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 قال اهللا تعالى :

" ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 

– 19سورة النحل اآلية  –الصالحين "   

 قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم :

–حديث الشريف  –"   من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا "   

 

سلطانه الشكر األول هللا عز وجل الذي َمن علينا أّن أنعم علينا بنعمة بفضله والذي نحمده لجالل وجهه وعظم 

 العلم وأّن وفقنا إلنجاز هذا البحث .

 

 فأننا وفي هذا المقام ال يسعنا إالّ أن نجزي خالص شكرنا وتقديرنا بأسمى العبارات إلى 

ما قدمه لنا من معرفة والذي لم يبخل األستاذ الفاضل "أحمد بن عمار " الذي شّرفنا بقبول اإلشراف على بحثنا ل

 علينا بتوجيهاته القيمة ونصائحه وآرائه التي كانت عونا لنا في إنجاز وإتمام هذا البحث .

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذتنا األجالء في قسم اللغة العربية، وإلى األساتذة الكرام أعضاء اللجنة   

وتصويبهم لها . المناقشة على تفضلهم بقراءة المذكرة  

كما نشكر من كان لهم الفضل في وصولنا إلى هذا المستوى  وكل من ساهم ولو بالقليل إلتمام هذا البحث 

والشكر موصول إلى كل من عائلتنا الكريمة "عائلة بوعالوي وعائلة اسباغو " الذين قدم لنا يدا العون إلكمال 

 مذكرتنا ، وإلى كل أصدقائنا من قريب أو بعيد .

 وأخيرا فإننا قد بدلنا ما نستطيع ، فإن أصبنا فلله الشكر وإن أخطأنا فلن نبرئ أنفسنا ونسأل اهللا األجر والغفران .
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تعد الوسائل التعليمية ركنا هاما من أركان العملية التعليمية ، ملا تؤديه من دور يف حتقيق التطور والتقدم يف ثورة 
  احلياة .املعلومات ، وقد أصبح االعتماد عليها ضرورة من ضروريات 

وهذا ما أدى إىل انتشارها يف شىت أقطار العامل ، وحياول املعلمون توفري كل الوسائل اليت تساعد على 
ل حتقيق مطالبهم ، وال ميكن االستغناء عنها يف أي درس ألّا وسيلة للفهم ، ومتهد للمتعلمني سب

ل املوقف التعليمي أكثر تشويقا وجاذبية ، ن استعمال الوسائل التعليمية جتعوذا ميكن القول إ  ،االستيعاب
  مما يؤدي إىل زيادة التفاعل بني املعلم واملتعلم ، وكذا حتسني عملية التعلم والتعليم .

على املراجع اليت أفدتنا يف هذا البحث تناول هذا املوضوع واليت أدلتنا ومن الدراسات اليت سبقتنا يف 
جند مذكرة بعنوان : " أثر استخدام الوسائل التعليمية يف حتصيل التالميذ يف مرحلة التعليم األساسي ، أمين 

 2007أمحد أمحد ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، قسم تربية الطفل ، كلية الرتبية ، جامعة حلب ، 
_2008   

ة دور الوسائل التعليمية لتنمية مهارة التعبري الكتايب ، وذلك ملواجهة مشكالتنا واهلدف من البحث معرف
التعليمية ألّا تعترب وسائل مساعدة للمتعلم على بلوغ األهداف بدرجة عالية من اإلتقان ، وتشمل أدوات 

تلفة إىل أذهان املواد اليت يستعملها املعلم داخل القسم وخارجه من أجل توصيل احلقائق واملهارات املخ
  املتعلمني .

الوسائل التعليمية ودورها يف تنمية مهارة التعبري الكتايب لدى تالميذ  «و قمنا باختيار عنوان مذكرتنا 
ملا هلا من دور هام وفّعال يف  يف امليدان التعليمي من جهة ، والعمل  وذلك لرغبتنا ، »السنة الرابعة ابتدائي 

  ودف إىل إيصال املعرفة إىل املتعلم بأسهل الطرق و أجنحها . ،من جهة أخرى جمال التعليم 

األمهية من هذا البحث أن للوسائل التعليمية أثرا كبريا يف توسيع خربات املتعلم وتيسري بناء املفاهيم ، و 
مجيع تساعد على سيطرة املتعلم وإشباع حاجاته على التعلم وكذا تؤدي الوسائل التعليمية دور مهم يف اشرتاك 

  حواس املتعلم .

  واإلشكال املطروح هو : هل للوسائل التعليمية دور فّعال وأثر يف تنمية مهارة التعبري الكتايب ؟ 

ماذا نعين بالوسائل التعليمية ؟ وما هي أبرز خصائصها وأنواعها ؟ وما الشروط الواجب مراعاا و 
  كتايب وطرق إجراءه ؟؟ وما هي مهارات التعبري الالستخدام الوسيلة التعليمية 
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من مقدمة ، مدخل وفصلني نظريني وفصل ولإلجابة عن هذه األسئلة اقتضى البحث أن يتكون 
  .بالنسبة للمدخل فعنون ب : مفاهيم املصطلحات التعليمية واحتوى على جمموعة تطبيقي ، ويف اية خامتة 

من املفاهيم وهي ( التعليمية ، التعلم ، التعليم ، التدريس ، املعلم ، املتعلم ، املنهج ، الوسائل التعليمية ، 
  املهارة ، التعبري الكتايب ) .أّما الفصل األول فكان معنون مباهية الوسائل التعليمية وتضمن ( أنواع الوسائل 

ا يف عملية التعليم والتعلم ) . وبالنسبة للفصل الثاين فكان التعليمية ، صفاا، شروطها ، أمهيتها ، ودوره
معنون ب التعبري الكتايب ومقوماته ويتضمن ( أنواع ومهارات التعبري الكتايب ، أمهية وأهداف التعبري الكتايب ، 

  أسس وخطوات التعبري الكتايب ، دور الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة التعبري الكتايب ).

للدراسة امليدانية حول الوسائل التعليمية ودورها يف تنمية مهارة التعبري  قد خصصالفصل الثالث فأّما 
الكتايب، ولقد تضمن فيه اإلجراءات امليدانية ، مث عرض وحتليل هذه املعطيات ووضعها يف بيانات مث 

  استخالص النتائج. 

