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الفصل األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

. وتعريف اللغة عند اللغويني هومدهكل قوم عن مقاصاعربيألفاظ هي اللغة 

ا العربييلمات الىت الك اللغة التعريف مشهور يف أهل اوهذ.1ضهمار غعن أونعرب 

.E. 2ومذكور عند علماء اللغات وكانت مأخوذة من مفهوم إبن جين Sapir سابر وهو من

ا: الوسيلة اإلنسانية لتوصيل األفكار واإلنفعاالت -لغوي الغرب احملدثني يعرّفها بأ

قندريس يعرفهاوالرغبات عن طريق نظام من الرموز اليت تصدرها بطريقة إدارية. و 

vendryes ا صور اللغوية املثالية اليت تفرض نفسها على مجيع األفراد يف جمموعة بأ

للنشاط اإلنساين، كانت نتيجة لتطابق ملكات اإلنسان على واحدة، فاللغة نتاج طبعي

.3حاجاته اإلجتماعية

, املكتبة العصرية, جامع الدروس العربية موسوعة يف ثالثة أجزاء  اجلزء األولمصطفى الغالييىن, 1
7ه,صفحة : 1422–م 2001بريوت, –الطبعة التاسعة و الثالثون.صيدا 

ه) وإمسه األصلي ابو الفتح عثمان. وإسم الكتاب اخلصائص 392اللغوي العريب القدمي (ت 2
ا كل قوم عن أعراضهم ومعين هذا أن اللغة عنده , وهذه التعريف يف كتاب األخر جبم23\1 لة (أصوات يعرب 

ظاهرة إجتماعية إنسانية تنمو وتطور خلضور الداعي). 
دار املعرفة علم اللغة اإلجتماعى مفهومه و قضاياه, صربي إبراهيم السيد (جامعة عني الشمس), 3

4- 3اجلامعة : إسكندرية. ص : 
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نية إستيعاب اللغة آيات القر لتفسري اآلأحد الشرطقال أن ام معروفقال إمكذلكو 

ا القر . اللغة العربية لغة4العربية عند حيتاج إليها مسلمكل، وعلى  ن الكرميآاليت نزل 

األحكام ملسلم يف فهم األوامر والنواهي و عليه اهمالذي يعتمدهفهمرئون القرآن و قي

.5الشرعية

وترجع أمهية اللغة العربية إىل االسباب األتية :

ا القران الكرمي،لغة القران.أ .إن اللغة العربية هى اللغة اليت نزل 

اللغة بصلى اهللا عليه وسلم اهللاسولر حاديث التأ،كانث الشريفيلغة احلد.ب

.العربية

االصالة،كان املسلمون يقومونلغة الصالة.ج .لعربيةللغة اباويؤدو

يف اثنني ولغة الرمسيةوىلألغة ، تكون الغة العربيةاالقتصادية للعربةاملكان.د

.6سالميةلغة ثانية يف كثري من الدول اإلكون عربية وتالدول من الوعشرين

بن عبد اهللا صلى اهللا عليه حممدعلىلغة القرآن الكرمي الذي نزلاللغة العربية

ا لسان الطاهر الشريف اقـْرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ، يقول اهللا تعاىل:{وسلم، ونطق 

219صفحة : 2009" مسرغ. اللغة العربيةسرتجتية تعليم إمام معروف " 4
1402و 1986,  اململكة العربية السعودية الرياض اساليب تدريس اللغة العربيةمحد علي اخلويل. 5
20-19صفحة : 

20- 19مراجع السابقة, صفحة : 6
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ْنَساَن ِمْن َعَلٍق (1( ْنَساَن 4) الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم (3) اقْـرَْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم (2) َخَلَق اْإلِ َما ملَْ ) َعلََّم اْإلِ

اهللا سبحانه وتعاىل حبفظها وبقائها، حيث يقول تعاىلهااللغة الىت وعد}، و 7)5(◌ْ يـَْعَلم

