل استخداـ كضع عدـ ( ك
 .ريةالضرك  األكلويات من كأكلوية

 الواتس أب .أ 
 .15بأ الواتس مؤسس حياة عن ونبذة بأ الواتس تأسيس قصة .1

 كنشأتو طفولتو ( أ
 فقَتة، عائلة يف  1976 عاـ كـو جاف كلد بأككرانيا، صغَتة قرية يف

 بسبب ،األمَتكية اؼبتحدة الواليات إذل انتقل. الوحيد االبن ككاف
ستمرة، السياسية االضطرابات

ي
 يف الثانوية، اؼبرحلة يف كقتو يستثمر فكاف اؼب

 مث ألياـ الكيتب يستعَت ككاف اؼبعلومات، تكنولوجيا ؾباؿ يف كيتب قراءة
 san) ستيت خوسيو ساف جبامعة التحق مث شرائها، شبن امتالكو لعدـ ،يعيدىا

jose state university) 

 اغبياة العملية  ( ب

 لتوفَت كذلك ،باعبامعة دراستو أثناء العملية حياتو كـو جاف بدأ
  6 كبعد يونغ، آند إرنست بشركة جزئي بدكاـ حارسنا فعمل الدراسة، نفقات
 .ياىو بشركة تكنولوجيا مهندس عمل أشهر

 صديقو أف إال شديد، حزف أصابو ،2000 عاـ كالدتو تيوفيت كؼبا
قرب

ي
 عاـ، ؼبدة العمل من راحة أخذ. الصدمة ذباكز يف ساعده براين، اؼب

 ليبحث كاليفورنيا إذل عاد مث اعبنوبية، أمريكا يف دكؿ عدة إذل خالؽبا سافر
 .جدكل دكف فكاف تويًت، أك فيسبوؾ، يف عمل عن
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 كاجو اليت األياـ فتذكر مشركعنا، هبا يؤسس فكرة عن يبحث بدأ
كاؼبات سعر الرتفاع نظرنا كالده، مع التواصل يف شديدة صعوبة خالؽبا

ي
 لذا ،اؼب

 .بأ الوتس فكاف ؾباننا، اصلالتو  للناس يتيح تطبيق تأسيس يف فكر

 تطبيق ابتكر عندما التكنولوجيا، عادل يف كـو جاف انطالقة كانت
. آيفوف إذل كربميلو تنفيذه على عمل مث مشركعو، برؾبة بدأ إذ ،بأ واتسال

حادثة بربامج موجودة كانت اليت العيوب من بالتخلص اعبديد التطبيق سبيز
ي
 اؼب

 اإللكًتكين، الربيد مثل  ،معلومات منك يطلب ال فهو ،BBM ،G-Talk كىي
 على عالكة اعبواؿ، ىاتفك برقم التسجيل يتم بل كاعبنس، كالسن، كالعمر،
 .تامة خبصوصية يتميز كما ،Play Store موقع خالؿ من ربميلو سهولة

 أقوالو أشهر ( ج
 بأعماؿ االنشغاؿ من خَته  كإقبازه، كقتو، يف كاحد بعمل القياـ إف (1

 .متفرقة
 .بشرنا منا جيعل ما كىذا ،ؾبتمعنا جوىر يف ىو التواصل (2

 ريادية صفات ( د

 :للنجاح طريقو كانت ريادية بصفات كـو جاف سبتع

 أمواؽبم، على كحيافظ فٌعاؿ، بشكل الناس خيدـ فالتطبيق: االبتكار (1
 .متعة أكثر حياهتم كجيعل

 .النجاح على فأصر فيسبوؾ، بشركة توظيفو رفض من خيجل دل: اؼبثابرة (2



   

 من يتواصلوف أصبع للعادل كسيلة بتوفَت طموحو حقق فقد: حالطمو  (3
 .كثَتنا تكلفهم كال باألماف تتسم غَتىم، مع خالؽبا

 مذىلة أرقاـ ( ق
ستخدمُت عدد بلغ ب،أ واتسال انطالؽ من سنوات 5 بعد (1

ي
  450 اؼب

 .دكالر مليار 8 قيمتو كبلغت ميشارؾ، مليوف
 يومينا، صورة مليوف 400 كحوارل رسالة، مليار 10 من أكثر تداكؿ يتم (2

سجلُت آالؼ على عالكة
ي
 .يومينا اعبدد اؼب

ا يدير 2010 عاـ بأ واتسال بدأ (3  مع شهرينا، دكالر 5000 بلغ عائدن
 .بَتم كبالؾ أندركيد، لنظاـ نيسخة إصدار

 كربميالن  شهرة التطبيقات أعلى قائمة 2011 عاـ يف بأ واتسال دخل (4
 .األمَتكية اؼبتحدة بالواليات

 .دكالر مليار 19 ميقابل 2014 عاـ بأ واتسال تطبيق فيسبوؾ اشًتل (5
ستخدمُت عدد بلغ (6

ي
 700 من أكثر 2015 عاـ شهرينا الناشطُت اؼب

 .16مليوف
ستخدمُت عدد بلغ (7

ي
 1،5 من أكثر 2019 عاـ شهرينا الناشطُت اؼب

 .17يارمل
ستخدمُت عدد بلغ (8

ي
 أكثر 2019 عاـ يف إندكنيسيا شهرينا الناشطُت اؼب

 .18يوفمل 150 من
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 واتس أبال  .2
 بُت كبَتان  قبوالن  القت اليت التطبيقات، من الكثَت انتشرت األخَتة اآلكنة يف
 ألف إال يكوف ال للتطبيقات الكبَت االنتشار ىذا إفٌ  النقالة، اؽبواتف مستخدمي

 اآلخرين، مع تواصل على كجيعلهم كيفيدىم، عليهم يسهل ما ييريدكف اؼبستخدمُت
 االجتماعي، بالتواصل اػباصة التطبيقات ىي انتشاران  األكثر بيقاتالتط أفٌ  كالواضح
 كبَتان  صدلن  لو ككاف مؤخران، ظهر الذم التطبيق ىذا ب،أ الواتس تطبيق كخاٌصةن 
 .كسريعان  كاسعان  كانتشاران 

 الذم التطبيق، ىذا كديلك إال نقاالن  ىاتفان  ديلك شخصان  ذبد أف دييكن فال 
 أك األىل مع يومي بشكل جيركهنا اليت ؿبادثاهتم يف عنو االستغناء للبعض ديكن ال

 ذبدىا تكاد ال فبيزات فيو أف أب الواتس لتطبيق السريع االنتشار كسبب األصدقاء،
  .الحقان  تفصيلي بشكل عرضها سيتم األخرل، التطبيقات يف

 التطبيقات أقول عن اغبديث سيكوف أب الواتس تطبيق عن اغبديث عند
 كاؼبقاطع كالفيديو الصور مشاركة كأيضان  الرسائل، كتبادؿ الفورية اؼبراسالت يف

 اعبميع كيتمٌت كمنتشران، ناجحان  التطبيق ىذا ذبعل اليت اؼبٌيزات من كالكثَت الصوتية،
 .اآلخرين مع التواصل يف متعة من سيجد ؼبا ،فيو حسابان  ديلك أف
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 أب الواتس معنى .3
 سؤاؿ لطرح تيستخدـ حيث رظبٌية، غَت عامٌية كلمةن  بأ واتسال كلمة تيعدٌ 

 على اعتمادان  بأ كاتس اسم اختيار كتٌ  ،19أخباره عن لالطمئناف ما شخص على
 .20(األخبار؟ ما) تعٍت اليت (What's Up?: باإلقبليزية) اعبملة شبو

 يف كيستخدـ النقالة، اؽبواتف على ربميلو يتمٌ  تطبيق ىوالواتس أب 
 الصوتية، كاؼبقاطع كالفيديوىات، كالصور، النصية، سائلالر  إرساؿ طريق عن التواصل
 التطبيق ذلك ب،أ الواتس تطبيق يف يوجد كأكثر ىذا كل اؼبصورة، النصية كالرسائل

 االستمتاع ستطيعي كلكي اإلنًتنت، كجود سول شيئان  اؼبستخدـ يكلف ال الذم
 مع باإلنًتنت، تصاالن ا توفر أف ى اؼبستخدـعل التطبيق ىذا يوفرىا اليت اؼبيزات بكافة
 ىذا ربميل كأيضان  الرسائل، إرساؿ على إضافية مبالغ أم اقتطاع يتم ال أنٌو العلم

 مبالغ ألم دفع ىناؾ يكوف كال ؾبانان، يكوف اؼبستخدـ ىاتف على التطبيق
 .21مادية
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 أب الواتس فائدة .4
 ـمستخد مليوف 700 إذل يصل الذم الواتس ؼبستخدمي اؼبتزايد العدد إف

 شهرة كاألكثر العادل مستول على األكذل التطبيقات من التطبيق ىذا جعل شهريان،
 حيب لذلك، كحيدان، العيش حيتمل كال اجتماعيان  بفطرتو اإلنساف كألف كاستخدامان،

 كاف كيستمر التواصل ىذا يتوفٌر كلكي كمكاف، زماف كل يف اآلخرين مع التواصل
 السهل الوصوؿ تضمن اليت االجتماعي التواصل تطبيقات استخداـ من بد ال

 .كاألىل لألصدقاء
 :22أب الواتس تطبيق يوفرىا اليت اعبميلة اؼبمٌيزات فائدةال من

 اجملموعات ىذه، ؾبموعات عمل اؼبستخدـ بإمكاف أنو أب الواتس تطبيق ( أ
 .ؿبددين اتصاؿ جهات إضافة من اؼبستخدـ سبيكن

 .الوقت نفس يف شخص من أكثر مع التواصل ( ب
 صبيعان  ليشاىدكىا الفيديو كمقاطع الصور إرساؿ ستطيعي أب الواتس يقتطب ( ج

 .حدة على شخص لكل إلرساؽبا اغباجة دكف
 الناحية من الكثَت على الناس يوفر االجتماعي للتواصل كتطبيق بأ الواتس ( د

 .إنًتنت اتصاؿ إذل حباجة ىو فقط شيئان  يكلف ال إنٌو حيث، اؼبادية
 .العادل حوؿ األكذل للمراكز ؿبتالن  يبقى لكي دائم تطٌور يف أب الواتس تطبيق ( ق
 نسخة ذا أصبح أنٌو أب، الواتس يف حيدث الذم التطور دالالت كمن ( ك

 .الكمبيوتر ألجهزة
 .نقاؿ ىاتف شراء عناء ى الناسعل يوفر أب الواتس تطبيق ( ز
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 التواصل وسائل .5
 على التواصل كسائل أسرع من العصر ىذا يف التواصل كسائل تيعدٌ 

 باستخداـ بدايةن  كاالتصاؿ التواصل طرؽ أسرع اإلنًتنت خدمة كٌفرت فقد ،الؽاإلط
 األجهزة باخًتاع االتصاالت عادل يف النوعية النقلة كانت مثٌ  اغبواسيب، أجهزة
 األجهزة ىذه فأتاحت ،الكثَت كغَتىا بَتم، كبالؾ كاآليباد، آيفوف، من الذكٌية
 فسهلت ؾبانيةن  التطبيقات ىذه تكوف ما كعادةن  عليها التطبيقات ـبتلف ربميل

 .23الكثَت كغَتىا آب كالواتس كاؼباسنجر كالفايرب الفيسبوؾ مثل التواصل
 أب الواتس تطبيق .6

 اؼبستخدمُت بُت شيوعان  كأكثرىا اإلنًتنت من ربميالن  التطبيقات أكثر أحد
 نصف من أكثر إذل ـ2015 لعاـ مايو شهر بداية حىت مستخدميو عدد يبلغ إذ

 .مستخدـ ارملي
 اإلنًتنت استخداـ على يقـو تطبيق ىو (WhatsApp: باإلقبليزية) بأ كاتس

 كتيتاح الفيديو، مقاطع كحىٌت  الٌصوتٌية كالرسائل كالٌصور النصٌية الٌرسائل إلرساؿ
 أك الذٌكية اؽبواتف سواء اػباٌصة، األجهزة على ربميلو خالؿ من استخدامو إمكانٌية
 .الكومبيوتر أجهزة
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 يد على ـ2009 عاـ يف إنشائو منذ كبَتان  قباحان  التطبيق اكتسب كقد 
 من بو يتمٌتع ؼبا نظران ، ياىو شركة يف يعمالف كانا كـو كجاف أكتوف برياف من اثنُت
 العديد قبل من مدعومان  كونو جانب إذل الٌرسائل، كإرساؿ االتصاؿ خدمات ؾٌبانية