  تحصل عليها من هاته الدراسة .أما بالنسبة للخامتة فهي تتمثل يف عرض مجلة من النتائج امل

ولقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي ألنه األنسب لبحثنا ، وكان املنهج اإلحصائي خري معني 
   ل من أجل حتليل نتائج اإلستبانة.هلذه الدراسة واستعنا بآلية التحلي

ب البن منظور ، الكايف يف يف هذا البحث هي : لسان العر ومن املصادر واملراجع اليت كانت عونا لنا 
تطبيق حملمد حممود احلّيلة ، أساليب تدريس اللغة العربية حملسن علي عطية ، تكنولوجيا التعليم بني النظرية وال

، أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي  احلميد زيتونريس مناذجه ومهاراته لكمال عبد التد
 ، املهارات الكتابية من النشأة إىل التدريس ملاهررات اللغوية لزين كامل اخلويسكي حملمد حممود اخلوالدة ، املها

عبان عبد الباري ، الكتابة فنوا وأفناا لفهد خليل زايد ،دون أن ننسى املعلومات اليت مجعناها من املعلمني ش
  والتالميذ وأعضاء اإلدارة يف املدرستني االبتدائيتني اليت أجرينا فيها الدراسة،  وغريها من الكتب الكثرية املتوفرة 
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وبفض اهللا سبحانه وتعاىل جتاوزنا ا لتجاوز الصعوبات اليت واجهتنا دعمت موضوع الدراسة وكانت عونا لن اليت
الصعوبات ومساعدة األستاذ املشرف " أمحد بن عمار"الذي نتقدم له بالشكر على توجيهاته ونصائحه هاته 

  القيمة .

  

  

  

2021/  20/04أدرار

  سومية      مبخوتة
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 تعترب؛تتفاعل فيها كافة األطراف اليت م العملية الرتبوية من أمهها التعليمية  عملية اجتماعية التعليم        
. ومن هذا املنطلق كانت هذه األخرية حديثة النشأة تسعى إىل تطوير العملية التعليمية بشىت الطرق والوسائل 

، ولذا  متسارع تغري وحاجة ماسة إىل تطوير التعليم ألن الطرق التقليدية مل تعد تفي بالغرض يف ظل عامل م
يت تعرتض العملية أصبح من الضروريات التعليم يف العصر احلديث  للقضاء على مجلة النقائص والسلبيات ال

 . جودة التعليموترفع من 
مصطلحاته ونفهمها ، ولذلك عمدنا على تناول لفهم علم من العلوم ما علينا إال أن حندد و  

التعليمية وعناصر العملية التعليمية ، الوسائل التعليمية ، املهارة ، التعبري منها : مصطلحات عنوان البحث 
  الكتايب .

   . أوال : مفهوم التعليمية

  أ _لغة :

تـََعلُموا أن رَبكم ليس بأعور . «ويف حديث الدجال :  تـََعلم يف موضع أْعَلم«جاء يف لسان العرب   
علمه القرآن الذي فمعناه أنه  *﴾ِالنَساَن َعلَمُه البَـَياَن :﴿الرمحَان َعلم الُقرءاَن َخَلَق امبعىن اعَلموا. وقوله تعاىل 

  1» .احليوانمن مجيع  فيه بيان كل شيء ، ومعىن قوله علمه البيان جعله مميزا مبعىن اإلنسان حىت انفصل
   2».ُه ، وتـََعلْمُت أي : َعلْمتُ َء ، أََخذتُ الِعْلُم :نقيض اجلهل . وتـََعلْمُت الشي«ويف جممل اللغة  

وقد ورد يف قاموس املنهل  Didactiqueإن مصطلح التعليمية جاء ترمجة للمصطلح الغريب    
 3»فن التعليم . عين تعليمي إرشادي وهي تعين أيضا:ت Didactique « الوسيط أن
 

  
  
  

                                                             

  . 4ـ  1* سورة الرمحان ، اآلية 
يد ، دار املكتبة التوفيقية ، القاهرة ، دط ، دس ، ج 1 428: 9ابن منظور ، لسان العرب ، تح : ياسر سليمان أبو شادي ، جمرى فتحي الس _

  . (مادة ع ل م)   429
،  1984_1404،  1أيب احلسني أمحد بن فرس زكريا ، جممل اللغة ، تح : زهري عبد احملسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط 2

  . (مادة ع ل م ) 624ص:
. 277، ص: 2013،  17سهيل إدريس ، قاموس املنهل الوسيط فرنسي ـ عريب ، دار اآلداب للنشر والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، ط  3  
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  ب_ اصطالحا :

بصفة عامة أما يف جمال  1554مصطلح الديداكتيك ظهر سنة «يعرف حممد الصاحل حثرويب أن :   
 1»وتقنيات التعليم .جاء مرادفا لفن التعليم، وهي علم موضوع دراسة طرائق  1667الرتبوي كان سنة 

عملي تطبيقي يتعلق بتدريس  هو ختصص Ladidactique)الديدكتيك («عرف كذلك بأا : وي  
  .....وديداكتيك الرياضيات  ،ديداكتيك العربية ، وديداكتيك الفرنسيةمادة معينة ؛ إذ نقول : 

اليت تعين بالدروس : الديداكتيك العامة ومن مث ميكن تقسيم الديداكتيك إىل قسمني رئيسني مها : 
واملمارسة الصفية ، واالهتمام باألنشطة الدراسية الفردية واجلماعية ، وتبيان الكيفية اليت يوظف ا املتعلم 

تتعلق مبادة تدريسية على حدة ، أو مستوى دراسي الديداكتيك الخاصة :املقرر الدراسي والكتاب املدرسي .
  2»معني .

  التعّلم والتعليم والتدريس .ثانيا : 

  / التعّلم :1

التعّلم هو نشاط يقوم فيه املتعلم بإشراف املعلم أو بدونه ، دف اكساب معرفة أو مهارة أو تغيري «
 3»سلوك.

التعلم هو عملية تغيري شبه دائم يف سلوك الفرد ، ال يالحظ مالحظة  «ويعرفه حممد حممود احليلة :«
مباشرة . ولكن يستدل عليه من األداء أو السلوك الذي يصدر عن الفرد ، وينشأ نتيجة املمارسة ، كما يظهر 

  4»يف تغري أداء الفرد .
  
  
  
  
  
  

                                                             

مليلة ، ينظر : حممد الصاحل حثرويب ، الدليل اليداغوجي ملرحلة التعليم االبتدائي وفق النصوص املرجعية واملناهج الرمسية ، دار اهلدى ، عني   1
  . 126:  1، ج 2012اجلزائر ، 

  .17_16: 1، ج 2020،  2كرتوين ، طمجيل محداوي ، ديدكتيك اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي ، دار الريف للطبع والنشر اإلل  2
  . 35مسطور بشري ، املفيد يف التعريفات الضمنية للمصطلحات الرتبوية ، دار املفيد ، عني املليلة ، اجلزائر ،دط ،دس ، ص:   3
  .  245، ص: 1998ـ  1419،  1حممد حممود احليلة ، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ، دار املسرية ، عمان ،األردن ، ط  4
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حتسني شبه دائم على أمناط هو «ويعرف أيضا حسب سياق النظريات السلوكية والنظريات املعرفية 
سلوك اإلنسان نتيجة تفاعله مع اخلربات يف البيئة املادية واالجتماعية حبيث متكنه من االستجابة ملوقف ما يف 

  1»احلياة .
إذن التعلم هو العملية اليت نألفها مجيعا من واقع خرباتنا يف املنزل ، املدرسة ، املالعب ، النوادي ويف 

  التغيري يف السلوك الناتج عن تأثري اخلربة السابقة . ميدان العمل ، وهو
  / التعليم :2

  جند تعريفات كثرية للتعليم فمن بينها نذكر ما يلي :
العملية اليت يتم ا الوصول إىل املعرفة والتبّصر ، أو تطوير «التعليم كما يعرفه مهدي التميمي بأنه :       