}.)9ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا لَُه َحلَاِفظُوَن (ىف سورة احلجر: {

تم لفهم  القران الكرمي يتكلم عن اللغة العربية يف عدة أيات املعينة كمصدر لنا 

: 8ات القرآن واألحاديث الشريفة ومنها  كما يف التاليةآي





يخ اإلسالم ابن تيمية عن شحكى كماأفضل اللغات  رح لنا من شهذه األية ت

، وبعدها حاجةريها ملن حيسنها من غري غم بالتكلرمحهما اهللا أنه يكرهاإلمام أيب يوسف 

: الفارسية الدرية حىت روي عن اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا تعاىل الفضل على ما قيليف 

ا سواء يف ذ وقال اهللا .9كاإلخالص وغريهلك ما كان ثناءًا عنه جواز قراءة القرآن 

: 10تعاىل





5-1:سورة العلقالقران الكرمي, 7
3القران الكرمي, سورة يوسف األية : 8
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع مود ابن عبداهللا احلسيين األلوسي, شهاب الدين حم9

421الصفحة : 8,املكتبة  الشاملة,الباب الثاين جزء املثاين
3القران الكرمي، سورة فصلت األية : 10
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أي: )، قـُْرآنًا َعَربِيا2ه (أحكامُ تْ مَ كِ حْ معانيه وأُ تْ نَ يـِّ أي بُـ َلْت آيَاتُهُ ِكَتاٌب ُفصِّ 

يف حال كونه لفظا عربيا، بينا واضحا، فمعانيه مفصلة، وألفاظه واضحة غري مشكلة،  

أي: هو معجز من ، كقوله: ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُه ُمثَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبٍري هود

:12مث قال.11حيث لفظه ومعناه









 .

نَ "تعاىل: وكما أوحينا إىل األنبياء قبلك، اهللا يقول  أي: "ا إِلَْيَك قـُْرآنًا َعَربِياأَْوَحيـْ

رقا أي: من سائر البالد ش" َوَمْن َحْوَهلَا "وهي مكة،"لِتـُْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى"واضحا جليا بينا،

ا أشرف من سائر البالد، ألدلة كثرية مذكور وغربا، ومسيت مكة "أم القرى" ة يف أل

: 14.وقال اهللا تعاىل13مواضعها







, دار طيبةتفسري ابن كثريهـ, 774-700بو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي 11
1صفحة : 8م عدد األجزاء : 1999-هـ 1420للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 

7القران الكرمي، سورة الشورى، األية : 12
هـ مرجع السابقة, صفحة : 774-700أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي 13

197
46القران الكرمي، سورة األحقاف األية : 14
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اِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ َوَأنَّ َهَذا ِصرَ خرب اهللا تعاىل عن القرآن بقوله:وهاهنا ملا أ

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ ُمثَّ عطف مبدح التوراة ورسوهلا، فقال: بني وكثريًا ما يقرن سبحانه,آتـَيـْ

َوِمْن قـَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْمحًَة َوَهَذا ِكَتاٌب :15تعاىلذكر القرآن والتوراة، كقوله 

ٌق ِلَسانًا  وقوله فيأول هذه السورة: ُقْل َمْن أَنزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى ،َعَربِياُمَصدِّ

: 17. مث قال16ْبُدونـََها َوُختُْفوَن َكِثريًانُورًا َوُهًدى لِلنَّاِس َجتَْعُلونَُه قـَرَاِطيَس تُـ 





 ،



.