 اآليفوف، مثل احملمولة األجهزة من كالعديد كيندكز، مثل الٌتشغيل منٌصات من
(BlackBerry) بَتم كالبالؾ الٌنوكيا، كاألندركيد،

24. 
 حيث العادل، حوؿ شخصو  مليار عن يزيد ما بأ الواتس تطبيق يستخدـ

 كيقٌدـ زماف، أك مكاف أمٌ  يف كالعائلة األصدقاء بُت التواصل هبدؼ استخدامو يتمٌ 
 أكباء صبيع يف اؽبواتف أجهزة عبميع متاحه  كىو ا،هب كموثوقان  آمنة رسائل التطبيق ىذا

 لشركة انضمامو كتٌ  أكتوف، كبرياف كـو جاف قًبل من تأٌسس أنٌو كما العادل،
 خدمة على كيركز منفصالن  يزاؿ ال فإنٌو ذلك كمع ـ،2014 عاـ منذ فيسبوؾ
 صه خا ؾباينٌ  بأ كاتس تطبيق يوجد أنٌو بالذٌكر اعبدير كمن ،25السريعة الرسائل

 على الرد إمكانٌية مع تاٌمة، بسهولة اؼبوظفُت بُت للًتاسل كيستخدـ باألعماؿ،
 .الرسائل
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 .26أب الواتس تطبيق ممّيزات .7
 .كاالستخداـ التحميل سهل ( أ

 .كغَتىا كاآلندركيد (iOS), مثل األنظمة عبميع متوفر ( ب
 أك ةالصوتي الرسائل أك النصية الرسائل خالؿ من الفورم الًتاسل خدمة يوفر ( ج

 عرب اؽباتفي االتصاؿ خاصية لو أضيف كأخَتان  ،الفيديو مقاطع أك الصور
 .بأ الواتس تطبيق

 من بنقلها تلقائيان  يقـو إذ اآلخرين مع تواصلي من أظباء إضافة إذل تاجحي ال ( د
 .التطبيق إذل اؼبستخدـب اػباصة االتصاؿ قائمة

 ربط تيحي إذ ـ2015 يف اغبديثة اػبدمات من كيب بأ واتسال خدمة ( ق
 الفورم الًتاسل كتػىٌلقي اغباسوب جهاز مع الذكيٌ  اؽباتف على بأ الواتس

 .عليو
 الشخصية وكصورت وحالت أصدقائو مع تشارؾي أف بأ الواتس ستخدـؼب يتيح ( ك

 ىذه رؤية يستطيع ؼبن ددىاحي اليت اػبصوصية وكيعطي ستخدـؼب ظهور كآخر
 .عاـ أك فقط السجل من األظباء أك أحد ال تارخي فقد األشياء

 شخصو  من أكثر تضم ؾبموعات عمل إمكانية ؼبستخدميو بأ الواتس يتيح ( ز
 .صباعيٌ  بشكلو  بينهم التواصل لتسهيل

 إذل كالوصوؿ اغباسوب، يف الثابت األقراص ؿبرؾ بتصٌفح بأ الواتس يتيح ( ح
 ييعترب كما بسهولة، الٌدردشة عرب إرساؽبا مثٌ  كالفيديوىات، كاؼبستندات الصور
 خالؿ من كذلك اؼبسجلة، الصوتٌية للرسائل إتاحتو بسبب فبٌيزان  بأ كاتس
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 مثٌ  التطبيق، كاجهة من السفلي اعبزء يف اؼبوجود اؼبيكركفوف زر على الضغط
 .27الٌدردشة عرب كإرسالو الصوت تسجيل

 .الهاتف على أب الواتس تفعيل .8
 (WhatsApp) بأ الواتس تطبيق لتثبيت اآلتية اػبطوات اتٌباع جيب

 :28اؽباتف ىعل
 الشريط يف (WhatsApp) أب كاتس كتابة مثٌ  اؽباتف، على اؼبتجر فتح ( أ

 (WhatsApp Messenger) أب الواتس تطبيق عرض سيتمٌ  للبحث، اؼبخٌصص
 .اجملاينٌ 

 اليت األذكنات أب الواتس ؼبنح (Accept) قبوؿ مثٌ  ،(Install) تثبيت على النقر ( ب
 .تلقائيان  التنزيل عملية ـاؼبستخد بدأي ذلك بعد تنصيبو، يتطٌلبها

 على التطبيق تثبيت اكتماؿ بعد التطبيق لفتح (Open) فتح على النقر ( ج
 .اؽباتف

 قبوؿ جيب اػبدمة، شركط على باؼبوافقة اؼبستخدـ أب الواتس يطالب ( د
 .اؽباتف رقم من التحٌقق عملية لتتمٌ  التالية، للمرحلة لالنتقاؿ الشركط

 بعد الشخصيٌ  ملفو يف يظهر أف يف ستخدـاؼب يرغب الذم االسم كتابة يتمٌ  ( ق
 أيقونة على النقر خالؿ من صورة كتيضاؼ التحقق، عملية من االنتهاء
 .اؽباتف من الصورة كربٌمل اؼبوجودة، الكامَتا
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 الهاتف رقم من التحقق .9
 اؼبسٌجل اؽباتف رقم يكوف أف (Whatsapp) أب الواتس تفعيل يتطٌلب

 :29اؽباتف رقم من للتحٌقق اآلتية اػبطوات اتباع كديكن نًشطان، خاللو من
 ىو اغباسب أك اؽباتف على اؼبثبت أب الواتس تطبيق يكوف أف جيب ( أ

 .األحدث اإلصدار
 خالؿ من أك البلد، رقم يتضٌمن الذم الكامل الدكرلٌ  اؽباتف رقم إدخاؿ ( ب

 .لذلك اؼبخٌصصة القائمة من البلد ربديد
 .مالرق بداية يف أصفار أمٌ  حذؼ من التأٌكد ( ج
 يكوف أف ضركرة مع العملية، ىذه الستكماؿ أساسيٌ  أمره  باإلنًتنت االتصاؿ ( د

 صفحة فتح اؼبستخدـ يستطيع ذلك من كللتأٌكد قوية، بإشارة االتصاؿ
 .الويب

 ىذه كستحتوم بقليل، اؽباتف رقم إدخاؿ بعد القصَتة الرسالة استالـ ( ق
 .أرقاـ ستة من مكٌوف ربٌقق رمز على لئالرسا

 كلٌ  يف يتغٌَت  فريد رمز كىو لذلك، اؼبخٌصصة اػبانة يف التحٌقق رمز إدخاؿ ( ك
 ذبربة عدـ ضركرة إذل كيشار اعبهاز، أك اؽباتف رقم من التحٌقق فيها يتمٌ  مرة

 .التحٌقق عملية يف التأٌخر يتمٌ  ال حىت عشوائٌية ربٌقق رموز
 اآلرل للنظاـ ديكن القصَتة، الرسائل خالؿ من الرمز يصل دل حاؿ يف ( ز

 مثٌ  دقائق، ػبمس االنتظار بعد ذلك كيتم بالرمز، لتزكيده باؼبستخدـ ٌتصاؿاال
 (.Call Me) االتصاؿ زر على النقر
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 الحاسوب على أب الواتس تفعيل .11
 مع للتواصل الشخصيٌ  اغباسوب على أب الواتس تطبيق استخداـ ديكن
 :30اآلتية اػبطوات اتٌباع جيب التطبيق بتنصيب كللقياـ األصدقاء،

 ماؾ كاف سواءن  اؼبستخدـ التشغيل نظاـ مع اؼبتوافق أب الواتس تطبيق لتنزي ( أ
(Mac) كيندكز أك (Windows،) أب الواتس موقع خالؿ من ذلك كيتم 

 .الرظبيٌ 
 التطبيقات ؾبٌلد إذل اؼبلف نقل مثٌ  تنزيلو، تٌ  الذم اؼبلف ضغط فكٌ  ( ب

 .ماؾ أجهزة ؼبستخدمي
 عملية إلكماؿ التعليمات اتٌباع مثٌ  كمن تنزيلو، ت الذم EXE ملف تشغيل ( ج

 .كيندكز أجهزة ؼبستخدمي التطبيق تنصيب
 السريع اؼبسح رمز كجود اؼبستخدـ سيالحظ التنصيب، عملية استكماؿ بعد ( د

(QR code) الرمز أسفل كيف باؽباتف، اػباص أب الواتس تطبيق باستخداـ 
 .الضوئي اؼبسح عملية يف للمساعدة تعليمات توجد مباشرة

 كعلى ىاتفو على بو اػباصة أب الواتس رسائل رؤية من اؼبستخدـ نسيتمكٌ  ( ق
 .الرمز مسح بعد اغباسوب
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 الهاتف رقم استخدام دون أب الواتس تفعيل .11
 رقم استخداـ دكف أب الواتس بتفعيل للقياـ اآلتية اػبطوات اتٌباع جيب

 :31اؽباتف
 تفاظاالح على اغبرص مع اؽباتف، عن أب الواتس تطبيق تثبيت إلغاء ( أ

 .فقداهنا يتمٌ  ال حىت اؼبلفات من احتياطٌية بنسخة
 .التطبيقات متجر من احملموؿ اؽباتف على أخرل مرة التطبيق تثبيت إعادة ( ب
 رقم إذل أرقاـ 6 من مكٌوف ربٌقق رمز بأ الواتس يرسل التثبيت إعادة دبجرد ( ج

 الطَتاف كضع على اؽباتف بوضع القياـ جيب باؼبستخدـ، اػباص اؽباتف
 .الرسالة استقباؿ رغبظ

 Spoof Text) تطبيق تثبيت جيب أب الواتس تفعيل بعملية لالستمرار ( د
Message)  أندركيد نوع من اؽباتف أجهزة على (Android) تطبيق أك (Fake-

A-Message)  بعض اؼبستخدـ من التطبيقات ىذه تطلب اآليفوف، على 
 : كىي التفاصيل،

 (447900347295: )+إذل (1
 اؽباتف برقم متبوعان  لدالب كرمز: من (2
 .اإللكًتكينٌ  الربيد عنواف: الرسالة نص (3

 .اؼبزٌيف اؽباتف رقم كإدخاؿ أب الواتس تطبيق فتح ( ق
 سيطرح التأكيد، رمز خالؿ من اؽباتف رقم ملكٌية إلثبات احملاكلة ستفشل ( ك

 كىو اآلخر اػبيار اختيار اؼبستخدـ على للتحٌقق، آخر خياران  أب الواتس
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 اإللكًتكينٌ  الربيد عنواف خالؿ من أك القصَتة الرسائل ؿخال من التحٌقق
 .اػباص

 .اإلجراء إيقاؼ ليتمٌ  إلغاء على فوران  كالنقر (،send) إرساؿ زر على النقر ( ز
 على بتنصيبو اؼبستخدـ قاـ الذم بالرسائل اػباص التطبيق استخداـ جيب ( ح

 الرقم إذل باغبساب اػباصة التفاصيل صبيع إرساؿ باستخدامو كسيتمٌ  ىاتفو،
 .الرقم من للتحٌقق اؼبزيف

 .بنجاح العملية كاستكماؿ التطبيق إذل أب الواتس أرسلو الذم الرمز إدخاؿ ( ط
 الواتساب تطبيق حذف كيفّية .12

 اآلندركيد أجهزة على ( أ
 تشغيل بنظاـ تعمل اليت األجهزة على من الواتساب تطبيق غبذؼ

 32:اآلتية اػبطوات اتباع يتم اآلندركيد،
 (.Settings اإلعدادات )باإلقبليزيٌة: تطبيق إذل االنتقاؿ (1

 (.Apps: باإلقبليزيٌة) التطبيقات إعدادات إذل االنتقاؿ (2
 .الالئحة من الواتساب تطبيق اختيار (3
 إلسباـ( Uninstall: باإلقبليزيٌة" )التثبيت إلغاء" زرٌ  على الضغط (4

 .التطبيق حذؼ
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 اآليفوف أجهزة على  ( ب
 اتباع فيتم اآليفوف، أجهزة يف الواتساب تطبيق بيانات غبذؼ

 :اآلتية اػبطوات
 الواتساب تطبيق إذل الدخوؿ (1
 الشاشة ديُت أسفل اؼبوجود "Settings" زرٌ  على الضغط (2
 Clear All" على الضغط مثيم  كمن "Chats" على الضغط (3

Chats،" اؼبوجودة الواتساب رسائل صبيع حذؼ فسيتم كبذلك 
 .اعبهاز يف

 الشاشة يسار أعلى اؼبوجودة "Settings" كلمة على الضغط (4
 .للرجوع

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 مفهوم التعليمجـ. 