  2»املواقف واملهارات .
التصميم النظم املقصود للخربة اليت تساعد املتعلم على إجناز التغري املرغوب فيه يف  «ويعرف أيضا بأنه :      

  3»األداء ، وعموما هو إدارة التعلم اليت يقودها املعلم .
نقل املعلومات منسقة إىل املتعلم ، أو إنه معلومات تلقى ، ومعارف  «حمسن علي عطية بأنه :  ويعرفه    

  4»أو مهارات وإيصاهلا إىل فرد أو أفراد بطريقة معينة  تكتسب فهو نقل معارف أو خربات
ومن هذه التعريفات نستنتج إن التعليم هو عملية حتفيز وإثارة قوى املتعلم العقلية ونشاطه الذايت باإلضافة     

فري األجواء واإلمكانيات املالئمة اليت تساعد املتعلم على القيام بتغيري يف سلوكه الناتج عن املثريات إىل تو 
  الداخلية واخلارجية مما يؤكد حصول التعلم .

   الفرق بين التعلم والتعليم :
  للتفريق بني مفهوم التعلم والتعليم ميكن القول :

اليت متارس ، بينما التعلم هو نتاج تلك العملية ، فالتعلم يعين ما إن التعليم هو العملية واإلجراءات «    
واحلركية  يكتسبه الفرد باخلربة واملمارسة كاكتساب االجتاهات وامليول واملدركات ، واملهارات االجتماعية

  5 »والعقلية ، أما التعليم فهو تعديل يف السلوك نتيجة ما حيدث أو نفعل أو نالحظ . 
  

                                                             

،  1حممد حممود اخلوالدة ، أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي ، دار املسرية ، عمان ، األردن ، ط  1
  . 245، ص:  2004- 1425

  . 19، ص:  2007- 1428،  1مهدي حسني التميمي ، مهارات التعليم ، دار كنوز املعرفة ، عمان ، ط  2
  . 81حممد حممود احليلة ، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ، ص:   3
   .55:، ص 2006، 1، عمان ، األردن ، طحمسن علي عطيه ، الكايف يف أساليب التدريس اللغة العربية ، دار الشروق   4
  . 56املرجع نفسه ، ص :   5
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  / التدريس :3

عملية تفاعل بني املدرس وتالميذه يف غرفة الصف أو يف قاعة احملضرات أو يف «يعرف التدريس بأنه :        
  1»املختربات .

التدريس هو إحاطة املتعلم باملعارف ومتكينه من اكتشاف تلك املعارف ، فهو ال «ويعرف كذلك :      
تنمية القدرات والتأثري يف شخصية املتعلم والوصول يكتفي باملعارف اليت تلقى وتكتسب إمنا يتجاوزها إىل 

باملتعلم إىل التخيل والتصور الواضح والتفكري املنظم . أو هو جمموعة النشاطات اليت يؤديها املدرس يف موقف 
  2»تعليمي ملساعدة املتعلمني يف الوصول إىل أهداف تربوية حمددة .

مفهومها من التعليم تركز على جانب حمدد إما التدريب  عملية تربوية أضيف يف«ويعرف أيضا بأنه :      
  3 »العملي أو التلقني النظري .

نستنتج من كل هذا أن التدريس سلسلة من الفعاليات يديرها املعلم ويسهم فيها املتعلم عمليا ونظريا ، وهي 
  عملية ترمي على حتقيق أهداف معينة .

  الفرق بني التعليم والتدريس : 
ق بني مفهومي التدريس والتعليم ميكن القول إن التعليم يستخدم يف ثالث جماالت هي : املعرف ، للتفري     

واملهارات والقيم إذ تقول : علمته النحو ، وعلمته آداب االسة ، وعلمته قيادة السيارة . وتقول درسته 
سا على هذا فإن التعليم أكثر مشوال ، أو درسته قيادة السيارة . وتأسيالنحو ، وال تقول درسته آداب االسة 

وعمومية من التدريس إذ يستخدم يف مواضع كثرية يف احلياة ، أما التدريس فإنه يشري على نوع خاص من 
طرائق التعليم ، مبعىن إنه تعليم خمطط مل مقصود ، وهذا يعين إن التدريس حيدد فيه السلوك املرغوب فيه ، 

  4ق فيها األهداف .وظروف الوقف التعليمي اليت تتحق
ويف األخري ميكن القول بأن التعلم هو عبارة عن جمموعة من الفعاليات اليت حتدث يف عقل املتعلم ، أما التعليم 

   فهو جمموعة من الفعاليات التعليمية اليت يوفرها املعلم للتأثري على ما يدور يف عقل املتعلم وهو عملية 
  
  

                                                             

،  1عبد السالم عبد اهللا اجلقندي ، دليل املعلم العصري يف الرتبية وطرق التدريس ، دار قتيبة ، دمشق ، سوريا ، ط  1
  . 213، ص :  1428-2008

  . 55حمسن علي عطية ، الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية ، ص :   2
  . 29مسطور بشري ، املفيد يف التعريفات الضمنية للمصطلحات الرتبوية ، ص :   3
  . 20، ص :  2008،  2ينظر : صياح ، تعليمية اللغة العربية ، بريوت ، لبنان ، ط  4
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أو من غري قصد ، كما أنه حيدث خارج املؤسسة التعليمية كاملنزل واتمع ، أو يف  بقصد حتدث
    داخلها أو يف االثنني معا ، والتدريس فهو يتم داخل املؤسسة التعليمية فقط .

  العملية التعليمية .ثالثا : عناصر  

إن العملية التعليمية عملية تكاملية ، تتفاعل فيها أطراف متعددة ، واملطلوب أن جتتمع هذه   
كي تتحقق أهداف التعليم ، ألن حصول أي خلل يف طرف أو ركن من أركان هذه األطراف بشكل إجيايب  

عملية التعليمية على ثالث عناصر هي : املعلم العملية سيؤدي إىل خلل يف نتائج العملية التعليمية . وترتكز ال
  املنهج .  ،، املتعلم

  أ /المعلم :

يعد املعلم الكائن الوسيط بني املتعلم واملعرفة له خربته وتقديره ، وله دور كبري وحيوي يف العملية «  
  .1»التعليمية من خالل ختطيطه لتوجيه الطالب ومساعدم 

ولنجاح العملية التعليمية جيب أن تتوفر يف املعلم جمموعة من اخلصائص والسمات ألن يستطيع الكل   
، يستطيع كل من يقف أمام جمموعة من الطالب أن يصف نفسه بأنّه ناجح  منا أن يصبح معلما ، ولكن ال

  علمني ، وقد تكون فطرية أومن املألن املعلم الناجح له من اخلصائص والسمات اليت ال توجد إّال يف القلة 
  مكتسبة من خالل مرحلة تكوينه ومن تلك السمات واخلصائص ما يلي :

   أن يكون معلم متفرد وغري منطي ._1« 
نطق كالفأفأة والتأتأة . ألن املزمنة ، وعيوب الأن يكون صحيحا بدنيا ، خاليا من األمراض والعاهات _2   