فيه جا عو ي: هو قرآن بلسان عريب مبني، ال أَغيـَْر ِذي ِعَوجٍ وقوله: قـُْرَءانًا َعَربِيا

كذلك، و وال احنراف وال لبس، بل هو بيان ووضوح وبرهان، وإمنا جعله اهللا عز وجل 

.ن ما فيه من الوعيد، ويعملون مبا فيه من الوعدأي: حيذرو َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ وأنزله بذلك 

12األحقاف:األية : القران الكرمي، سورة 15
368أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي, مرجع السابقة الصفحة :16
27-28القران الكرمي، سورة الزمر  17
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منذ عصور الوسطى متتعت ،ىف العاملالعظيمةغات لاللغة العربية هى إحدى ال

، مثل اليونانية، الىت جعلتها إحدى لغات العامل العظيمةuniversalityهذه اللغة بالعاملية

18، والفرنسية، واألسبانية، والروسية.والالتينية، واإلجنلزية

ا لغة ختاطبنا،فال أحد جيادل ىف أمهية اللغة العربية، ب، فحسةر اوعنوان حضأل

ا لغة رسالة خامتة شيخ اإلسالم ابن تيمية يرمحه اهللا ىف هذا السياقيقول ، وإمنا لكو

والسنة فرض، اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، ألن فهم الكتاب 

19.إال به فهو واجب"واليفهمان إال بفهم العربية، وما اليتم الواجب

وإذا رأينا إىل تعليم اللغة العربية وأحواهلا يف دول العجمية الىت كان فيها املسلم 

ا على حسب ضرورية الدينية أن يعرفوها قليال خاصة ىف دولة أندونسيا،  فيتعلمو

للغة العربية يف املدارس أو املعاهد واستخدامها فيها يوميا وكذلك من حيث نتيجة تعليم ا

بدون تطور مسرور، بل  كان أكثر الناس عندما يرون املرء املاهر يف التكلم باللغة العربية 

فيتعجبون به ولكن كثري منهم ال يريدون تعليمها، وطلبة يف املدارس اإلسالمية كثري منهم 

ا صعوبة وعدم النوافع ال حيبون اللغة العربية وال يستخ ا عند تكلم ويظنون أ دمو

ملهنيتهم أو أعماهلم بعد التخرج من مدارسهم يف املستقبل.    

املرجع ىف تعليم اللغة العربية لألجناب (من النظرية إىل فتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ ،( 18
11م ) ص. 2003القاهرة: مكتبة وهبة، (تطبيق). 

207املكتبة الشاملة)، ص. إقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، (ابن تيمية، 19
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خرى هي ما األجنبية ات األم اللغة العربية أو لغيواملشكلة الرئيسية يف عملية تعل

جناح تعليم اللغة يف تعليم اللغة. و والواسئل التعليميةوالتقنيةواإلسرتاتيجيتتعلق بالطريقة 

ا تعني احملتوى والوسائل التعليمية اإلسرتاتيجيا والتقنية و يتعلق بالطريقة املستخدمة أل

.20وكيفية تعليم اللغة جيدة وصحيحة

م اللغة تتكون من عدة تنوعات. هناك يوالطرق املستخدمة يف مدة قدمية عند تعل

ن مبا نقله موليجانتو سوماردى ميكWilliamFrancisMackeyمخس عشرة طريقة عند 

طريقة السكولوجية، و طريقة الطبيعية، و : طريقة املباشرة، استخدامها يف تعليم اللغة، منها

طريقة و طريقة الكهرباء، و طريقة القواعد والرتمجة، و طريقة القراءة، و طريقة النطقية، و 

طريقة ، و ريقة املمارسةطو طريقة احلفظ والتقليد، و طريقة املراقبة اللغوية، و الوحدة، 

cognate.وال يتكلم عن وسائل التعليمية من عناصر املهمة يف 21وطريقة ثنائي اللغة

عملية تعليم اللغة العربية.

التعليمعناصرمنجهةكلعند تعليم اللغة العربية منكثريةمشكالتهناك

ىف مدارس األندونسيا، ومن املعروف أن عناصر التعليم متنوعة ومتامها أساس من والتعلم

الطبعة طرق تدريس اللغة العربية الدينية يف ضوء اإلجتاهات الرتبوية احلديثة, رشدى خاطر وإخوانه, 20
330ص : 1989الرابعة, جامعة عني مشس. مدينة املنورة, 

1974بنتاغ. –جاكرتا : بولن التعليم اللغة العربية األجانبية ( مفاهيم من خالل طريقة. موجينطي, 21
170و أنظر إىل أولني ص :33ص: 



8

احملصولة وهدف املرجوة منها: املعلم واملتعلم وكتاب الدرس والوسائل التعليمية والطريقة 

واإلسترياجتية. 