كِّنو اليت الفطريٌة السلوكٌيات بًبعض مزٌكده  كىو اإلنسافي  ييولىدي   على اغبفاظً  من سبي
 مىعى  تتطومر السلوكٌيات كىذه كالكالـ، كالتنٌفس، كالشرب، كاألكل، كاستمرارىا حياتو،
 بالتعٌلم، ييسمى ما أك اؼبعريفٌ  النموم  كلكن كاؼبعريٌف، سمي،اعب النموٌ  يف اإلنساف تطوُّر
 كتنظيمان؛ ريقٌيان، أكثرى  كجيعليوي  كيوجهيوي، فيهٌذبوي، اإلنساين، السلوؾ يف أكرب بشكل يؤثر

 ؾباالت كبو األفراد سلوكيات يوجو مكتسب، كآخري  فطرم ، سلوكي   أثره  ىو فالتعلم
 .33لذلك اؼبتوفرة اإلمكانيات حبسب عصر،ال شهدىا اليت اؼبختًلفة التطور

 دكف من حياة فال اإلنساف، عليها حيرص اليت األمور أىمٌ  من التعليم يعترب
 كاالتكاؿ صعوباتو كربٌمل التعٌلم ضركرة على اغبنيف دينال حثٌ  كقد كالتعليم، العلم
 الرسوؿ إذل كجل عزٌ  منو نزلت آية أٌكؿ كانت كقد ال كيف كجل، عزٌ  اهلل على

 األٌمة قدر ارتفاع كالتعٌلم العلم يف ألفٌ  ؛"اقرأ" كسلم عليو اهلل صٌلى الكرمي اؼبصطفى
 .كمنعتها قٌوهتا كزيادة

 الصناعٌية اجملاالت أيضان  ىناؾ كإمٌنا األكادديٌية، اجملاالت على التعليم يقتصر كال
 اؼبراحل ميعجب الشخص ديرٌ  أف كجيب. هبا اػبربات كزيادة كتعٌلمها دراستها ديكن اليت

 بكلٌ  اؼبقبلة للحياة كاالستعداد اػبربة زيادة أجل من البلد يف تدريسها يتمٌ  اليت الدراسٌية
 .34كاملةن  األٌمة ربمي كبالتارل ربميو، اليت الفكرية األسلحة
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اؼبفهـو الذم يقصد ىنا ؼبصطلح التعليم ىو أنو عملية إعادة بناء اػبربة اليت 
اؼبعرفة كاؼبهارات كاإلذباىات كالقيم، إنو بعبارة أخرل ؾبموع يكتسب اؼبتعلم بواسطتها 

األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باؼبتعلم ديثل ما تتسع لو كلمة 
 . 35البيئة من أجل اكتسابو خربات تربوية معنوية

أما مفهـو تعليم اللغة الثانية بشكل خاص ىو نشاط مقصود يقـو بو فرد ما 
ؼبساعدة فرد آخر على االتصاؿ بنظاـ من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذم ألفو 

 كتعود االتصاؿ بو.
يتعىلِّم الشخص تزكيد إذل هتدؼ اليت العملٌية تلك أنٌو على التعليم ييعرمؼ

 اؼب
دمد كمقصود، منظم، كبشكل اؼبعرفة، أسس بكافة  اإلنساف يىصَت حبيث األىداؼ، كؿبي
 إحداث يف كاؼبسامهة االرتقاء أجل من العملية حياتو يف تلٌقاه ما توظيف على قادران 
 .متينة أيسس على حقيقية هنضة

 إثراء يف أسهمت نوعية قفزات يقفز أف كاستطاع الزمن، عرب التعليم تطومر
،. كالفت شاملو  بشكل بنيتها كتغيَت كهنضتها، اإلنسانية، اجملتمعات  ما كبسبب كاليـو

 كاؼبختصُت، القرارات، صينماع عيوف باتت فقد للتعليم، كبَت أثر من اإلنساف ؼبسو
 يف ييفلحوف علمهم بلداهنم، يف األمٌية نسب ملل أك كلل دكف تراقب مفتوحة كاؼبهتمُت

 .التعليم فوائد من قدر أكرب كربصيل الدنيا، اغبدكد إذل النسب ىذه خفض
و إف تعليم العربية أكرب من ؾبرد نفهم عن تعريف تعليم اللغة العربية للناطقُت ى

حشو أذىاف الطالب دبعلومات عن ىذه اللغة، أك تزكيدىم بأفكار عنها. إنو نشاط 
 :36متكامل يستهدؼ ثالثة أشياء
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 تنمية قدرات الطالب العقلية (1
 تنمية مشاعر الطالب كاذباىاهتم اإلجيابية كبو اللغة العربية كثقافتها. (2
 عنويةاكتساب الطالب مهارات لغوية م (3

مواد كىي  3يف تعليم اللغة العربية ىناؾ العناصر اللغوية الىت تتكوف من 
 4األصوات، اؼبفردات، الًتاكيب. ككذلك تدريس اؼبهارات اللغوية الىت تتكوف من 

مهارات لغوية كىي مهارة اإلستماع، مهارة الكالـ، مهارة القراءة كمهارة الكتابة. 
ـ ىي الصوت عرب االتصاؿ اؼبباشر بُت اؼبتكلم كاؼبستمع، كالوسيلة الىت تنقل مهارة الكال

 أما من مهارة القراءة كالكتابة فوسيلتهما اغبرؼ كاؼبكتوب.
 .37والتعليم التعلم بين الفرق .1

 الٌتعليم مفهـو ( أ
 ذىن من كاؼبعلومات كاؼبعارؼ اػبربات فيها تنتقل تفاعلية عملية ىي

 مباشرة اؼبعلومات ىذه إيصاؿ ىدفها عملية كىي اؼبتعٌلم، ذىن إذل اؼبعٌلم
 قيادة تعليم ىو األمثلة أبسط فمن ؿبدد، كقت يربطو ال كالٌتعليم. للمتعلم

 الٌسيارة، قيادة يف كطريقتو خربتو اؼبدرب من اؼبتدرب يتعلم حيث الٌسيارات،
 يتقنها دل كإف الٌسيارة قيادة عملية اؼبتدرب يتقن عندما الٌتعليم مرحلة كتنتهي
 .يتقنها حىت إضايف كقت إذل حيتاج
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 الٌتعٌلم مفهـو  ( ب
 كاػبربات اؼبعلومات لكسب الفرد بو يقـو شخصي سلوؾ ىو

 الٌتعليم ىو ىدفو ىنا فاؼبتعٌلم ما، عمل أداء خالؽبا من فيستطيع كاؼبعرفة،
 خالؿ من اؼبعلومات ربقق اٌليت اؼبناسبة األدكات عن البحث طريق عن كذلك

 األدكات من كغَتىا كالٌتدريب كاإلنًتنت، ب،كالكت كاؼبعاىد، اؼبدارس،
 .الٌتعليم بعملية كطيدة عالقة لو الٌتعليم إفٌ  القوؿ دييكن أم الٌتعليمية،

إف التعلم كالتعليم مفهوماف متداخالف، كيشَتاف إذل عمليتُت 
متفاعلُت كمتبادلتُت، فإذا كاف التعلم ىو تغَت يف السلوؾ، كينتج عن اػبربة 

لبيئة، فإف التعليم ىو ؾبموعة األنشطة اليت هتدؼ إذل إحداث كالتفاعل مع ا
 ىذا التغَت.

 يف كخباصة ،التعلم عملية من ربديدا أكثر التعليم عملية كتبدك 
 الواعي التدريب من شكال التعليم يأخذ حيث ،اؼبدرسي التعليم أكضاع
 منهما كال تسم ،كاؼبتعلم اؼبعلم بُت مشًتكة بيئة إنشاء إرل كيؤدم ،كاؼبنظم
 كمشكالهتا اغبياة كقائع يف نظرمها كجهات تقريب على كتعمل معُت، بطابع
 .38اليومية
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 التعليم مراحل  .2
ـٌ  التعليمي  ييعرؼي  ـ الذم القطاعي  بأنٌو العا  كافة يف اجملانية التعليمٌية اػبدمة ييقدِّ

 الصف إذل األساسي األكؿ الصف من الشامل، التعليم نظاـ يف اؼبعتمىدة اؼبراحل
 القطاع) كالتعليم الًتبية لوزارة تابعة مدارس يف مراحلو، بكافة الثانومٌ  الثاين

 التعليم إلزامٌية على اؼبنصوص القانوف دبوًجب إلزامٌيان  فيها التعليم كيكوف ،(اغبكومي
 .الدكؿ بعض قوانُت حبسب األساسٌية، اؼبراحل يف

 تغطي حبيث الدكلة، كباءأ كافة يف اغبكومية كاعبامعات اؼبدارس، كتتوزع 
 نسمة، طبسمئة عن أفرادىا عدد يزيد سكنية ذبمعات فيها يقطن اليت اؼبناطق كافة
 :39ىي مستويات ثالثة إذل فيها اغبكومية اؼبدراس تقسم حبيث
 ديكن حيث الطالب فيها يلتحق اليت اؼبرحلة كىي: األطفاؿ رياض مرحلة ( أ

 عمر كيف اختيارية، كىي ؿاألطفا رياض إذل سنوات 4 بعمر الطفل إدخاؿ
 كىي األطفاؿ، رياض من اؼبتقٌدمة الدرجة إذل إدخالو يتمٌ  سنوات طبس

 ،األغلب على سنتاف كمٌدهتا إندكنيسيا، يف اختيارية كغَت إلزامٌيةن  أصبحت
 اؼبرحلة ىذه يف يتمٌ  حيث، كعلمية نفسية، ناحية من للمدرسة للتأسيس

 من حيتاجوهنا اليت األساسٌية األمور األطفاؿ كتعليم مبٌسطة، مناىج تدريس
 .األساسية للمرحلة كاالستعداد التحدث على القدرة أجل

 عشر، السادسة عمر ذلإ سنوات الستٌ  سن من تبدأ كىي :األساسية اؼبرحلة ( ب
 الطالب تأسيس فيها يتمٌ  العاشر، الصف مع كتنتهي األكؿ الصف من كتبدأ

 اإلقبليزيٌة، كاللغة كالرياضيات، عربية،ال اللغة: مثل األساسية اؼبواد صبيع يف
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 كاالجتماعيات، العلـو كمواد فيها تدرس اليت األخرل اؼبواد إذل باإلضافة
 اآلداب بعض اؼبرحلة ىذه من األكذل الصفوؼ يف األطفاؿ تعليم يتمٌ  كما

 .الطفل شخصية قٌوة كزيادة العاٌمة
 يتمٌ  حيث وات،سن 3 يعيالطب الوضع يف اؼبرحلة ىذه كمٌدة: الثانوية اؼبرحلة ( ج

دِّد اليت اؼبختلفة اجملاالت إذل لرغباهتم كفقان  الطالب تقسيم  بعد فيما ؽبم ربي
 على منوذج توزيع يتمٌ  حيث اعبامعات، يف دراستها ديكن اليت التخصصات

 كالرغبات للطلبات دراسة عمل يتمٌ  مثٌ  اؼبرغوبة، اجملاالت حوؿ لتعبئتو الطلبة
 العدد إذل للوصوؿ ،الدراسي كمستواىم لعالماتا حسب الطلبة كتوزيع

 امتحانات عن منفصل امتحاف إجراء اؼبرحلة ىذه هناية يف كيتمٌ  اؼبطلوب،
 اؼبناىج ضمن كمن دقيقان، كيكوف العامة، الثانويٌة امتحاف كييسٌمى اؼبدرسة،

 للنتيجة كتبعان  كالتعليم، الًتبية كزارة عليها كتشرؼ الفصل خالؿ تدٌرس اليت
 .اعبامعية التخٌصصات يف الطاٌلب قبوؿ تمٌ ي

 يف الطالب قبوؿ فيها يتمٌ  الزامية كغَت اختياريٌة مرحلة كىي: اعبامعية اؼبرحلة ( د
 اٌلذم اؼبعدؿ على اغباصلُت الطلبة على يوزٌع منوذج على بناءن  التخٌصصات

 حوؿ العامة الثانوية امتحاف يف اعبامعات إذل الطلبات بتقدمي يسمح
 عبنة ًقبل من دراسة عمل يتمٌ  بعدىا كمن هبا، الدراسة اؼبرغوب تالتخٌصصا

 اؼبقبولُت أظباء إعالف يتمٌ  مثٌ  اؼبعدؿ، مع بالتوازم التخٌصصات حوؿ منفصلة
 يف الطالب يدرسها اليت التخٌصصات كىذه زبصصاهتم، مع اعبامعات يف

 سوؽ إذل ؿاالنتقا عند هبا العمل ديكن اليت اجملاالت ربدد اليت ىي اعبامعة
 .العمل



   