            الصف .كون هلا تأثري سليب داخل غرفة يقد 
    أن ينظر إىل أراء طلبته باحرتام ._3   
      أن يبتعد عن أساليب التعنيف و اإلهانة للطلبة ._4   
  أن يتمتع خبلق عال جيعله املثل األعلى لطلبته ._5   
  2»أن يكون جييد اللغات األجنبية ويوظفها ._6   

  ب / المتعلم : 

ميثل املتعلم احملور الرئيس يف العملية التعليمية ، كما أنّه األساس يف عملياا ومتطلباا فضال على « 
العملية التعليمية ال حتدث إال بوجوده وانتباهه و ادراكاته ومشاركته الذاتية وهذا أنّه الغاية النهائية هلا ، و 

                                                             

  . 20، ص:  2008،  2أنطوان صياح ، تعليمية اللغة العربية ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ، ط  1
  . 70_69التميمي ، مهارات التعليم ، ص :مهدي   2
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ا جوهريا على املتعلم أن ينتقل كليا من وجوده يف دائرة التعليم اليت تعتمد على املعّلم ، يشرتط اشرتاط
  .1»إىل وجوده يف دائرة التعّلم اليت تعتمد على ذاته ، وهذا التعّلم مسؤولية املتعّلم وليس مسؤولية املعّلم 

حيث تسعى الرتبية  العملية،و املستهدف من وراء هذه املتعلم ه«ويعرفه كمال عبد احلميد زيتون :   
ولكي يتحقق ذلك جيب معرفة مثمرة، إىل توجيه التلميذ وإعداده للمشاركة يف حياة اجلماعة مشاركة 

  . 2»احتياجاته وسلوكه
هو حمور العملية التعليمية وهو أيضا مهيأ لالنتباه واالستيعاب الذي :ويعرفه أيضا أمحد حساين بأنه   

  .3 يقتضيه استعداده للتعّلم
  يعترب املتعلم العنصر الفعال املستهدف األول يف العملية التعليمية . بذلكو  

   ج / المنهج :

ات وطرائق التدريس ودرجة ونظام االمتحان ويرتكز على حتديد احملتوى واألهداف والكتب املقررة  
  النجاح. 
أركاا ، فأن غاب ركن منها ومن هنا نستنتج إن العناصر مجيعها ال ميكن االستغناء عن أي ركن من  

أحدث خلال يف نتائج العملية التعليمية ألن هلا تأثري كبري يف العملية التعليمية ، فاملتعلم هو املستهدف األول 
، مث املعلم ألنه هو الذي يتعامل مع املتعلم ويتوىل تنفيذ املنهج ، مث يأيت املنهج الذي هو خطة التعليم اليت 

      ن أجل املتعلم .يلتزم ا املعلم م

  مفهوم الوسائل التعليمية : رابعا :

  أ / لغة :

. و  )الَوَساِئلُ (و  )الَوِسيُل (َقرُب به إىل الَغري واَجلْمُع ِسيَلُة ما يـُتَـ الوَ «جاء يف معجم خمتار الصحاح :    
  4»إليه بَوسيلٍة إذا تـََقرَب إليه ِبَعَمل . )تـََوسلَ (وَ  ُفالُن إىل ربِّه َوسيلًة بالتشِديدِ )َوسَل (واِحٌد يـَُقاُل :  )التـْوِسيلُ (

  الواو والسني والالم : كلمتان متباينتان جدا . «ويف معجم مقاييس اللغة  

  وهويف قول لبيد :  ،األوىل الرغبة والطَلب ، يقال َوَسل ، إذا َرِغب (الواِسل الراغب إىل اهللا عز وجل

                                                             

  . 43حممد حممود اخلوالدة ، أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي ، ص:   1
  . 81، ص:  2003_ 1423،  1كمال عبد احلميد زيتون ، التدريس مناذجه ومهاراته ، عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط   2
،  2سات يف اللسانيات التطبيقية ـ حقل تعليمية اللغات ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ، طينظر : امحد حساين ، درا  3

  . 142، ص : 2009
  . ( مادة و س ل ) 300، ص :  1986حممد بن أيب بكر عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ، دائرة املعاجم ، لبنان ، بريوت ، دط ،  4
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  *إىل الّلِه وَاِسل بلى كل ذى دين *

  1»ومن ذلك القياس الوسيلة . واألخرى السرقة ، يقال : َأَخَذ إبَله توسًال .

  ب / اصطالحا :

  هلا تعاريف عديدة منها : 

هي جمموعة أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية  «فذكر عبد احلافظ سالمة بأا : 
التعليم والتعّلم ، دف توضيح املعاين وشرح األفكار يف نفوس التالميذ ، وتعرف أيضا على أا وسائل تربوية 

  2»يستعان ا إلحداث عملية التعليم .
املواقف واملوارد واألجهزة التعليمية  هي جمموعة«زيتون حسن حسني بأن الوسائل التعليمية ويعرفها   

واألشخاص الذين يتم توظيفهم ضمن إجراءات اسرتاتيجية التدريس بغية تسهيل عملية التعليم والتعلم مما 
  3»يسهل يف حتقيق األهداف التدريسية يف اية املطاف .

ستخدمها املدرس أن الوسائل التعليمية هي كل أداة ي ات السابقة ريفو نستنتج من خالل  التع  
لتحسني عملية التعليم والتعلم ، وتوضيح معاين كلمات املدرس ، أو شرح األفكار أو تدريب التالميذ على 

  املهارات أو تعويدهم على العادات ، أو تنمية االجتاهات أو غرس القيم فيهم .

  مفهوم المهارة :خامسا :

  أ / لغة : 

جيد ، ويقال  « 
ُ
: مهرت احلذق يف الشيء واملاهر : احلاذق بكل عمل وأكثر ما يوصف به السابح امل

ذا األمر مَهر به َمهارة أي صرُت به حاذقا . قال ابن سيده : وقد َمَهر الشيء وفيه وبه ُميَْهر َمْهرا وُمُهورا 
  »وَمهارة وِمهارة .

  

                                                             

.  110:  6، ج 1979_ 1399د بن فارس بن زكريا مقاييس اللغة ، تح : عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر ، دط ، أيب احلسني أمح 1
  (مادة  و س ل )

  . 13، ص:  2001،  1عبد احلافظ سالمة ، تصميم وغنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل ، دار الفكر ، عمان ، ط  2
  . 393، ص:  2001،  2زيتون حسن حسني ، تصميم التدريس رؤية منظومية ، عامل الكتب ، القاهرة ، ط  3
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  اصطالحا : ب/

  1»أداة لغوي يتسم بالدقة والكفاءة فضال عن السرعة والفهم . «املهارة هي : 

 املهارة شيء ميكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى املتعلم عن طريق احملاكاة والتدريب، وما«وتعرف أيضا 
  2»وطبيعتها وخصائصها واهلدف من تعلمها .يتعلمه خيتلف باختالف نوع املادة 

موضوع ذو صلة بالتعّلم من حيث استعمال الفعال لسريورة املعرفية ، احلسية  «وتعرف أيضا بأا  
األخالقية احلركية ، واملهارة ثابتة نسبيا الجناز فعال ملهمة أو تصرف ، وهي أكثر خصوصية من القدرة ، ألنه 

  3»ميكن مالحظتها ببساطة .