رئيسية هى: إستماع وحتدث وقراءة الاللغة العربية تشتمل على أربع مهارات 

ا املتنوعة-عىن أن اللغة العربيةي، هذاكتابةو  دراسة، ولكنها ليست جمرد مادة -مبهارا

موقف ميكن أن تعلم فيه: ىف الفصل، وىف ت وإىلاوقألى كل عتمر، ميتد سنشط م

ياة احلمجاعة النشاط، وىف املنزل، وىف املسرح املدرسي وىف غريه من مناشط 

22املتعددة.

اللغة هي العادة وال تتم العادة إال و ،اتعادالأن تعلم اللغة تكوين ،الواقع

لم اللغة العربية يهدف ىف املقام األول إىل إكتساب الدراسني يبكثرة املمارسة، وتع

ا  جمموعة من املهارات اللغوية إىل الدراجة الىت جتعلهم يفكرون بالعربية ويستعملو

ا. 23استعماال صحيحا إن مل يصل إىل مستوى الناطقني 

قط مث يقلدها م اللغة العربية يقرأ املادة فيتعلاملدرس يف مدة قدمية عندإمنا 

يقدر إىل الطالب حلفظ املفردات بل الاملدرس يعطى الواجبةالطالب، وسوى ذلك

الرياض: مكتبة ، (ثانوى)–متوسط –فصول ىف تدريس اللغة العربية (ابتدائى حسن جعفر اخلليفة، 22
107م) ص. 2004الرشد، 

(مكة مكرمة: جامعة أم دليل عمل ىف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية.رشدي أمحد طعيمة، 23
229م)، ص.1985القرى،  
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الطالب على االتصال عند احملادثة. وكذلك يف كتابة املفردات، وإمنا يعطى الواجبة إىل 

ب املفردات باملفردات األخرى. وينبغى للمدرس الطالب بدون تعليمهم عن كيفية تركي

أن يهتم باملهارات اللغوية عند عملية التعلم وتعليم اللغة العربية.

اللغة العربية منذ القدمي حيت احلاضر كانو يستخدمون الوسائل التعليمية ومدرس

ا من ظهور التكنولوجي وعرفنا يف زمن احل اضر  قليال يف عمليتهم وال توجد تطويرات 

كان تطويرها منتفعا من كل جهة السيما يف عملية التعليم. والتكنولوجيا التعليم كوسيلة 

للتعليم ويف احلقيقة حتدي ملدرس اللغة العربية لتطويريها لكي تكون الطلبة ال يسئمون 

عند التعليم، وباستخدامها جتعلهم فرحانا ومسرورا عند تعلم اللغة العربية ومن ذلك 

تكلموا باللغة العربية قليال فقليال.يريدون أن ي

وكذلك أسس اللغات العامل فيها حتدي بعوملة العاملية، واللغات يف العامل متطورة 

ا الناس من الدول األخرى.  ا يف دولة األخري تدل أن لغتهم مشهورة ويعرف  ونشأ

من األئمة واللغة العربية مكانه يف العامل يف صفحة اخلامسة على حسب استخدام اللغة

مليون تقريبا بعد اللغة الصني 300املتحدة والناس الذي يستخدمها  فكانت مجلتهم 

واإلجنلزية واهلندية واألندلوسي. ومن هذه  فكانت أساسية اللغوية ستتحرك دائما السّيما 

اللغة العربية.
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يستخدمون ولكن إذا ُعلَِّم تعليُم اللغة العربية دون تطوير يف العملية واملدرسون ال