 اعبامعٌية الدراسة من األكذل اؼبرحلة بدراسة البعض يكتفي ال كقد
 اؼباجستَت، دراسة كىي األخرل اؼبرحلة إذل ينتقل قد كإمٌنا البكالوريوس، كىي
 .الربكفيسور كدرجة الدكتوراه دراسة مثٌ  كمن

 التعليمية العملية  .3
 اليت كاإلجراءات األنشطة من كمنسقة منظمة ؾبموعة التعليمية العملية تعترب

 التعليم حيددىا اليت كاألىداؼ الشركط ضمن التعليمية االحتياجات تلبية إذل هتدؼ
: كمنها ،األساسية اؼببادئ على التعليمية العملية ترتكز حيث الدكلة، يف العارل

 اؼبهارات من العديد اؼبتعلم إكساب إذل كهتدؼ كاإلنسانية، كالعلم، الدديقراطية،
 العمل فرص إتاحة يف كتساىم كإتزاف، قوة أكثر شخصيتو من ذبعل اليت لتعليميةا

 .40أمامو
 :41فهي التعليم عمليات أما

 .فيها اؼبؤثر كالطلبة اؼبعلمُت كدكر بو، اؼبتبعة كاألساليب التدريس طرؽ ( أ
 .التعليمية العملية خالؿ تنفيذىا يتم اليت كالتدريبات األنشطة ( ب
 .عليها يشتمل اليت اضيعكاؼبو  كأساليبو التقومي ( ج

 :42على التعليمية العملية ـبرجات تشتمل حُتك 
 .كمعارفهم الطلبة مهارات زيادة ( أ

 .الطلبة ذكاء ربفيز ( ب
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 .التعليمي باؼبوضوع االىتماـ ( ج
 .للطلبة االجتماعي النمو كزيادة بالنفس، الثقة زيادة ( د
 فردمال السلوؾ كتعديل اؼبختلفة، اؼبواقف مواجهة على الطلبة قدرة زيادة ( ق

 .للطلبة

 على اؼبعلم أف يالحظ فيما يلي: (Wina Sanjaya)كقالت كينا سنجايا 

 مادة التعليم ( أ
اؼبادة ىي أساس أكؿ يف عملية التعليم دبعٌت أف اؼبقصود من عملية 
التعليم ىي نقل اؼبعلومات، كىذا قوؿ صحيح ألف أساس التعليم ىو فهم 

. كأما 43درس أك اؼبادة مطلقنااؼبوضوع. كعلى ىذا ينبغي للمدرس أف يفهم ال
 اؼبقصود من فهم اؼبادة ىو: 

 التمكُت على اؼبواد الدراسية (1
زبطيط الربامج منها شرح اؼبواد كتعيُت مدخل التعليم  (2

كطريقتو كتعيُت كسيلة التعليم كمصده كتعيُت اعبدكؿ 
 . 44كزبطيط التقومي

 أىداؼ التعليم   ( ب
إذل أم حد يهدؼ  أما اؽبدؼ ىو عنصور مهم يف عملية التعليم،

الطالب، كأم شيء ينبغي عليو أف ديتلكو، كىذا كلو معُت باؽبدؼ اؼبرجو، 
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كىذا يعترب أيضنا بقلب إنساف، اإلنساف يستطيع أف حيي بدكف أيديو بل ال 
 .45ديكن أف حيي بدكف قلبو

اؽبدؼ العاـ ىو اؽبدؼ احملصوؿ بنظاـ التعليم اؼبناسب دكف ربديد 
ػباص ىو جزء من اؽبدؼ العاـ النسيب حيث يهتم زماف كمكاف. كاؽبدؼ ا

بوجود التجديد اؼبناسب كالفلسفة الشعبية اليت يعيش فيها اؼبسلم بشطر أف 
 .46ال زبالف بالًتبية اإلسالمية

 التعليمية العملية عناصر .4
 :47يأيت ما كأمهها العناصر، من ؾبموعة التعليمية العملية تتضمن

 العملية عناصر بُت من أمهية كاألكثر ؿ،األك  األساسي العنصر ىو: اؼبعلم ( أ
 .التعليمية

 تعليم على كيركز يتضمن حبيث اؼبنهاج، ؿبتول يف االىتماـ جيب: اؼبنهاج ( ب
: مثل ،ـبتلفة مواضيع يف الرئيسية كاؼبعلومات اؼبهارات اؼبتعلم كإكساب
 .كغَتىا كالنظافة التغذية،

 فيها تتوفر مناسبة ةتعليمي بيئة توفَت يف االىتماـ جيب: الدراسي الصف ( ج
 ذكم الطالب اكخصوصن  الفئات، صبيع كتناسب كالسالمة، األماف شركط

 .اػباصة اغباجات
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 ساعات كتنظيم بًتتيب االىتماـ على ترٌكز حيث: التعليمية العملية إدارة ( د
 اؼبدرسة إدارة احًتاـ على كاغبرص كىادؼ، صحيح بشكل اؼبدرسي الدكاـ

 اؼبعلمُت احًتاـ ككذلك البعض، لبعضهم اؼبعلمُت كاحًتاـ للمعلمُت،
 .للطالب

 كخربات، مهارات من طالب كل ديلك ما معرفة ينبغي حيث: التالميذ ( ق
 .فيها يعيش اليت البيئة طبيعة كمعرفة

 عاتقها على تقع اليت للمسؤكلية الدكلة ربمل مدل كىو: كالتنظيم التمويل ( ك
 .لتعليميةا العملية كفاءة ضماف من تتمكن لكي اؼبدرسة، ذباه

 التعليم أنواع .5
 كلكل اؼبختلفة، التعليم مؤسسات يف اؼبتعلم يتلقاه الذم التعليم أنواع تتعٌدد

 تنوعت كما منو، اؼبرجوة لألىداؼ تبعان  بو خاص دراسي منهج التعليم أنواع من نوع
 األكادديية، اؼبدارس توجد: مثالن  التعليم، نوع على اعتمادان  التعليمية اؼبؤسسات

 48:كاآليت كىي أربعة، فهي منو الشائعة األنواع أما كغَتىا، اؼبهنية ارسكاؼبد
 مهنة ؼبمارسة الطلبة تأىيل إذل يهدؼ الذم التعليم كىو: الفٍت اؼبهٍت لتعليما ( أ

 األمثلة كمن ؿبددة، كمهنية فنية قدرات لديهم يكوف أف متطلباهتا من معينة
 .الصناعي كالتعليم الزراعي، التعليم: عليو

 ،معينة حرفة اؼبتلقي امتالؾ إذل يهدؼ الذم التعليم كىو: األكادديي عليمالت ( ب
 اؼبهٍت التعليم ما حد إذل كيشبو الدقيقة، األجهزة كتصليح كالنسيج، كالغزؿ،

 .أقل تلٌقيو كمدة أسهل، أنٌو إاٌل 
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 مراحلهم كافة يف اؼبتعلموف عليو حيصل الذم التعليم كىو: األكادديي التعليم ( ج
 اؼبهنية، غَت التعليمية اؼبؤسسات يف العارل التعليم مراحل فيها ادب الدراسية

 .التعليمية اؼبراحل ألغلب شيوعان  األكثر التعليم نوع كىو
 فمثالن  كاؼبهٍت، األكادديي التعليم يضم الذم التعليم نوع كىو: الشامل التعليم ( د

 الصناعة نبجا إذل كالتاريخ باللغة عالقة ؽبا دكرس تتواجد اؼبهٍت التعليم يف
 .كالزراعة

 التعليم وسائل .6
 تعليمية، أىداؼ من تقدمو ؼبا عظيمة أمهية اغبديثة التعليم كسائل ربتل

 تقبُّل كزيادة الطلبة، تواجو اليت اؼبختلفة اؼبشكالت حل إذل باإلضافة كسلوكية،
 تسمية أٌما يتلقاىا، اليت الدراسية كللمادة ذاهتا، حبد التعليمية للعملية الطالب
 العملية أداء خالؿ اؼبستخدمة الوسيلة طبيعة على اعتمدت فقد التعليمية الوسائل

 :49يلي ما اؼبتهددة الوسائل ىذه كمن التعليمية، العملية يف كدكرىا التعليمية،
 الوسائل تقدمو الذم الدكر عن التسمية ىذه كصدرت: الًتبوية اؼبعينات ( أ

 .كالتعليم التعلم عملية اـإسب على كالطالب اؼبعلم تيعُت كاليت اؼبساعدة
 اؼبستخدمة الوسائل أف إذل التسمية ىذه كتعود: كالبصرية السمعية الوسائل ( ب

 أثناء الطالب على الفائدة تعود حيث معان؛ االثنتُت أك بصرية أك ظبعية إٌما
 .كالبصر السمع حاسيت استخداـ خالؿ من التعليمية العملية
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 الوسائل طبيعة إذل أصلها يف تسميةال ىذه كترجع: الًتبوية التكنولوجيا ( ج
 كالصور التعليمية، األفالـ: مثل كالًتبوية، التعليمية العملية يف اؼبستخدمة

 .التعليمي كالتلفاز كاغباسوب التسجيل، كأشرطة اؼبتنوعة،
ـ اليت الوسائل كىي: اإليضاح كسائل ( د  اؼبعلم بو يقـو أمر لتوضيح تيستخدى

 الدراسية اؼبادة كمبادئ مفهـو كتقريب ب،للطال األساسية اؼبفاىيم إليصاؿ
 .أذىاهنم إذل

 كي نفسو الطالب أك اؼبعلم يستعملها اليت الوسائل كىي: الوسيطة الوسائل ( ق
 ذاهتا، حبد التعليمية العملية من جزءان  ليست كىي التعلُّم، عملية على تيعينو

 تزٌكد ةإضافي كأنشطة تيستخدىـ حيثي  االختيارية؛ بالوسائل تسميتها كديكن
 ربقق أساسية كسائل تكوف أف اؼبمكن كمن كمنهجية، ترفيهية خبربات التالميذ

 .للمناىج الًتبوية األىداؼ
 بعد عن التعليم  .7

 إذل اؼبعلومات إيصاؿ كىو التعليم، طرؽ من طريقة ىو بعد عن التعليم
 إيصاؿ كبالتارل الصناعية، األقمار طريق عن إلكًتكنية دركس خالؿ من اؼبتعلمُت

 استخداـ يتم حيث ،اؼبتعلمُت مع اؼبعلمُت تقابل إذل اغباجة دكف التعليمية اؼبواد
 كمن كالرسومات، كالصور اؼبتعددة، الوسائط كتكنولوجيا كالصوت، الفيديو،

 يف الدراسة أك اؼبنزرل التعليم: بعد عن التعليم على كالدالة اؼبستخدمة اؼبصطلحات
 Independent:باإلقبليزية) اؼبستقلة كالدراسة(، Home Study: باإلقبليزية) اؼبنزؿ



   

Study،) باؼبراسلة كالدراسة (باإلقبليزية: Correspondence Study)، الدراسات 
 .50(External Study:باإلقبليزية) اػبارجية

 التعليم مسؤوليات .8
 :51يلي ما العاـ التعليم مسؤكليات من

 تقتضيو ما حبسب الدكلة، مناطق كاٌفة يف كثانوية أساسية، مدارس بناء ( أ
 .لذلك اغباجة

 يستوعب إضايفٌ  بناء من ؽبا يلـز ما كإضافة القددية، اؼبدرسٌية اؼبباين ترميم ( ب
 .اؼبتزايد الطلبة عدد

 للمياه، شبكاتو  من لو، الالزمة الٌتحتٌية كالبٌت الكايف، اؼبدرسي األثاث توفَت ( ج
 .الصحيٌ  كالصرؼ كالكهرباء،

قٌررة العلمٌية التخٌصصات كافةل ؾبٌهزة ـبتربات توفَت ( د
ي
 اؼبدرسٌية، اؼبناىج يف اؼب

 لتعليم كقاعات كاؼبسرح، كاؼبرسم، الالمنهجية، لألنشطة قاعات مع
 .كاؼبكتبات اؼبوسيقى،

 .العاؼبيٌ  العلميٌ  التقٌدـ مع يتناسب دبا كذبديدىا الًتبوية، اؼبناىج تطوير ( ق
علمُت تأىيلي  ( ك

ي
 تدريبيةو  دكراتو  ضمن كالتعليم يةالًتب كزارة قبل من اؼبعٌينُت اؼب

 .اغبديث كالتدريس التعليم، أساليب بدراسةً  تيعٌتى  جديدةو 
 يف كاؼبنتشرة ؽبا، الٌتابعة كالتعليم الًتبية مديريٌات عمل على الدائم اإلشراؼ ( ز

 .اؼبملكة أكباء كاٌفة
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  .52التعليم خصائص .9
 .اإلنساف سلوكيات تغيَت ( أ