وهذا يعين أن املهارة عبارة عن نشاط إرادي مرتبط بالتعلم والذي تعىن به خمتلف املهارات اليت  
  االستماع ، التحدث ، والقراءة ،الكتابة .يكتسبها ويتقنها املتعلم ، مثل مهارة 

  / مهارة االستماع :1

املسموع وإدراك وفهم واستيعاب  ما  االستماع عملية معقدة وهو ال يقف عند جمرد استقبال الصوت«
  4»حيمل من ألفاظ أو مجل وتعبريات ، ولكن يلزمه أن يكون هناك توافق تام بني كل من املتكلم واملستمع .

  وتظهر أمهيته يف حياتنا يف كونه.تلقي األصوات بقصد ، وإرادة فهم وحتليل  «وتعرف أيضا بأا :

  أمناظ اجلمل واألفكار واملفاهيم املختلفة . ا املفردات و_ وسيلة لالتصال : حيث يكتسب من خالهل
  _ وسيلة الكتساب مهارات اللغة األخرى : حيث يتعلم من خالهلا القراءة والكتابة واحملادثة .

  5»: لنقل املعارف والعلوم املختلفة من خالل احملاضرة أو املناقشة أو احلوار وغريها ._ وسيلة للتعلم والتعليم

ة  يظهر لنا أن ملهارة االستماع أمهية كبرية لدى املتعلم كوا تزيد من إثراء حصيلة املتعلم اللغويومن هنا 
  كما تسعى إىل حتقيق عدة أهداف .

                                                             

عرفة ل اخلويسكي ، املهارات اللغوية ( االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وعوامل تنمية املهارات اللغوية عند العرب وغريهم ) ، دار املامزين ك  1
  . 13 ، ص: 2009اجلامعية ، دط ، 

  . 15، ص :  2017_  1439،  1ابتسام حمفوظ أبو حمفوظ ، املهارات اللغوية ، دار التدمرية  ، مملكة العربية السعودية ، ط  2
  . 11، ص :  2005حاجي فريد ، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات ، دار اخللدونية ، دط ،    3
  . 33لغوية ، ص : املرجع السابق  ، زين كامل اخلويسكي ، املهارات ال  4
  . 16املرجع السابق ، ابتسام حمفوظ أبو حمفوظ ، املهارات اللغوية  ، ص :   5

  . 164اآلية ،* سورة النساء 
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  / مهارة التحدث :

للغة ، ووسيلة رئيسة  ، ومهارة من املهارات األساسيةمن الفنون  تعد مهارة الكالم أو احلديث فنا  
ميارسها اإلنسان يف احلوار واملناقشة ، وقد ازدادت أمهيتها بعد زيادة االتصال الشفاهي بني الناس ،  لتعلمها ،

كما أا من املهارات اليت ينبغي الرتكيز عليها ألن العربية لغة اتصال ، واملتحدث اجليد هو من يعرف ميول 
يستخدم اللغة بدقة حديثه بالشكل املناسب مليوهلم وحاجام بشكل مستمعيه وحاجام ، ويقدم مادة 

   ﴾*وََكلَم اللُه ُموَسى َتْكِليماً ﴿ومتكن من الصيغ النحوية وقد ورد لفظ التحدث أو الكالم يف قوله تعاىل : 
القدرة على الّتعبري الشفوي عن املشاعر اإلنسانية واملواقف االجتماعية  «ويعرف التحدث هو

  1»والسياسية واالقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية ، مع سالمة النطق وحسن اإللقاء .

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عما يعتمد يف داخله ، بصورة تعكس «ويعرف أيضا بأنه :  
  2»امتالك الكلمة الدقيقة اليت ترتك أثرا يف حياة اإلنسان وتعرب عن نفسه .قدرته على 

   / مهارة القراءة : 3

تعد القراءة من املهارات األساسية يف حياة اإلنسان ، فهي غذاء للروح والفكر ، حيث تساعد   
األخرى وحضارام قال اإلنسان يف فهم كيفية التعامل مع اآلخرين ، وهي وسيلة االطالع على ثقافات األمم 

رَْأ بِاْسِم رَّبَك اّلِذي َخَلَق  ﴿اهللا تعاىل : نطق الرموز وفهمها وحتليل املقروء ونقده  «وتعرف بأا :  *﴾اقـْ
  3»واالنتفاع ا يف املواقف احليوية ، واملتعة النفسية باملقروء .والتفاعل معه ، واإلفادة منه يف َحّل املشكالت ، 

  / مهارة الكتابة : 4

تتناول الكتابة احلياة اإلنسانية من مجع جوانبها حيث تربط املاضي باحلاضر وتصوغ احلاضر ، وخنطط   
حيث تنقل اإلرث اإلنساين من جيل إىل للمستقبل ، وهي وسيلة للتعبري عن الفكر بصورة ثابتة ال تنمحي ، 

إليه يف أي وقت إذ ذا فحسب بل متكنهم من العودة جيل ، وتنقله إىل أكرب عدد ممكن من الناس ، ليس ه
  هو حمفوظ ذه الرموز املكتوبة .

                                                             

،  2009،  1طه حسني الدليمي ، تدريس اللغة العربية بني الطرائق التقليدية واالسرتاتيجيات التجديدية ، عامل الكتب احلديث ، األردن ، ط  1
  . 132ص:

  . 19ابتسام حمفوظ أبو حمفوظ ، املهارات اللغوية ، ص :   2
  .01اآلية ،* سورة العلق 

  . 108زين كامل اخلويسكي ، املهارات اللغوية ، ص :   3
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ويف هي القدرة على تصور األفكار ، وتصويرها يف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنواً، «وتعرف بأا :  
عرض تلك األفكار يف وضوح ، ومعاجلتها يف تتابع وتتدفق ، مث أساليب متنوعة املدى والعمق والطالقة ، مع 

 1»تنقيح األفكار والرتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط والتفكري.