تكنولوجيا التعليم أو الوسائل التعلمية اجلديدة اليت تناسب بأحوال الطلبة فمن املمكن  

كثري منهم الحيبون اللغة العربية السيما احلكومة من وزارة الرتبية أندونسيا جتعل مادة 

اللغة العربية مادة اإلضافية ولذلك البد من إجياد التطويرات وابتكارات يف كل جهة 

ة بوسيلة التعليم.خاص

ونرى إىل حبوث العلمية يف الرتبوي أو التعليم خاصة يف تعليم اللغة العربية بدولة 

األندونسيا الذي قام به احملاضر أو مؤسسة علمية يهتمون حبوثهم لطريقة التعليم 

) ومل ألتقي ببحث العلمي fieldresearchوإسرتاجتية وموادها وأكثرها حبث العلمي املدانية (

على الوسائل التعليمية خاصة الوسائل التعليمية يف اللغة العربية.

كما عرفنا أن حبث العلمي املدانية يتكلم عن املشكالت اليت تلتقي يف املدارس، 

وتأثري الوسائل التعليمية يف حصول التعليم. وقليل منهم يتكلم عن األفكار أو مفهوم 

ها كلغة األم، وطبعا فيها مستجدات ومبتكرات الوسائل التعليمية يف دولة العرب مع منزلت

إىل الوسائل التعليمية وكذلك احملاضر أو أهلي الرتبوي ميلكون كثريا من املفاهيم واألفكار 

عن الوسائل التعليمية يف عملية تعليم اللغة العربية ومن املمكن نستعملها يف دولة 

كري فيها.األندونسيا بأهداف إعانة املدرس والطلبة بقليل املبت
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الوسيلة ة هناك مفهوم كثري، وبعض مفهوم منها: أن يوسائل التعليمالنتكلم عن و 

الوسيلة . هيم الطالب وتوضيح املعلومات هلمما يستعني به املعلم على تفهي كلةالتعليمي

، ليتعلموا ما يهمهم من مفاهيم اعل معها األفراد وفق شروط معينةالتعليمية هي ما يتف

.24واجتاهاتهارات ومبادئومعلومات وم

ل التعليمية هي كل أداة يستخدمها ائالوسأن ذكر يف نفس الكتاب أيضا 

، أو تدريب التالميذ على ، وتوضيح املعاين واألفكاراملدرس لتحسني العملية التعليمية

، دون أن يعتمد املدرس أساسا على مية االجتاهات أو غرس القيم فيهماملهارات وتن

والرموز واألرقام .األلفاظ 

ا تنشئ عبد احلليم إبراهيم إن الوسيلة التعليمية ضروريةقال  يف عملية التعليم أل

م للذهاب إىل املو ، السرور وتؤثر محاسات الطالب درسة ولتثبيت املعرفة لدىهم إراد

25.يةحيتاج إىل احلركة واالبتكار التعليميةوالخرتاع التعلم ألن استخدام الوسيلة

) لتجذيب الرغبة يف التعلم، 1سيلة التعليمية ضرورية ألجل األشياء التالية (الو 

)4ء البيانات القوية أو املوثوقة، () إلعطا3) لرتقية فهم التعلم عن املادة الدراسية، (2(

26لتسهيل تفسري البيانات.)5لتوفري املعلومة، (

2.  ص : 2007حممود الفرموي, تكنولوجي التعليم, بريوت, مكتبة زازرية. 24
76: 2004، يكياكرتا : املكتبة الطلبية. ريقة تعليمهااللغة العربية وطأظهار أرشاد، 25
225، ص: 2011. بندوغ: رمياجا روشدي كريا، الطريقة تعليم اللغة العربيةأجيف حريموان، 26



12

تكنولوجية يستخدم يف الوسائل التعليمية : scram)(1977قال سكرمي, و 

ا ية التعليم بوظيفة محلة الرسلة و عمل ينفع املعلم يف تعليم ويقصد الوسائل التعليم أ