 ثالثة كلو اإلنساف، كخربة سلوؾ يف دائم شبو تغَتو  على ينطوم
 :ىي أشكاؿ،

 .جديدة كسلوكياتو  خرباتو  أخذ (1
 .القددية كاػبربات السلوكيات بعض ترؾ (2
 كاػبربات السلوكيات بعض يف تعديالتو  إدخاؿ (3

 التفاعلية  ( ب
 كاالجتماعية اؼبادية كبيئتو اإلنساف بُت تفاعليةن  عمليةن  التعليم يعترب

 حسيان، أك حركيان، أك عمليان، بينهم علالتفا كيكوف كشركطها، مكوناهتا بكلٌ 
 .كتفكَتيان  استدالليان، تأمليان  أك لغويان، أك كالميان، أك

 االستمرارية ( ج
 من يبدأ حيث الزماف، كال اؼبكاف كال بالسنٌ  ال التعليم يرتبط ال

 كال للتعليم، عمريةه  حدكده  يوجد فال حياتو، آخر إذل معو كيكمل الفرد طفولة
 كاؼبنازؿ، كاؼبقاىي، الشوارع، يف تكوف فقد مكانيةه، حدكده  الك  زمانيةه  حدكده 

 .كاعبامعات العبادة، كدكر كاؼبدارس
 كالتدريج الًتاكمية ( د

 كيزيد الصغَتة العمرية اؼبراحل من التعليمية العملية يف اإلنساف يبدأ
، فوؽ خرباتو  يراكم فهو كالتعليم، بسن تقدـ كٌلما فشيئان  شيئان  عليها  خرباتو

، فوؽ معلوماتو  دكيزي  .اؼبهارات فوؽ كمهاراتو  معلوماتو
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 كاػبربات السلوكيات لكل الشمولية ( ق
 السلوكيات من الكثَت اإلنساف تكسب اليت العمليات من التعليم يعد

 التعليم أثناء الشخص يتحوؿ فقد اؼبرغوب، كغَت اؼبرغوب بنوعيها كاػبربات
 السلوكيات بعض تسبيك كقد أخالقيو، غَت يكوف كقد عدكاينو  شخصو  إذل

 .كالصياـ كالصالة، كاغبب، كالتعاكف اؼبرغوبة
 عدمو أك القصد احتمالية ( ك

 غَت أك ما، ىدؼو  لتحقيق مقصودو  موجوو  بطريقو  التعليم يكوف فقد
، بشكلو  كجاء مقصودو   مر ذبربةو  خالؿ من الفرد يتعلمو قد ما كمثاؽبا عرضيو

 .عاشها حالةو  أك هبا
 نسبيان  الثابتة للتغَتات مشولية عملية ( ز

 كالتدريب، كاؼبهارة، اػبربة، بسبب ربدث اليت التغَتات هبذا نعٍت
، أك مرضو  عن ينتج ما التغَتات ىذه ربت يأيت كال اؼبستمرة، كاؼبمارسة  تعبو

 .نسبيان  ثابتة كليست مؤقتة تغَتات ىذه كل ألفٌ  ،نوـو  أك ـبدرو  تعاطي أك
 اؼبظاىر تعدد ( ح

 غَتىا، دكف خرباتو  أك األخرل، دكف ؾباالتو  يف التعليم ينحصر ال
 كاالجتماعية، العقلية كاؼبظاىر السلوكية، التغَتات كلٌ  يشمل كلكنو

 ما كلٌ  خالؿ من فالفرد كاللغوية، كاغبسية، كاغبركية، كاألخالقية، كاالنفعالية،
 .حياتو كأساليب لغتو كيطور السليم، التفكَت على كقدراتو مهاراتو يطور سبق

 
 



   

 التطور ( ط
 من الكثَت قبد يوـو  فكلٌ  كالتطور، للنمو قابالن  ؾباالن  التعليم بقىي
 كاؼبعلومات، األساليب، حيث من التعليمية، العملية يف كالتطورات التغَتات
 .التعليم تطور مع تتطور اليت األمور كبعض كاإلمكانيات كالطرؽ

 كاالستجابات اؼبؤثرات بُت الربط  ( م
 باالستجابة تعرؼ فعلو  ردة لو يكوف الفرد نفس يف يؤثره كما التعليم

 تفكَته، كأسلوب حياتو كيف فيو يؤثر اإلنساف يتعلمو ما فكلٌ  التعليم، ؽبذا
 أسلوبو أك اغبياة يف طريقتو كتغَت كتغَته استجابتو خالؿ من جليان  ذلك كقبد

 .آرائو كحىت تفكَته أك
 .53المستمر التعليم مفهوم .11

 اؼبستمر التعليم ( أ
 تعليميو  أسلوبو  عن عبارةه  كىو اغبياة، مدل التعليم باسم أيضان  ييعرؼ

 كأيضان  حياتو، سنوات طيلة جديدةو  أشياء تعلمً  على اإلنساف فيو حيرصي 
ختلفة العلـو ربصيلً  يف االستمرار بأنو اؼبستمر التعليم ييعرؼي 

ي
 ًمن ؾبموعةو  يف اؼب

، دافعو  على باالعتمادً  سواءن  اؼبعرفية اجملاالت ، أك شخصيو  .تدرييبو  أك مهٍتو
 كؾبموعةو  تعليميةو، خرباتو  على اغبصوؿً  إذل اؼبستمر التعليمي  يهدؼي 

ددو، ًبعيمرو  ربطها دكف اؼبعارؼ ًمن  أك دراسية، مرحلةو  أك معينةو، زمنٌية فًتةو  أك ؿبي
صصو  مكاف  خالؿ ًمن اؼبستمر التعليم تطبيقي  اؼبمكن ًمن كأيضان  للتعليم، ـبي
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تلفً  يف الكيتبً  ًمن ؾبموعةو  قراءةً  أك ية،دراس دكراتو  يف اؼبشاركةي   اجملاالت ـبي
 .اؼبعرفية

 اؼبستمر التعليم خصائص  ( ب
 :كىي اػبصائص، من دبجموعةو  اؼبستمري  التعليم يتميزي 

 الكثَت حوؿ اؼبعلومات ًمن العديد األفراد تعليمً  يف يساىمي  (1
 كالسياسية، كالثقافية، كاالقتصادية، العلمية، اجملاالت ًمن

 .كغَتىا ية،كالفن
 من اؼبنطقي، التحليلً  على الدماغ قدرة تعزيزً  يف يساعدي  (2

رتبطة الشخصية األفراد مهارات دعم خالؿ
ي
 باغبفظً  اؼب

 .كالفهم
 كغَت الرظبي، التعليم أنواع كافة اؼبستمر التعليم يشملي  (3

 الدراسية اؼبوادً  على اغبصوؿ اؼبمكن ًمن لذلك الرظبي،
 .بسهولة

 يف كيساعدىم األفراد، عند شخصيةال الثقة ًمن يزيدي  (4
حافظةً 

ي
 .التعليمي بالتطورً  االستمرارً  على اؼب

 اؼبتعلم، عند االجتماعية اؼبشاركة دكر تعزيزً  على يشٌجعي  (5
تلفً  يف اآلخرين اؼبتعٌلمُت ًمن العديد مع يتواصلي  كجعلو  ـبي

 .التعليمية اجملاالت

 

 



   

 اؼبستمر التعليم اسًتاتيجيات ( ج
 كاليت االسًتاتيجيات، من ؾبموعةو  على اؼبستمرٌ  عليمالتٌ  تطبيق يىعتمدي 

ب  لألفرادً  توفَتىا على كاػباٌصة العامة التعليمية اؼبؤسسات تسعى أف جيى
هتمُت

ي
 :كىي رئيسية، اسًتاتيجياتو  طبس كتشملي  التعليم، ًمن النوع ىذا يف اؼب

ـي  (1  يف اؼبوجود التعليم فقط كليس التعليم، أنواع بكافةً  االىتما
 
ى
 .الدراسية ناىجً اؼب

 ًمن كالتقليل اغبديثة، التعليم أدكات تطبيقً  على اغبرصي  (2
 اؼبؤٌسسات كافةً  يف التقليدم التعليمً  على االعتماد
 .التعليمية

 يف اؼبهتمُت األفراد أماـ حواجز أك عوائق، أم كضع عدـ (3
 اليت الوسائل كافة توفَت على كاغبرص اؼبستمر، التعليم
 .بعدالة التعليم فرص على اغبصوؿ ؽبم تضمني 

وارد كاٌفة توفَتي  (4
ى
 األىداؼ ربقيقً  يف تساىمي  اليت التعليمٌية اؼب

 .اؼبستمر التعليم ًمن اؼبطلوبة
 يف التعليم كزارات ًمن كل   بُت فٌعاؿو  تعاكفو  كجود ضمافي  (5

 كافة بتوفَت هتتمي  اليت اػباص القطاع كمؤسسات الديكؿ،
 .اؼبستمر للتعليم األساسية اؼبتطلبات

 

 



   

 اؼبستمر التعليم مراحل ( د
 التعليم بفكرةً  اىتٌمت اليت الًتبوية كاألحباث الدراساتً  على بناءن 

 :كىي مراحل، أربعً  إذل التعليم من النوع ىذا تقسيم ت اؼبستمر،
: سنوات 5 عمر حىت الطفولة ًمن اؼبستمر التعليم مرحلة (1

 لتحقي ي كاليت اإلجبارية، اؼبستمرٌة التعليمٌية اؼبراحل من ىي
 األكذل، الدراسية اؼبهارات تعلم أجلً  ًمن األطفاؿ كافة فيها

 .األعداد كربليل معان، الكلمات ربطً  على القيدرة كاكتساب
 ىي: سنة 24 عمر إذل 6 عمر من اؼبستمر التعليم مرحلة (2

 الطالب فيها يتعٌلم اليت اؼبستمرة األكادديية التعليمٌية اؼبرحلة
 كلكيلً  كاػباصة العامة، ارساؼبد يف التحاقهم خالؿ من

 اليت عن زبتلفي  دراسيةه  بيئةه  اؼبراحل ىذه ًمن عمريةو  مرحلةو 
 .قبلها

 ىي: سنة 60 عمر إذل 25 عمر من اؼبستمر التعليم مرحلة (3
 امتدادان  تعتربي  ال كاٌليت اإلجبارية، غَت اؼبستمر التعليم مرحلة

 على اؼبتعلم فيها حيصل أف اؼبمكن كمن السابقة، للمراحل
كتسبة باػبربةً  يكتفي أف أك أكادديي، تعليمو 

ي
 .اغبياة من اؼب

 مرحلة ىي: سنة 60 عمر فوؽ اؼبستمر التعليم مرحلة (4
 كفيها السابقة، اؼبرحلة على تعتمدي  اليت اؼبستمر التعليم
 العلـو من الكثَت على اغبصوؿ على الشخص حيرص

 .كاؼبعارؼ



   

 طريقة التعليم .11
شاملة اليت تستعُت هبا اؼبعلم، لتحقيق األىداؼ طريقة التعليم ىي اػبطة ال

. كتتضمن الطريقة ما يتبعو اؼبعلم من أساليب، كإجراءات كما 54كمطلوبة من التعليم اللغة
 يستخدمو منع مادة تعليمو، ككسائل معينة. 