    :مفهوم التعبير الكتابي  سادسا:

  أ / لغة :   

ها فسرها وأخرب ا يؤول إليه أمرها «  2.»عرب الُرؤيا يـَْعبُـرُها عرباً وعبارة وعرب  

ُر والتَـْعبُري ، َفَسُر الُرؤيا ، وَعبـْرُت َعْن فالن ، إذا  َتَكلْمَت َعَنُه ، َوَعبـْرُت العَ «وجاء يف معجم جممل اللغة :   بـْ
  3»ه َصويت ، وَعبَـْرُت الَنهَر ُعُبوراً .الِكَتاب ، َتَدبـْرتُه يف نفسي غري راِفٍع ب

  ب / اصطالحا :

وعما  على أن يكتب بوضوح وحسن عرض ودقة ، عما جيول يف فكره وخاطره ،وهو قدرة اإلنسان  « 
  4»سلسل وترابط يف الفكرة واألسلوب.بتره وأحاسيسه ، يدور يف مشاع

واحلاجات . ونقل املعلومات بكالم مكتوب   عن املشاعر ، واألحاسيس ، واآلراء ريهو عملية التعب«
كتابة صحيحة تراعي فيها قواعد الرسم الصحيح واللغة ، وحسن الرتكيب . والتنظيم وترابط األفكار ، 

  5»ووضوحها .
نستنتج أن التعبري الكتايب هو التعبري عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعر وأحاسيس  

)، مهارات لغوية ، كقواعد الكتابة (اإلمالء ) ، وقواعد اللغة (النحو والصرفوانفعاالت ، بواسطة استخدام 
   الرتقيم املختلفة . وعالمات

  

                                                             

  . 21ابتسام حمفوظ أبو حمفوظ ، املهارات اللغوية ، ص:   1
  .( مادة ع ب ر ) 16:  9ابن منظور ، لسان العرب ، ج  2
  . ( مادة ع ب ر ) 643:  3ل اللغة ، جابن فارس ، جمم  3
، 1430_  2010،  2علي سامي احلالق ، اللغة والتفكري الناقد ، أسس نظرية واسرتاتيجيات تدريسية ، دار املسرية ، عمان ، األردن ، ط  4

  . 70ص : 
  . 214حمسن علي عطية ، الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية ، ص:   5



 

 

  

  

  

  

  الفصل األول:

  ماهية الوسائل التعليمية 

  

  أوال : أنواع الوسائل التعليمية .

  وشروطها .ثانيا : صفات الوسائل التعليمية 

  ثالثا : أهمية الوسائل التعليمية  ودورها في عملية التعليم والتعلم .
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                      أوال : أنواع الوسائل التعليمية                                                         

لتعليمية متنوعة وكثرية فلذا على املعلم أن خيتار الوسائل املناسبة لتحقيق هدفه الذي يريد الوصول الوسائل ا
إليه ، وتناسب كذلك املوقف التعليمي ، وتعترب مصدر للتعليم ، وتنقسم إىل وسائل مسعية تعتمد على حاسة 

لبصر مثل السبورة ووسائل مسعية مثل اإلذاعة املدرسية ووسائل بصرية تعتمد على حاسة ا )األذن (السمع 
بصرية مثل التلفيزيون . وتشكل جزء هامًا ال يتجزأ من العملية الرتبوية وتسهم يف منو اخلربات عند املتعلم 

  وتسهل عملية الوصول إىل املعرفة جبهد أقل وبوقت أقصر وتتمثل الوسائل التعليمية فيما يلي :

    :)لوحة الطباشير (/ السبورة 1

تعد من أقدم الوسائل اليت يستخدمها املدرس على مر العصور وتكاد تكون موجودة يف كل فصل  « 
، وتستعمل لعرض موضوع الدرس ، ولتوضيح بعض احلقائق واألفكار أو العلميات باإلستعانة بالرسوم دراسي 

  1»التخطيطية .

بدأ استعمال لوح الطبشور ألول مرة يف الكنيسة يف القرن اخلامس عشر لكتابة تعاليم الكتاب  «
سنة  "املقدس ، وظهرت أول صورة للوح الطباشري يف كتاب املريب التشيكي كومنيوس " عامل األشياء احلاسية 

رسية ، وتعد وسيلة مث وضع يف الصفوف املد 1868الكنيسة إىل املدارس يف سنة ، مث انتقل من  1658
  2»مالئمة جلميع مواد املنهاج ومناسبة جلميع مراحل التعليم .

  ومن أهم ميزات السبورة ما يلي :

  _ سهولة االستخدام والتنظيف  والصيانة .«

  _ تعدد استخداماته حبيث يشمل مجيع املواد الدراسية ، ومجيع الفئات العمرية .

  سائل التعليمية كاخلرائط وامللصقات وغريها ._ ميكن استخدامها يف عرض كثري من الو 
  مع حجم الغرفة والفئة املستهدفة _ تعدد أشكاله مبا يتناسب 

  

                                                             

  . 171عبد السالم عبد اهللا اجلقندي ، دليل املعلم العصري يف الرتبية وطرق التدريس ، ص :   1
  . 325، ص:  1997_  1417،  1سعيد التل ، قواعد التدريس يف اجلامعة ، تح : موسى جربيل ، راضي الوايف ، دار الفكر ، عمان ، ط  2
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  1»_ ال حيتاج إىل استعدادات خاصة مسبقة .

  / الكتاب المدرسي :2
يعد الكتاب املدرسي أحد األركان األساسية يف العملية الرتبوية ، وأحد الوسائل املهمة من حمتويات «

املنهج وأهدافه ، وأداة مهمة من أدوات الثقافة ووسيلة تعليمية ذات قيمة كبرية مبا يتضمنه من رسوم 
سي ميكن أن حيدد طريقة ومصورات وأشكال توضيحية للمادة الدراسية ، فضال عن ذلك فإن الكتاب املدر 

على أداء التدريس إذ يوحي ا عن طريق ما يقدمه من نشاطات وفعاليات وأساليب للتقومي تعني املدرس 
  2»مهمته .

  ائف هامة يف عملية التعليمية هي :وظ كما أن الكتاب املدرسي يقدم فوئد و

  _ تقدمي املادة الدراسية للتالميذ بشكل منظم . « 

  مادة علمية صاحلة للنقاش ._ تقدمي     

  _ تنمية مهارات القراءة والتفكري الناقد لدى التالميذ .    
  _ طرح أسئلة ومترينات تتعلق باملوضوعات الدراسية .    

  3»_ اشتماله على موضوعات متعددة وخمتلفة .    

  / اإلذاعة المدرسية : 3
تصال بالّناس ، تم بالفن والثقافة واإلرشاد تعد اإلذاعة املدرسية يف الوقت احلاضر أفضل وسيلة ال «

وتظل على أفاق املعرفة ، وتعين بَِبِث برامج اليوم املدرسي مما يدفع املعلم باالستماع هو وطالَبه إىل اإلذاعة 
  4»املسموعة لتلقي الدروس .

ولذا فإا تعد لونا من ألوان النشاط احملبب الذي متارسه املدرسة ضمن نشاطاا املختلفة ، واليت         
دف إىل تنمية الطفل عقلياً وفكرياً وإجتماعيا مبا تقدم من برامج متنوعة هلا ارتباط وثيق باملواد الدراسية .