. 27منفرضة من مدرس ألن هناك املصانع يف إعدادها

ناحية النظاريات خاصة يف وسائل التعليمية يفالعن من تعريفات السابقة نظرا

العربية وحملصولة أهدافها. اإلقرتاضة من الباحث وأهدافها لرتقية تعليم اللغةها تصنيف

ظهور املشكالت يف تعليم اللغة العربية أحد منها ضعيفة املدرس علي استخدام الوسائل 

ا فكانت الطلبة يشعرون مواد اللغة العربية  التعليمية يف عملية التعليم وال يهتمون 

ا دون استخدام الوسائل التعليمية  وهي عناصر املهمة يف عملية صعوبة وبعض أسبا

ا املدرس يلقي مواد الدرسية.  التعليم و

يف احلقيقة أن علماء الرتبوي القدماء يفكرون ويتكلمون كثريا عن الوسائل 

التعليمية مثل إمام الغزىل وحممد عبده وابن خلدن وعبد الرمحن النخلوي وغريهم، 

اجلديدة يف تعليم اللغة العربية وكذلك العلماء احلديثة وهم خمرتعون على األشياء 

وتسهيلها للطلبة. وأفكارهم وأرآئهم ضوئيا مناسبة بأحوال الطلبة وزمن التكنولوجي، 

ومن العلماء احلديثة رشدي أمحد الطعيمة وحممد على اخلويل وحممد فتحي على يونوس 

ستري, تعليم و تعليمية باحلاسوب, صفحة : 27 159الدكتور رومسان ا
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ة مثلهم وكذلك مجال بن عبد العزيز الشرهان وغريهم السيما يف دولة األندونسيا القدمي

تمع الرتبوي.  محكى وحممد ناصر ولكنهم ال ميلكون إهتماما جيدة من ا

مجال بن عبد العزيز الشرهان أحد من علماء الرتبوي يف دول العرب خاصة يف  

العربية السعودية يتعمق ويتدبر كثريا على الوسائل التعليمية يف كليته من مرحلة التعليم 

دكتور وهو متخصص يف الوسائل التعليمية وكذلك بكتب منذ البكلريوس حىت مرحلة ال

اليت يؤلفها كلها تبحث عن الوسائل التعليمية اليت كانت متعلقة بتكنولوجي التعليم. 

وتطويرات اجلديدة ليس هناك شيء جديدة الوسائل التعليمية ه عنمونري مفهو 

مال على سبيل حواس اإلنسان كمفعول التعليم ويتفرق  ىبعض علالألن يتصنف با

يف قسم عميد الكلية كان مهنتهووقد فعل ذلك علماء الرتبوي األخري عنها لخراآل

. جبامعة رياض وفيها تطويرات يف اللغة العربيةتكنولوجي التعليم

آن دة يف القر و عليمية بأمثلة املوجخرى أنه يأسس أمهية الوسائل التم األوعلى مفهو 

قبله على سبيل املثال ال احلصر أحداهللا يعلم الناس الذين ال يعلمهم الكرمي كيف كان 

تقبل من يومل أحدمهامناهللا القربانهابيل عندما تقبلقصة ابين آدم عليه السالم قبيل و 

أخيه دفن مّيت كيف بيل ابيل، وبعد قتله مل يعرف قمما دفع قبيل إىل قتل أخيه هاآلخر

من هذا تعاىل الغراب ليقتل غرابا آخر ويدفنه يف الرتاب. و أرسل اهللا سبحانه و حىت

: فبعث اهللا غرابا يبحث سوأة أخيه، حيث قال اهللا تعاىلاملشهد عرف قابيل كيف يوارى
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ي سوأة أخيه. املفهوم السابقة تفسري الشرهان على األيات يف األرض لرييه كيف يوار 

القرانية تتعلق بالوسائل التعليمية وهو ليس شيء جديد ألن كل علماء يستطيعون أن 

يفسر أية القران ويناسبون على أحوال احلاال. 