 الفعال. التعليم محكات .12
 قباحو يف تؤثر حبيث ،كاألبعاد اعبوانب كمتعددة معقدت عملية التعليم إف
 أف الًتبوم النفس علم كتابو يف نشوايت اجمليد عبد كقاؿ .متداخلة كثَتة متغَتات
 :55ثالثة إذل تنقسم أساسية ؿبكات

 التعليمي اإلنتاج ( أ
 نتيجة، خربات من كيكتسبو الطالب يتعلمو ما إذل احملك ىذا يشَت
 .اؼبدرسية التعليمية للنشاطات

 التعليمية العملية ( ب
 .التعليمية العملية اثناء السائد التفاعلي السلوؾ أمناط إذل ىذااحملك يشَت

 اؼبنبئة العوامل ( ج
 ييتسم اليت الشخصية كالعواملم كالقدرات االستعدادات إذل احملك ىذا يشَت

 ،كاؼبستقبلية اغبالية التعليمية بفعاليتو التنبؤ يف تساعد أف ديكن كاليت اؼبعلم هبا
 ،التحصيلي كمستواه ،تعليمو تسنوا كعدد ،الشخصية كظباتو ،الفعلية كقدراتو

 .الدراسي كتفوقو
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 .56وفوائده التعليم أىمية  .13
 اإلنساف طاقات كاستغالؿ أنوعها، بشىت الطبيعٌية كالثركات اؼبوارد، استغالؿ ( أ

 .كالنافعة اؼبفيدة، األمور يف توجيهها كإعادة الكامنة،
 الصحية، كاػبدمات لإلنساف؛ اؼبقدمة اؼبختلفة اػبدمات مستول ربسُت ( ب

 .كغَتىا كاالجتماعية كاالقتصادية، كالتعليمية،
 مصلحة فيو كدبا حضارم، بشكلو  البعض بعضهم مع التفاعل من البشر سبكُت ( ج

ختلفة الفوارؽ عن النظر بغضٌ  اعبميع،
ي
 .بينهم فيما اؼب

 من استَتادىا إذل اغباجة دكف البشرية اؼبوارد من الذايت االكتفاء على اغبصوؿ ( د
 .اػبارج

 .57إللكترونيا التعليم  .14
 أبرزىا لعلم  بالتعليم مرتبطة عديدة مصطلحات األخَتة اآلكنة يف راجت

 تقنيات استعماؿ على القائم التعليم نظاـ بو ييقصد كالذم اإللكًتكين، التعليم مصطلح
 اإللكًتكين، كالربيد كاإلنًتنت، كالتلفزيوف، اؼبختلفة؛ اغبديثة االتصاؿ ككسائل اؼبعلومات،
 .كغَتىا كأنواعها، أشكاؽبا كافةب كاغبواسيب

 يف العالية اؼبركنة رأسها كعلى اؼبزايا من العديد للطالب اإللكًتكين التعليم ييوٌفر
 ذاتو، اآلف يف كاؼبعلم الطالب، من كل   ظركؼ مع يتناسب بشكل العلمية اؼبواد تلٌقي
 كانت اليت العقبات من كثَت كذباكز اؼبشكالت، من الكثَت حلٌ  يف ساعد الذم األمر
 .التقليدم بشكلها التعليمية العملٌية تواجو
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 كإدراة الطلبة، بُت التواصل اإللكًتكين التعليم حٌسن فقد ذلك جانب إذل
 لديو دبا اإلدالء على منهم كاحدو  كلم  ييشجِّع حبيث جيد؛ بشكل بينهم فيما النقاشات

 عليها لالطالع كمستمر مدائ بشكل الدراسية اؼبواد إتاحة عن فضالن  كأفكار، آراء من
 .األخرل اؼبزايا من كالعديد الطلبة، قبل من

 .58التعليم في الشاملة الجودة معايير .15
 التعليم يف اعبودة ( أ

 اجملاؿ يف كالتفوؽ النجاح تقيس ك تيًتجم اليت كىي التعليم، يف اعبودة
 الطالب كإعداد تكوين إذل تسعى الشاملة اعبودة فإفٌ  كبالتارل التعليمٌي،

 التقدـ كعمليات اؼبعلومايٌت، التطور مواكبة على قادرين ذبعلهم كظبات فاتبص
 ذكم طاٌلبان  يتطلبي  كىذا اؼبعرفة، أخذ يف دكرىم حصر كعدـ اؼبستمر،

 بفعاليٌة جديد ىو ما كل استيعاب على قادرين ذبعلهم كمعينة فبيزة مواصفات
درس اؼبعلم دكر تغيَت إذل حباجة فهو أكثر، كجديٌة

ي
 .األكاددييٌ  كاؼب

 هبا مرٌ  اليت األزمات بعد الياباف يف ظهر قد الشاملة اعبودة كمفهـو
 يف الصناعيُت باؼبسؤكلُت دفع فبا الثانية، العاؼبية اغبرب بسبب الياباينٌ  االقتصاد

 بفتح كذلك التعليم، كخاصة اجملاالت صبيع يف شاملة معايَت كضع إذل الياباف
 للطلبة اؼبختلفة التخصصات كتوفَت جيدة، ربتية بيٌت ذات كاعبامعات اؼبدارس

 .اقتصادىا بناء إعادة أجل من اؼبطلوبة، كباؼبعايَت اعبامعُت
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 التعليم يف الشاملة اعبودة معايَت ( ب
 كاؼبدرسٌية اعبامعٌية الدراسية كاؼبقررات اؼبناىج جودة (1
 تكاعبامعا اؼبدراس توفَت من التعليمٌي، القطاع يف التحتية البنية جودة (2

 .جيدة دبواصفات
 .التعليمية كاإلدارية الًتبوية األيطر كفاءة مدل (3
 .التعليمية للمناىج كاؼبستمر األساسي التكوين جودة (4
 .كاؼبالٌية البشريٌة للموارد األفضل التدبَت (5
 اؼبدرسة، اػبدمات من للمستفيدين تكٌوف الذم اعبيد االنطباع مدل (6

 .كاعبامعية
 .ذلك األمر تطلب إف نويان س اؼبناىج يف اؼبستمر التحسُت (7

 التعليم يف الشاملة اعبودة لتحقيق ميتبعة آليات ( ج
 كالعقلية، اعبسمية،: اعبوانب يف الطاليبٌ  باؼبستول االرتقاء ؿباكلة (1

 .كالركحية كالنفسية، كاالجتماعية،
 .كاجملتمع التعليمية اؼبؤسسات بُت كالتعاكف الثقة أساس على التعامل (2
 .التعليمية باؼبؤسسة العاملُت صبيع بُت لتعاكفكا توفَتالتفاىم ؿباكلة (3
 التعليمية اؼبؤسسة كبو كاجملتمع الطلبة لدل كاالنتماء الوعي زيادة (4

 .اجملتمع بناء يف الكبَت كدكرىا
 يقـو كأف التعليمية، اؼبؤسسة يف العاملُت صبيع بُت الفريق بركح العمل (5

 .كالتكامل الًتابط مبدأ على



   

 احمللٌي، كالتقدير االحًتاـ من اؼبزيد اؼبؤسسة لةالشام اعبودة نظاـ دينح (6
 .الدكرلٌ  كاالعًتاؼ

 النظرية األقواؿ عن كاالبتعاد البشرية، التنمية ؾباالت يف العملي التطبيق (7
 .فقط

 اؼبنهاج مساكئ إذل كبالنظر كأيخرل، فًتة بُت الًتبوية اؼبناىج تغَت (8
 .تعديلو على كالعمل السابق

 العريبٌ  ليمالتع يف الشاملة اعبودة ( د
 كضع إذل ىدفت اليت اؼبؤسبرات من العديد العربٌية الدكؿ عقدت لقد

 الشاملة للجودة الصحيحة اإلدارة خالؿ من ؾبتمعاهتا، تنمية كيفية يف خطط
 من كالتحسُت الدكلة، كتطوير بناء يف الشاملة اعبودة معايَت كدكر التعليم، يف

 اعبودة مفهـو استخداـ بضركرة دكؿال ىذه نادت كقد فيها، التعليميٌ  اؼبستول
 هبذا األخذ إذل العربية الدكؿ من العديد فسارعت التعليمٌي، اجملاؿ يف الشاملة
 .كالكويت السعوديٌة الدكؿ ىذه كمن مدارسها من العديد يف اؼبفهـو

 مفهوم المفردات .د 
 الفقهاء أحد قاؿ حىت مفرداهتا بغٌت العربية اللغة سبتاز :العربية مفردات

 أف إذل العربية اؼبفردات اتساع يف السبب كيرجع، ((نيب إال بو الحييط كالمالعراب))
 كدل صبيعها، القبائل السنتة على اؼبستخدمة امفردات صبعوا اؼبعاجم كضعوا عندما اللغوبُت
 اللهجات ىذه بُت اؼبشًتؾ القاظبة ىي أهنا من الرغم على قريش ؽبجة على يقتصركا

 .59كلها
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 اؼبعٌت عن للتعبَت مهم شيئ السديدة اؼبفردات كاختيار باللغة، ائلالرس تسليم يف
 الصحيح الفهم قبل من ربديدىا كيتم باللغة، نقلها للرسائل الصحيح الفهم. اؼبطلوب
 اليت مهارات من إحدل  ىي اؼبفردات أك للكلمات أما .ذلك يف اؼبستخدمة مفردات

 .60لتنفيذىا جدا مهم شيء اللغة لمتع يصبح كبالتارل اللغة، مهارة يف يلم أف جيب
 المفردات .1

 عريب - إنكليزم قاموس اؼبورد يف كقاؿ" اؼبفردة" من صبع" اؼبفردات" كلمة إف
 حيث كمن .61ما طبقة أك شخص يستخدمها اليت اؼبفردات ؾبموع ىي اؼبفردات أف

 كحدة صغرأ ىو فاؼبورفيم .كالكلمة اؼبورفيم ديلك عناصر كل ىاامعن اؼبفردات أف اللغة
 لغوية كحدة صغرأ ىي كالكلمة .حر غَت أك حرا يكوف قد لكبذ كىو معٌت ذات لغوية
 أك باللساف شخص يستخدمها الىت اؼبفردات ؾبموع اؼبفردات أف افناغب ذك كقاؿ .62حرة

 .63الًتكيب بدكف معلومة ك معركفة كمعناىا الكتابة
 اؼبفردات دكر. اللغة لشكل كلمات من صبع ىي اؼبفردات (Horn) ىورف عندك 

 لفهم الطالب قدرة أف (Vallet) فليت قاؿ كما اللغة، مهارات أربع لًتقية مهم أمر ىي
 .64هبم سبلك الذم اؼبفردات كفائة على توقف اللغة مهارات أربع

 العناصر من عنصر ىي اؼبفردات أف الباحث استنبط السابق التعريف على بناء
 .كاعبمل لًتكيبا بدكف اؼبرء يستخدمها التىي اللغوية

 :منها كثَتة معاف على ربتوم لغة كاؼبفردات
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 حرفُت من تتكوف اليت الكلمة أك اللفظة: هبا كتقصد مفردة كاحدىا اؼبفردات
 من ؾبموعة ىي الكلمة. أداة أـ اظبا أـ فعال كانت سواء معٌت على كتدؿ فأكثر

 جزاءإ هناأ تقاؿ فأ كندي اؼبفردات. كاحد معٌت ؽبا حيث الفصيلُت بُت اؼبوجودة األخرؼ
 الدراسة يف كقيل. اللغة يف كاستعماؽبا الكلمة دبعٌت اؼبتعلقة اؼبعلومات على اؼبتضمنة اللغة
 .65حرؼأ ثالثة على غالبا ربتوم العربية اللغة يف اؼبوجودة الكلمات فأ العربية اللغة عن

 أنواع المفردات  .2
 العربية اؼبفردات أف عبداهلل اغبميد كعبد الغاؿ عبداهلل ناصر قاؿ

 :66كىي أنواع تتضمن
-ؿبمد-رجل) كاؼبصدر كالعلم العاـ االسم: كتشمل اظبية مفردات ( أ

 (الىت-ىذه-أنا) الضمَت ،(علمأ-حسنأ-مصرل-طويل) الصفة ،(كتابة
( يكتب) اؼبضارع كالفعل( طلع) اؼبضي الفعل: كتشمل فعلية مفردات ( ب

 (اكتب) األمر كالفعل
 (فوؽ) اؼبكاف ظركؼ( مسأ) الزمن ظركؼ :ذلإ كيتنوع الظركؼ مفردات ( ج
 كحركؼ العطف، كحركؼ اعبر، حركؼ مثل الركابط: كتشمل االدكات ( د

 .كاالستدراؾ اإلستثناء
 .اإلستفهاـ كادكات النفي أدكات كتشمل التحويليات ( ق
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 :ذلإ كتنقسم ذكر ما كل من ؼبخالفتها بذالك كظبيت: لفأ اػبوؼ ( ك
 األفعاؿ ظباءأ (1
 أظباء األصوات (2
 الذـ )نعم كبئس(اؼبدح ك  (3
 (بو كأفعل أفعلو ماالتعجب ) (4

 تعليم المفردات  .3
 طبيعة حوؿ خيتلفوف ىم اػبرباء من العديد األجنبية، اللغات تدريس عادل يف

 تعلم عملية من أساسي مطلب ىو اؼبفردات من التعلم أف على صباعاإ ىناؾ لكن اللغة،
 يف يالتق يكوف أف جيب كشرط اؼبفردات استخداـ أيضا عرضها يتم حىت. الثانية اللغة

 ىي اؼبفردات تعلموا أف ىو شخص قبل من اؼبقصود ىو ما. الثانية اللغة تعليم أنشطة
 .العربية اللغة يف الكلمات من ؾبموعة معٌت حوؿ أف علمت كقد

 يف العربية اللغة ترصبة صعيد على لغوية أك قادرة صاخت كقد أخرل، كبعبارة 
 كيفية يف أيضا كمشلت اختصاص. سابق كقت يف يتقن كاف ىتال اللغة أك األكذل اللغة
 كسائل اؼبفردات تعلم أف يقوؿ خرآ رأم نفسو، كقت كيف. جيد ترصبت الكلمات تعليم
 فقط اؼبشاىدة اؼبفردات تدريس عند ذلك، كمع. معٌت لقاموس كفقا معٌت لتحديد التعلم
 .67كظيفية اللغوية باعبوان التليب قاؿ يكوف أف أيضا ديكن التعليم مث ىكذا