                                                             

تاج الوسائل التعليمية للمكتبات وتكنولوجيا التعليم ، دار اليازوري العلمية ، عمان ، األردن عبد احلافظ سالمة وعبد اهللا الشقران ، تصميم وإن  1
  . 283، ص :  2009،  1، ط

  . 283، ص :  2009،  1رحيم يونس كرو العزاوي ، املناهج وطرائق التدريس ، دار دجلة ، عمان ، األردن ، ط  2
  . 233، ص :  2010للغة العربية ، دار صفاء ، عمان ، األردن ، دط ، زهدي حممد عبد ، مدخل إىل تدريس مهارات ا  3
  . 158، ص:  2003_ 1424،  2عبد الفتاح البجة ، تعليم األطفال املهارات القرائية والكتابية ، دار الفكر ، ط  4
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  آلخر ومها :نوعان ال ينفصالن عن بعض كل منهما يكمل اواإلذاعة املدرسية 

  أ / اإلذاعة الخارجية :
ويقصد ا ما يقدم من برامج تعليمية من حمطة إرسال اإلذاعة موجهة إىل التالميذ حسب برامج « 

  1»معد متفق عليه وتعاجل مواضيع املنهاج املختلفة .

   ب / اإلذاعة الداخلية :
كثري من املدارس االبتدائية ، ولكن األمر   وحىت يفعدادية فر يف مجيع املدارس الثانوية واإلوهذا النوع متو 

  2»يؤسف له أن هذه الوسيلة ال تتعدى أن تكون أداة ملديري املدارس .

  / الرحالت التعليمية : 4

هي عبارة عن ختطيط منظم لزيارة هادفة خارج حجرة الدراسة وقد تكون الزيارة يف املدرسة نفسها أو  «
  . أي اخلروج بالطالب خارج حجرة الدراسة دف التعرف على مظاهر الكون 3»يف البيئة خارج املدرسة 

للمشاهدة املباشرة املكان املخطط له ، فالرحالت تتيح للطالب فرصة  والطبيعة فيقوم الطالب بزيارة ذلك
 ومتابعة ما يتعلمونه يف الفصل .

  وينبغي أن يتوافر للرحلة شروط منها :
لنشاط التعليمي يف حجرة مبوضوعات الدراسة ومكملة للدروس اليومية وا أن تكون الرحلة متصلة«_   1

  الدراسة .

  _ أن تكون للرحلة أهداف تعليمية وتربوية واضحة وحمددة وميكن حتقيقها .2
_ أن توفر الرحلة للتلميذ خربات تعليمية يصعب احلصول عليها بنفس الفاعلية عن طريق الوسائل التعليمية 3

  4»األخرى .

  

  
  

                                                             
1
  .162عبد الفتاح البجة ،  تعليم  األطفال املهارات القرءانية والكتابية ، ص :   

  . 162عبد الفتاح البجة ، تعليم األطفال املهارات القرءانية والكتابية ، ص :   2
  . 26، ص :  2005،  1ماجدة السيد عبيد ، الوسائل التعليمية يف الرتبية اخلاصة ، دار صفاء ، عمان ، األردن ، ط  3
  . 316، ص :  السابق املرجع   4
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  / التلفاز التعليمي : 5

التلفاز التعليمي من أكثر الوسائل التعليمية متثيال للواقع مبا يقدمه من مادة مصورة بألوان طبيعية يعد «
، مصحوبة بالصوت احلقيقي ، وبعامة يّعد هذا اجلهاز من الناحية الفنية جهاز كهربائي ينقل صورا متحركة أو 

  1»ثابتة مصحوبة بالصوت .
إّن استخدام التلفاز التعليمي يسهم يف خلق احليوية والفاعلية يف غرفة الدرس ويسهم يف تذيل  « 

  2»الصعوبات اليت تواجه تدريس اللغة العربية ، ويئة الظروف املناسبة لتعلمها .

  / الحاسوب : 6
لة الكرتونية تسمح بتخزين املعلومات واستقباهلا وإخراجها يف الوقت «يعّرف احلاسوب على أنّه : آ

الذي يريد املتعّلم ، وهو من أفضل الوسائل يف التعليم ، كما أنّه يعّد وسيلة من وسائل حل املشكالت وتعليم 
  3»القراءة والكتابة واحلساب وتزويدهم باملعلومات .األطفال 

ليمية اليت تساعد املعلم واملتعلم وتنمي قدرته العقلية وتساعد ولذا أصبح احلاسوب من الوسائل التع
  على إثارة االنتباه وتشويق الطلبة .

  / الصور التعليمية : 7

، وصور االت و الصحف والكتب وتسمى بالصورة املسطحة وهي مجيع الصور الفوتوغرافية « 
ه يف احلياة بواقعية دون تشوي ، وميكنها متثيل أي موضوع )ـ العرض  الطول(وتعترب وسائل مرئية ذات بعدين ،
  4 ».حتريف  أو

البدء بتعليم القراءة على متكني الطالب من القراءة عن طريق الصورة الدالة وتساعد الصور يف مرحلة  «
 و ىيء الصور فرصاً أمام التالميذ لتسريب بعض األلفاظ و التعابري الفصيحة وتكشف عن الفروق يف

                                                             

  . 308، ص:  2008، 1حممد حممود احليلة ، أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية ، دار املسرية ، عمان ، األردن ، ط  1
،  حامد عبد السالم زهران ، رشدي أمحد طعيمة ، املفاهيم اللغوية عند األطفال (أسسها ، مهاراا ، تدريسها ، وتقوميها ) ، دار املسرية  2

  . 166_ 8 164، ص:  2007عمان، دط ، 
 1431، 1سعيد حسين العزة ، الوسائل التعليمية والتكنولوجية يف خدمة العاديني ذوي اإلعاقات املختلفة ، دار الثقافة ، عمان ، األردن ، ط  3
  . 135، ص:  2010_
  . 163عبد احلافظ سالمة ، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل ، ص:   4
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اللغوية بني التالميذ إىل غري ذلك من األغراض املعرفية واللغوية والسلوكية اليت ميكن أن حتققها الصور  القدرات
  1»يف جمال التعليم . 

  ثانيا / صفات وشروط الوسائل التعليمية :

  / صفات الوسائل التعليمية : 1

  أن تكون الوسيلة مثرية لالهتمام ، سهلة اإلعداد واإلنتاج .«_ 

  املادة الدراسية وختدمه .  أن تكون حمققة لألهداف الرتبوية مبواءمتها للمنهاج ؛ حيث تكون من صميم _

  _ أن تعاجل موضوعاً أو فكرة أساسية .

 ،_ أن تكون متقنة وجيدة التصميم من حيث تسلسل عناصرها وأفكارها وانتقاهلا من هدف تعليمي إىل آخر
  2»مع الرتكيز على النقاط األساسية يف الدرس .

  أن تكون الوسيلة مناسبة ملستوى املتعلم اللغوي واملعريف واالنفعايل واجلسمي .«_ 

  3»_ أن ال تعرض الوسيلة بشكل فوضوي أي جيب التنظيم واالنتقال من السهل إىل األصعب .
  ومن الصفات اليت جيب توافرها أيضا :  

  .وأن يسهل استخدامهاثر من مادة _ توظيفها يف أك

  _ أن تكون رخيصة الثمن .

  _ أن متتاز بالصدق والثقة .

  / شروط استخدام الوسائل التعليمية : 2

  لكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية التعليم بشكل فّعال البد من مراعاة األمور التالية .