، كان أستاذا يف قسم الوسائل التعليميةتطبيقرأينا إىل خربات الشرهان يف

اململكة العربية السعودية-سعود بالرياضالملك تكنولوجي التعليم واالتصال جبامعة 

وخترج من جامعة منسستري يف األملانية. يبحث ويكتب كثريا عن الرتبية والتعليم خاصة  

عن الوسائل التعليمية. وقال فيها عن مستجدات التكنولوجيا التعليم أو تطوير اجلديد 

الشبكة الوسائل التعليمية على ظهور التكنولوجيا منها حاسب األىل، وسائط املتعددة،

العاملية، الفديو التفاعلية، والكتب اإللكرتنية. 

التطوير اجلديد للوسائل التعليمية السابقة الذي قال به الشرهان ليس شيء 

جديدة بإعترب هذا الزمن، ألن كلها قد حبث العلماء الرتبوي منذ قرن التاسع عشرة بل 

حثون االت اجلديد التكنولوجيا  قد تطبيقهم يف عملية تعليمية كوسيلة التعليم وبعضهم يب

كوسيلة التعليم. الدول الغريب يف قرن العشرون يكتسبون أحسن منها اليت تكون ليس 

ا فقط ولكن جيعلون التكنولوجيا منظما ( ) يف تعليم، وطبعا هذا أحسن منها systemبذا

سرح الشرهان يف السابقة. 
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وسائل العن مه ىل تقومي مفهو تتعلق إبقيام البحث العلمي، أمتىن بإعتبار ذلك

الوسائل التعليمية ومستجدات "على الكتاب تقويم"مبوضوع وتطوير اجلديدالتعليمية

". الشرهانجمال بن عبد العزيزالذي ألفه "تكنولوجيا التعليم

صطالحاتمتوضيح ال.ب

دف .1 التقومي عملية قياس النواتح املرغبة وغري املرغوبة ألفعال أو أنشطة معينة 

.28إلحداث تغيريات مرجوة يف األفراد أو املؤسسات

كّل ما يتحقَّق ،: ج وسائُل وُوُسل)مفرد(وسيلةاالتعليمية أصلهوسائلالكلمة .2

وسائل ،به غرض معّني، يقابلها غاية "اختذ كلَّ الوسائل للحصول على وظيفة

. 29التَّعليم

التعليمية يف ضوء طريقة نظامية لتصميم وتنفيذ وتقومي العمليةتكنولوجيا هو .3

أهداف حمددة وعلى أساس نتائج البحوث يف االتصال وتعلم اإلنساين وذلك 

بتوظيف جمموعة متآلفة من املصادر البشرية وغري البشرية للوصول إىل تعليم أكثر 

".30فاعلية

الطبعة األىل، القاهرة: دار الفكر العريب، التقومي الرتبوي املؤسسى،صالح الدين حممود عالم، 28
12، ص : 2003

5603الباب الواو: ،معجم الوسيطحممد النجار، -حامد عبد القادر- أمحد زيات-إبرهيم مصطفي29
5ص : 1996باندوغ, التكنولوجيا التعلمي, الطبقة الرابعة, الرمياجا روشدي كريا,موضفري, 30
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لغة الَعَرب، وهي إحدى : العربية: اللغة و يعىنني تيتكون من الكلم:اللُّغة العربيَّة.4

ألفاظ يعرب كل اللغة .31اللُّغات السَّامّية "أتقن األجنيبُّ اللغة العربيَّة كتابًة وكالًما"

ا العربية عن  قوم عن مقاصدهم. واللغة العربية هى الكلمات الىت تعرب 

أو: اسم مؤنَّث منسوب إىل َعَرب:  "الوحدة العربيَّة)مفرد(عربيَّةو .32أعرضهم

القومّية العربّية".-جامعة الدُّول العربيَّة

هو مدرس تكنولوجي التعليم يف جامعة رياض اململكة مجال عبد العزيز الشرهان.5

.  33السعودية العربية

المشكالت.ت

تقديم المشكلة.1

الوسائل التعليمية ومستجدات "على الكتابتقوميواملشكلة ىف هذا البحث هى

نظرا إىل املشكلة األساسية ،الذي ألفه مجال بن عبد العزيز الشرهان"تكنولوجيا التعليم

:يف التاليةكما تأتى، فتدورت حوهلا مشكالتابقةالس

مفهوم للوسائل  التعليمية وتطويرات اجلديدة على تكنولوجيا تساوي.أ

التعليم يف كتاب الشرهان وكتب األخري. 