 الطالب لتقدمي ؿباكلة هناأ مفهوما يكوف اؼبفردات تعليم جيب ذلك كبسبب
 تقتصر ال. ذلك تصاحب الىت كالظركؼ للحالة كفقا الكلمات استخداـ يف كالكفاءة

 يف كاػبطابات الرسائل ربديد كيفية حيث من الكلمات من التمكن على فقط تركيز
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 مأ حيدث سوؼ اؼبمكن من ألنو القاموس، يف مثل مث ترصبة صلها،أ نعرؼ ذلك،
 الطالب يعٌت ماذا. متطابقة الغَت بلده من براغماتية بانتظاـ الذين للكلمة استخداـ
 .68اسخدامها أعرؼ ال اؼبفردات من الكثَت حفظت عندما حيفظوف

 إف ،فحسب حركفها نطق الطالب يتعلم أف اؼبفردات تعليم يف اؽبدؼ كليس
 كلو ىذا على قادرا الطالب يكوف أف ىو اؼبفردات تعليم يف الكفاءة يف ةالكفاء معيار

 يف اؼبناسبة الكلمة استخداـ على قادرا الطالب يكوف أف ىو آخر شيء ذلإ باإلضافة
 .اؼبناسب اؼبكاف
 العربية اللغة المفردات تعليم األىداف في .4

 :69ىي العربية اللغة اؼبفردات تعليم يف العامة أىداؼ أما
 .اؼبسموع فهم أك اؼبقركء بوسيلة الطالب ذلإ اؼبفرداتؼ يعر  ( أ

 مهارة ذلإ تصل ألهنا كالصحيح باعبيد اؼبفردات ليتلفظ الطالبيدرب  ( ب
 .كالقراءة الكالـ

 .ؾبازية كأ اغبقيقة الكلمة ماأ لتطبيقها كاستطاع اؼبفردات معٌتليفهم  ( ج
بالقرينة  عرب الفكر باؼبفردات يف الكالـ أك يف الكتابة يناسباستطاع  ( د

 .الصحيحة
تدريس اؼبفردات أف طالب حيبوف عليهم أف حيفظوا عددا من ال يراد  ( ق

ف طالب يقدركف على فهم معانيها الكلمات، كلكن اؼبراد منو أ
استخدامها يف اعبمل يف ناحية من نواحي اإلتصاؿ شفهية كانت أـ ك 

 .ربريرية
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 .70يلي فيما اؼبفردات معٌت كتوضيح تعليم أساليب كمن
 مثلة اغبقيقية األ (1

 .بيضأ كتاب ىذا :كقاؿ عاليا وكرفع اللوف بيضأ اكتابن  اؼبعلم مسكأ
 ذلك جلأ من استخدـ كلكنو ،(أبيض) كلمة معٌت توضيح وىدف ككاف
 .بيضأ لونو اكتابن 

 التعليم باعبملة (2
 نطقها مث ،قائمة شكل على السبورة على كلمات سبع اؼبعلم كتب

 .مفيدة صبلة يف منها كال استخدـ مث ،اصبيعن  معانيها شرح مث ،صبيعا
 إشارة دقيقة (3

 .رأسي كقاؿ ،رأسو إذل فأشار" رأس" مةكل طالبو يعلم أف اؼبعلم رادأ
 فهم بعضهم أف تبُت ،اؼبقصود للمعٌت فهمهم من يتأكد أف رادأ كعندما

 ".الرأس غطاء" اأهن على فهمها كبعضهم "شعر" أهنا " علىرأس"
 أسس اختيار المفردات .5

 ساسأ فما .كتنتقي منها زبتار أف كعليك ،نفسها تعطيك غةالل
 ؾبموعة ىناؾ أخرل؟ تبلغا للناطقُت العربية تعليم برنامج يف اؼبفردات ختيارا

 :اشارن تان أكثرىا يلي فيما نذكر ساألس من
 على ـاستخداال شائعة الكلمة تفضل  frequency :التواتر (1

 اليت اؼبفردات قوائم فيها ستشاركت .اؼبعٌت يف معها متفقة مادامت، غَتىا
 .منها كل تكرار معدؿ بينتك  اؼبستعملة للكلمات احصرن  أجرت
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 أكثر يف تستخدـ اليت الكلمة تفضل range اؼبدل: أك التوزع (2
 تكرار ذا الكلمة تكوف قد .كاحد بلد يف توجداليت  تلك على عريب بلد من

 لذا .كاحد بلد يف رصحين اؼبرتفع تكرارال ىذا كلكن ،مرتفع شيوع أك عاؿ
 .استخدامها على العربية البالد معظم تلتقي اليت الكلمة زبتار أف يفضل
 (.العريب للطفلي اللغوم رصيدال معجم) ىذا يف تفيد اليت اؼبصادر كمن 
 كاف كالذم .بتونس كالعلـو كالثقافة بيةللًت  العربية ةماؼبنظ أعدتو كالذم

 ألسنة على كردت اليت الكلمات مكيض .إعداده يف االشًتاؾ شرؼ باتللك
 كحسب اتواترن  أك شيوعها حسب موزعة العربية الدكؿ ـبتلف يف العرب أطفاؿ
 .مداىا أك توزيعها

 الفرد متناكؿ يف تكوف اليت الكلمة تفضل availability :اؼبتاحية (3
 عن الناس ؿؤابس ىذا كيقاس .اؿبددن  معٌت لو تؤدل كاليت .يطلبها حُت جيدىا

 .معينة ؾباالت يف يستخدموهنا ليتا الكلمات
 األفراد عند مألوفة تكوف اليت مةلالك تفضل familiarity ة:األلف (4

 على شك بال تفضل( مشس) فكلمة .االستخداـ نادرة اؼبهجورة الكلمة على
 .اؼبعٌت يف متفقُت كلمتاف كاف كإف( ذكاء) كلمة

 يف ؾباالت عدة تغطي اليت الكلمة تفضل coverage :الشموؿ (5
( بيت) فكلمة .ؿبدكدة ؾباالت يف إال زبدـ ال اليت تلك على كاحد كقت

 هتم ال فركؽ أهنا إال .دقيقة فركؽ بينهما كانت كإف .(منزؿ) كلمة من أفضل
 من أكرب اعددن  يتغط( بيت) كلمة إف .خاصة اؼببتدئة اؼبستويات يف سار الد



   

 اإلبرة بيت ،اهلل بيتبيتنا،  :االستخدامات ىذه يف كلننظر .اجملاالت
 .اخل،....القصيد بيت ،العنكبوت بيت ،(البوصلة)

 على الدارس عند معينة حاجة تشيع اليت الكلمة تفضل :اؽبمية (6
 .قليال تاجهاحي أك حيتاجها ال قد اليت العامة الكلمة تلك

 يفضل قاؼبنط كهبذا .غَتىا على العربية الكلمة تفضل :العركبة (7
 .الراديو من بدالن ( اؼبذياع)ك .التلفوف من بدالن ( اؽباتف) كلمة سر الدا تعليم

 توجد دل فإذا .الكومبيوتر من بدالن  الرتاب أك اغباسوب أك اآلرل كاغباسب
 تأيت اكأخَتن  ،فزيوفيالتل على التلفاز :مثل اؼبعربة الكلمة تفضل عربية كلمة

 باغبرؼ بعطبال تكتب أف على ،العربية يف ؽبا مقابل ال اليت األجنبية الكلمة
 .71(فيديو) مثل العريب

 :ىي اؼبفردات اختيار أساس أف كتابو يف الفوزاف إبراىيم بن الرضبن عبدمث بُت 

 الشيوع .1
 االرتباط حباجات الدارسُت .2
 االرتباط بعادل الدارسُت اؼبغريف .3
 االرتباط مستول الدارسُت العمرم .4
 األمهية االتصالية .5
 .72الصحة اللغوية كالفصاحة .6
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 مفرداتاستراتيجية في تعليم ال .6
ىناؾ اختالفات بُت اسًتاتيجية اؼبستعملة يف تعليم اؼبفردات يف 
مستوياهتا، ألف ترجيح قدرة الطالب يف استقباؽبا كعند شهر اؼبصطفى 

 :73اسًتاتيجية اؼبستعملة يف تعليم اؼبفردات ىي
 :تعليم اؼبفردات يف مستول اؼببتدئُتاسًتاتيجية  ( أ

فردات يستطيع أف يضيع ملل استعماؿ الغناء يف تعليم اؼببالغناء،  (1
 كأف يعطي الفرح ؽبم. ،الطالب

 .كل ما يلـز للغرضباألشياء،   (2
 .ركا اؼبفردات اعبديدة بالتكراركرٌ اؼبعلم الطالب لييطلب  (3
  ذل الطالب كىم يبتغوهنا كيكتبوهنا.إاؼبفردات يسمع  (4

 :تعليم اؼبفردات يف مستول للمتوسطُتاسًتاتيجية   ( ب
بدف مثل يكتب اؼبعلم يف الكتاب عند ر الاظهإاؼبعلم بيستخدـ  (1

 يعلم الكلمات كتب الكتاب.
 ا.ذكر حديثن  اؼبفردات اليتيكتب  (2
 .الدكرة مثل يتالمس اؼبعلم الرئس كاؼبريض يشعر اؼبصدكعاللعبة  (3
 <>، مثل رجل تدااضتنضر كاؼب =، مثل رأل اتدفااؼبًت يذكر  (4

 قصَت  <>مرأة كطويل 
 ع الكلماتا اجتميذكر  (5
 ؽ.اك اؼبشتاؼبصدر يذكر  (6
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 تعليم اؼبفردات يف مستول للمتقدمُت:اسًتاتيجية  ( ج
 .اؼبعٌت اؼبفردات كمقصودىايشرح  (1
 .عن اؼبفردات يف اؼبعجميبحث  (2
 .ــ اللغة األأذل اللغة التالميذ إيًتجم  (3
 .الكلمةترتيب  (4
 الكلمة يف اعبملة.كضع  (5
 .حسنالكلمة األخيتار  (6
 .اعبملة اؼبفيدةتركيب  (7
 ة باألسسي النحو )إعراب(.اغبركة يف اعبمليعطي  (8

 الهمة في تعليم المفرداتالمسائل  .7
باإلضافة اؼبهم عدة أشياء أعاله كىناؾ العديد من األمور اؽبامة 

 :74فيما يلياألخرل حوؿ اؼبفردات، 
 تقف كحدىا اؼبفردات التدريس  (1

س باعتبارىا بذاهتا اؼبوضوع لكن ذات لتعليم تدرٌ  الاؼبفردات 
 دثة.اكاحملنشاء، كاإل ستماع،كاإللعة، ااؼبط

 تقييد اؼبعٌت (2
ىذا ىو الصعوبات اػباصة ك ة. كثَت  ٌتلكلمة ؽبا معديكن 

اللغة األجنبية. كيف ىذا الصدد، للمبتدئُت، كيتعُت على  يؼبتعلم
قسم ياؼبعلمُت تعليم فقط معٌت اؼبناسبة مع السياؽ كحده، حىت ال 
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رح معٌت اإلىتماـ كاإلحتفاظ هبا الطالب. للمعلومات معدؿ، ش
 حوؿ معٌت الكلمة. ةتطوير أف الطالب لديهم دراية كاسع

 اؼبفردات يف سياقها (3
مناسب معرفة من اؼبفردات الىت الديكن فهمو كثَت 

ىذه اؼبفردات جيب أف يدرس يف سياؽ ك  استخدامها يف اعبمل.
 يعلى سبيل اؼبثاؿ حرؼ اعبر، كينبغ ،حىت ال تعطل فهم الطالب

 أف تدرس يف السياؽ.
 يف التعليم اؼبفرداتًتصبة ال ( ت

ىي عن طريق ترصبة إذل اللغة األـ ك  معٌت الكلماتتدريس 
خرين أف تقلل آبعض الضعف من بُت  مأسهل طريقة، كلكنو حيتو 

العفوية الطالب عند استخداـ التعبَت، ضعف مرفق للسطة الذاكرة 
من الطالب، كليس كل اؼبفردات يف اللغات األجنبية ىنك نظَته 

مال، باستثناء االًتصبة ك ية يف اللغة األـ. كلذلك يوصاؼبناسب
 الكلمات الىت ىي ؾبردة أك من الصعب أف أظهر.

 صعوبةمستويات  ( ث
أف يقـو على اؼبفردات اللغة العربية اإلندكنيسية كينبغي 

 الطالب تقسيمها إذل ثالثة من حيث مستول الصعوبة:
ففي ألف ىناؾ أكجو التشابو مع الكلمات عبارة بسيطة،  ( أ)

 .اللغة اإلندكنيسية



   

ليست صعبة رغم عدـ كجود التشابو يف اللغة الكلمات   ( ب)
 .اإلندكنيسية

  إما بسبب شكلها كالنطق.عبارة صعبة،  ( ج)
 األناشيد واستخدامها في تعليم المفردات .8

يف القاموس الكبَت اللغة اإلندكنيسيا، األناشيد ىو نوع الصوت 
باألناشيد،  ،غبن صوت ينشد بنظم ك عنقود الكلمات الىت األناشيد ىي اؼبًتت.

كيف اغبقيقة، إخًتاع األناشيد  ط السركر.ايدعو اؼبدرس الطالب ليعمل النش
 لنوعُت:
 ع فقطا األناشيد لسم (1
 األناشيد لتعليم كتعليم اؼبفردات (2

 .75باؼبقاصد التعلمية ةبد على اؼبدرس أف خيتار األناشيد مناسب فال
 يلي: مااألناشيد لألطفاؿ باػباصة  ك يصنع

 ك اعبملة باؼبوضوع معُتالكلمة أ (1
 االلغة مرارن عناصر  (2
 األناشيد حبركة اعبسمينشد  (3
 أف ينشد ىف خارج الفصليستطيع  (4
 .76سركر كسريعبصوت  (5

اؼبرحلة اؼبتوسطة ىي القاعدة الىت يرتكز عليها إعداد الناشئُت للمرحلة 
. كتزكدىم االتالية من حياهتم، كىي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة صبيعن 
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ذباىات السليمة، كاػبربات كاؼبعلومات باألساسيات من العقيدة الصحيحة كاإل
 :77يكتشتمل على مايل ،كاؼبهارات

العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس الطفل، كرعانية بًتبية تعهد  (1
ذل أمة إإسالمية متكاملة يف خلقو، كجسمو، كعلقو، كلغتو، كانتمائو 

 .اإلسالـ
 .داب السلوؾ كالفضائلأمة الصالة كأخذه بذل إقاتدريبة إ (2
اؼبهارات األساسية اؼبختلفة، كخاصة اؼبهارة اللغوية، كاؼبهارة تنمية  (3

 العددية، كاؼبهارة اغبركية.
 ةبنعم اهلل عليو يف نفسو، كيف بيئتو االجتماعية كاعبغرافيتعريف  (4

 ليحسن استخداـ النعم كينفع نفسو كبيئتو.
 من قبل arbriterتصاؿ اليت يستخدـ اللغة ىي أيضا كسيلة اال
أساس الثقافة احمللية يعرفوف أنفسهم على ؾبموعات من الناس على التفاعل ك 

 من خالؿ ،كن أف تتكيف أك ضبط ألشخاص آخرين، مث كاحدة ديمع اللغة
ب اللغة ديكن التعبَت شععرؼ اػبلفية، كالعادات كاألعراؼ ك ياللغة، ديكن أف 

 .ألفكارعن األفكار، اآلراء كا
يف التمكن من لغة من قبل الطفل  اللغة اؼبهم لألطفاؿ الصغار أيضا 

األـ مهم جدا  ،اليت غالبا ما تسمى لغتهم األـ يبدأ أكال مع اكتساب اللغة
 :لتطوير اللغة للطفل كذلك لألسباب التالية
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ؿ عليها يف التعرؼ على األـ كعملية الطفل اليت ت اغبصو اللغة  (1
 .معرفة القراءة كالكتابة يف كقت مبكرك  األصوات كالرموز

 .التطور العاطفي لألطفاؿاصل ك التو تعبَت ك األـ ىي كسيلة للاللغة  (2
 .مناقشة األفكارحل اؼبشاكل ك األكؿ لألطفاؿ للتفكَت، كسائل  (3
 .األـ كلغة للتعليم يف األسرةاللغة  (4
 .ا كأداة للتفاعل االجتماعي داخل األسرة كالقيم الثقافيةدكرن األـ  (5
 .كسلعة اؼبتوسطة اكتساب اؼبعرفةاألـ   (6
 .النفس كاغباكيات ككذلك صائغي الثقافة للفرقة ىي أداةاللغة  (7
األـ ىي اللغة األكذل اليت من شأهنا أف تؤدم إذل التعرؼ على اللغة  (8

الكفاءة يف اللغة األكذل أف  ،تعلم لغة أخرل كؿبو األميةلغة أك 
 .78تكوف الكفاءة شرطا يف لغة ثانية

 :(Piaget) ات اكتساب اللغة عند بياجيونظري
، (Piaget)نظرية بناءة ككانت شعبية ىذه النظرية من قبل بياجيو 

. تنص ىذه النظرية أف تطوير (Gardner)، كجاردنر (Vigotsky) يفيجوتسك
م اإلدراؾ كاللغة تشكلت من التفاعل مع أشخاص آخرين، كاؼبعرفة، كالقي

التأثَت يف تعلم اللغة ىو فإف الطفل سوؼ  ،كاؼبوافق من األطفاؿ سوؼ تزدىر
تدفع  تكوف قادرة على تعلم لكامل إمكاناهتم إذا ما أتيحت ؽبا أنشطة اليت

 ا.على التواصل دائمن 
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ساعد يئهم اصدقأجراء ؿبادثات مع حيضر كبار مرافقة األطفاؿ إل
ن األطفاؿ استخداـ اؼبهارات اللغوية لإلستخبارات احملتملة من شأنو أف حيس

لغتو. طالقة الطفل على استخداـ لغتُت ىي تعتمد اعتمادا كبَتا على الفرصة 
يف كثَت من األحياف استخداـ كتطبيق لغة  الستخداـ اللغة ربسن الطالقة.

 .79تطبيق إتقاف اللغة الثانيةساعد يف عملية فهم ك ىذا سوؼ ي ثانية، مث
ىم بُت يف النظر السيكولوجي، تطورت لغة الطالب الذين كاف عمر 

ا لتعليم ا ذىبين يف دكر الطفولة الوسطى. صار ىذا الدكر عصرن  12-7السن 
 اللغة األجنبية ألف حالة ـبهم قابلة للتكيف حىت يسهل ؽبم يف فهم اللغة.

 Teknologi)بناء على نتيجة البحث العلمى التكنولوجى لتصور اؼبخ  

Brain Imaging)  اؼبخ تنظم مقدكرة اللغة يف اعبامعة كالفورنيا، أف الدائرة يف
. سول ذلك، أف اؼبقدكرة 13-6تطوير سريعا حُت ماكاف الطالب بُت السن 

ا حىت تعليم اللغة األجنبية يف يف العملية اؼبعرفة كاإلبكارية يف حاؿ أحسن جدن 
 .80كقت مناسب

بتطوير العادل على نطق كاسع خالؿ طفل من دخوؿ اؼبدرسة، 
يكوف قادرا على فهم البيئة احمليطة. كيف ىذا  كاؼبصاحل كاػبَتات لزيادة حىت

 عصر األطفاؿ ىم قادركف لتفعلوا التحفيز الفكرم أك أداء كاجبات التعلم اليت
تطلب القدرة الفكرية أك القدرة ااؼبعرفية. بشكل كثيق مع التطور الفكرم ىو 
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 تطوير اللغة. كاف عمر األطفاؿ كقتا لتنمو بسرعة يتقن القدرة كالتعرؼ على
 .81اؼبفردات

مع القراءة للرقابة كمهارات التواصل مع اآلخرين، األطفاؿ مغرموف 
كذلك  .يف ىذا الوقت ،ستماع إذل القصة الىت كانت حرجةمن القراءة أك اال

نو طرح السؤاؿ الكثَت من الوقت أألف جانب معيار كضعت بالفعل اعتقد 
 كالسببية.

على تطور اللغة، كىي كما كىناؾ نوعاف من العوامل اؽبامة الىت تؤثر 
 :يلي

ناضجة حىت يف حالة أجهزة الصوت / الكالـ ىو العمل يف عملية  (1
 .الكالـ

تعلم، كىذا يعٍت أف األطفاؿ ىم ناضجة دبا يكفي للحديث، عملية  (2
مزيف أك تقليد الكالـ أك  لغة اآلخرين مع الطريقة اليتكتعلم 

 ليو.إالكلمات على اإلستماع 
السؤاؿ كاعبواب اؼبناقشات كهتدؼ إذل ربفيز  استخداـ األغنية يف

الطالب للقياـ مناقشة أفضل لألنشطة اليت ديكن أف تساعد على تسهيل 
ربسُت الذكاء كالتفكَت النقدم كالطالب اؼببدعُت، أثناء كتابة األنشطة مقتبسا 
نص ىذه األغنية قبحت يف ربسُت مهارات الكتابة لدل الطالب كإتاحة 

 لى يهدؼ فهم مضموف األغاين النص اؼبقدـ، يف حُتالفرصة للحصوؿ ع
أنشطة مقتبسا نص ىذه األغنية لتطوير مهارات الطلبة يف التحدث،  يقاؿ
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إعادة صياغة نص ىذه األغنية ديكن أف تتطور اعبانب  ف يقيلأيرد  كاألنشطة
 .82االعاطفي من التواصل كيتيح الفرصة لالستماع جيدن 

 المفهوم اإلجرائي .ب 
 تمهديةاألنشطة ال .1

 يزكد اؼبعلم اؼبتقن طالبو ببعض االسًتاتيجيات اليت تعينهم على التعلم ( أ
 يقدـ اؼبعلم أمهية اؼبادة يف الدنيا كاآلخرة   ( ب

 ينصح اؼبعلم بإثارة دكافع الطالب كبو التعلمجػ( 

 األنشطة األساسية .2
 خيتار اؼبعلم اؼبفردات الغربية بوصف الصور قبل أداء التعليم ( أ

 الطالب إلقاء نظرة على كل صورة يطلب اؼبعلم من  ( ب

 يطلب اؼبعلم من الطالب الًتكيز على الصورة األكذل فقطجػ( 

ينطق اؼبعلم الكلمة ثالث مرات نطقنا كاضحا، كيطلب اؼبعلم من الطالب  ( د
 اإلعادة فردينا، كيصوب اؼبعلم أخطاءىم.
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 األنشطة الخاتمة .3
 يميلخص اؼبعلم كالطالب الدرس صباعيا يف هناية التعل ( أ

 كىذا التقومي إما أف يكوف كتابينا أـ شفهينا. ،يقـو اؼبعلم بالتقومي  ( ب

 الدراسة السابقةجـ.  

الدراسة السابقة ىي حبث مستخدـ كاؼبقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
 كلتأكيد البحث الذم قاـ بو الباحث.

 أما الدراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي:
موف، الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  أضبد توفيق مأ .1

ـ. 2015جبامعة اإلسالمية اغبكومية سوناف كاليجاكا جوجاكارتا، 
 كموضوع البحث عن 

“EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MELALUI MEDIA SOSIAL 

WHATSAPP DI PROGRAM BISA (BELAJAR ISLAM DAN BAHASA ARAB)”, 

2015. 

لنتيجة من ىذا البحث: جيد كفعاؿ من ناحية تصنيع اؼبناىج كالطرؽ اؼبتسلسلة مع كا
اإليصاؿ بالصوتيات كالفيديو. كمعادلة الدراسة ىي مع البحث الذم سيكوف الباحث 
القياـ بو ىو البحث حوؿ الواتس أب. كالفرؽ بُت حبثي أنو يبحث عن فعالية يف تعليم 

يف برنامج بيسا. كالبحث الذم سيقـو بو الباحث ىو  اللغة العربية بوسيلة الواتس أب
  (Arabic Quantum learning)استخداـ كسيلة الواتس أب يف تعليم اؼبفردات يف برنامج 

 
 



   

أريٍت ًعزميت خَتنا، الطالبة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  جبامعة  .2
 ـ. 2016اإلسالمية اغبكومية سوناف كاليجاكا جوجاكارتا ، 

 كموضوع البحث عن 
“PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SMP IT MESJID SYUHADA’ 

YOGYAKARTA”, 2016.  

كالنتيجة من ىذا البحث: جيد من ناحية موضوع التعليم. كمعادلة الدراسة ىي مع 
حث حوؿ الواتس أب. كالفرؽ بُت حبثي البحث الذم سيكوف الباحث القياـ بو ىو الب

أهنا تبحث عن تطور كسيلة الواتس أب يف تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة. 
كالبحث الذم سيقـو بو الباحث ىو استخداـ كسيلة الواتس أب يف تعليم اؼبفردات يف 

 (Arabic Quantum learning)برنامج 
 