3335رقم : معجم اللغة العربية الرقمية, 31
7الشيخ مصطفى الغالييىن, خامع الدروس العربية ,صفحة : 32

33www.Kingdom of Saudi Arabia.cohttp://faculty.ksu.edu.sa/12971/default.aspx
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ضعف نقد الطالب على املفهوم علماء الرتبوي الذي حضر يف قرن .ب

إحدي وعشرين.

تصغري تقومي الطالب لكتب العلماء الىت تتكلمها عن تكنولوجيا .ت

التعليم.  

ال عليمية يف تدريس اللغة العربية و ظهور التكنولوجي اجلديد كالوسائل الت.ث

ا جيدا يف عملية التعليم إال قليال.  ننفع 

قتها ية يتكلم عن الوسائل التعليمية وعالتصغري املفاهيم عن أيات القرأن.ج

.مل جيد حبث العلمي يبحث عنهابتدريس اللغة العربية و 

عملية التعليم اون حبث العلمي الذي يبحث عن الوسائل التعليمية يف.ح

هي من عنصر التعلم لتهدف حصيل التعليم املرجوة.اللغة العربية و 

إستخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية عند و تصغري تطور.خ

املعلم اللغة  العربية حيت سافل حصيل التعليم يف املدارس أو  يف املعاهد

عليم اللغة العربية املفاهيم عن الوسائل التعليمية يف تتقومي على ضعف .د

سواء كان ها صعوبة و كون طلبة أن يسئموااملعلم حيت يعند الطلبة و 

.احلاضرالتعليم اللغة العربية املاضى و الأحو 
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مشكلةالحديدت.2

الوسائل التعليمية "كتابالعلىتقوميالبحثهذا يف املشكلةالباحثدحدو 

.الذي ألفه مجال بن عبد العزيز الشرهان"ومستجدات تكنولوجيا التعليم

أسئلة البحث.3

: هيالعلمييف هذا البحثأما أسئلة البحثو 

الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا "الكتابما هو حمتوي.1

؟"التعليم

الوسائل التعليمية ومستجدات "ما هو اهلدف من تأليف الكتاب.2

؟"متكنولوجيا التعلي

؟"ليمالوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعمن مؤلف الكتاب ".3

أهداف البحث .ث

: يقصده الكاتباهلدف يف هذا البحث الذي 

ملعرفة مفهوم الوسائل التعليمية..1

ملعرفة طريقة التطبيق الوسائل  التعليمية. .2

ملعرفة تفسري بعض األية القرأنية تتلقها بوسائل التعليمية..3

.كوسائل التعليميةتكنولوجيا التعليمتطويرات جديدة ملعرفة .4
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ملعرفة عالقة الوسائل التعليمية بتعليم اللغة العربية. .5

الكتاب وفضيلتها بكتب الوسائل التعليمية األخري.ملعرفة متييز .6

:فى اآلتيةكما البحثفوائد.ج

عبد بن مجال عند وتطويرات اجلديدةالتعليميةالوسائلمفهومعرفة ملللباحث .1

شرتاك يف حبث العلمي. بعض االو العزيز الشرهان

قاسم رياو طان شريف لسامعة جبياالدراسات العليف لقسم تدريس اللغة العربية .2

عبد بن مجال عند وتطويرات اجلديدةالتعليميةالوسائلزيادة املعلومات عن

.العزيز الشرهان