  حتديد اهلدف من الوسيلة .«_ 

  الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفها ._ توفر املواد اخلام 

_ أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الّصف ، فإذا كان حجمها صغري وطالب كبري ال ميكن 
  و مستحيل وصول املعلومة فاحلجم و املساحة جيب أن يكون على حسب عدد الطالب .

                                                             

  . 374، ص:  2005_ 1425،  2أمحد جابر ، طرق التدريس العامة ختطيطها وتطبيقاا الرتبوية ، دار الفكر ، عمان ، األردن ، ط وليد  1
  . 48، ص.:  2006_ 1426،  1رمسي علي عابد ، وسائل املواد التعليمية إنتاجها وتوظيفها ، دار جرير ، عمان ، ط  2
  . 27ج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل ، ص: عبد احلافظ سالمة ، تصميم وإنتا   3
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  1»جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها ._ 

   :يلي وتتمثل فيماكما ختضع الوسائل التعليمية إىل شروط أساسية قبل وبعد وعند االنتهاء من استخدامها 

  أ / شروط قبل استخدام الوسيلة :

وهي القواعد والضوابط اليت جيب مراعاا قبل الشروع يف استخدام الوسيلة ومن بني هذه الشروط  
   :جند

  حتديد الوسيلة املناسبة .«_ 

  التأكد من توافرها ._ 

  _ التأكد من إمكانية احلصول عليها .

  _ جتهيز متطلبات تشغيل الوسيلة .
   _«2يئة مكان عرض الوسيلة .

  ب / شروط عند استخدام الوسيلة :

وهي الشروط الواجب إتباعها أثناء الشروع يف استخدام الوسيلة لكي حتقق من خالهلا األهداف  
  هذه الشروط جند ما يلي :املرجوة، ومن بني أهم 

  التمهيد الستخدام الوسيلة .«_ 

  _ استخدام الوسيلة يف التوقيت املناسب .
  _ عرض الوسيلة يف املكان املناسب .

  _ عرض الوسيلة بأسلوب شيق ومثري .

  _ التأكد من رؤية مجيع املتعلمني للوسيلة خالل عرضها .

  خالل عرضها . _ التأكد من تفاعل مجيع املتعلمني مع الوسيلة
  _ عدم التطويل يف عرض الوسيلة جتنبا للملل .

  _ عدم اإلجياز املخل يف عرض الوسيلة .

  _ عدم ازدحام الدرس بعدد كبري من الوسائل .
                                                             

_ 1406،  2بشري عبد الرحيم الكلوب ، الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها ، تح : علي عثمان ، دار إحياء العلوم ، بريوت ، ط  1
  .29_28، ص:  1916

  . 30، ص: املرجع نفسه   2
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  عن متابعة املعلم ._ عدم إبقاء الوسيلة أمام التالميذ بعد استخدامها جتنبا النصرافهم 

  1»للمتعلم حول الوسيلة ._ اإلجابة عن أية استفسارات ضرورية 

  : ج / شروط بعد االنتهاء من استخدام الوسيلة

تقومي الوسيلة : للتعرف على فعاليتها أو عدم فعاليتها يف حتقيق اهلدف منها ، ومدى احلاجة الستخدامها  «_
  أو عدم استخدامها مرة أخرى .

ما قد يتلف منها ، كي تكون جاهزة _ صيانة الوسيلة : أي إصالح ما قد حيدث هلا من أعطال واستبدال 
  لالستخدام مرة أخرى .

  2»_ حفظ الوسيلة : أي ختزينها يف مكان مناسب حيافظ عليها حلني طلبها .

  لثا / أهمية الوسائل التعليمة ودورها في عملية التعليم والتعلم :اث

  / أهمية الوسائل التعليمية : 1

نية عامة وال ميكن غض تدريس العلوم املختلفة والعلوم اإلنساإن للوسائل التعليمية أمهية خاصة يف  
الرتبوية وتتمثل هذه األمهية  تأثري يف عناصر العملية التعليمية وتساعدمها يف حل املشاكلملا هلا من النظر عنها،

   :ما يليفي

  / أهميتها للمعلم :أ 

  تساعد على رفع درجة كفاية املعلم املهنية ، واستعداده . «_
  ساعد املعلم على حسن عرض املادة ، وتقوميها ، والتحكم ا ._ ت

.أي من خالل عرض بعض 3»_ تساعد املعلم يف التغلب على حدود الزمان ، واملكان يف غرفة الصف 
  الوسائل عن ظواهر بعيدة حدثت يف الزمن املاضي أو عن حيوانات انقرضت .

  تثبيت االستجابات الصحيحة .تساعده يف تنويع أساليب التعزيز : تؤدي إىل «_ 

  _ استغالل الوقت املتاح بشكل أفضل .

                                                             

      ، 2005اته ( وسائل التعلم والتعليم ) ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، دط ، إبراهيم فراس ، طرق التدريس ووسائله وتقني  1
  . 12ص:       

  . 13، ص: املرجع نفسه  2
  . 114حممد حممود احليلة ، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ، ص:   3
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  1»املخطط و املنفذ واملقوم للتعلم. _ تغيري دور املعلم من ناقل للمعلومات وملقن إىل دور

  ب / أهميتها للمتعلم :

 استشارة الطالب وإشباع حاجته للتعلم من خالل هذه الوسائل وكسب الطالب العديد من اخلربات«_ 
  التعليمية اليت تثري اهتمامه وحتقق أهدافه التعليمية .

  حواسه يف عملية التعلم ._ تقوم الوسائل التعليمية مبساعدة الطالب على اشرتاك مجيع 
  2»_ تنمي يف املتعلم حب االستطالع وترغبه يف التعّلم .

  استخدمها املعلم بكفاية . تقوي العالقة بني املتعلم واملعلم ، وبني املتعلمني أنفسهم وخاصة إذا«_ 

  _ تتيح فرصا للتنويع والتجديد املرغوب فيه ، وبالتايل تسهم يف عالج مشكلة الفروق الفردية .

  3».عيته وقيامه بنشاطات تعليمية حلل املشكالتاهتمام املتعلم وتشوقه إىل التعلم ، مما يزيد من داف_ تثري 

  ج / أهميتها للمادة العلمية :
املعلومات واملواقف واالجتاهات ، واملهارات املتضمنة يف املادة التعليمية إىل املتعلمني تساعد على توصيل «_ 

  وتساعدهم على إدراك هذه املعلومات إدراكا متقاربا ، وإن اختلفت املستويات .
  4»_ تساعد على إبقاء املعلومات حية وذات صورة واضحة يف ذهن املتعلم .

  إزاء املهنة والتعلم . تعديل السلوك «_

  _ غرس مفاهيم جديدة ، وإزاحة بعض املفاهيم القدمية .
  5»_ تعمل على إثراء العملية التعليمية .

  / دور الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم : 2

  للوسائل التعليمية دورا مهما يف عملية التعليم والتعلم ويتمثل يف ما يلي :

عليمية تلعب دورا جوهريا يف إثراء التعليم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات إن الوسائل الت إثراء التعليم :«_ 
  خاصة وبرامج متميزة ، كما تساعد على توسيع خربات املتعلم وتيسري بناء املفاهيم .

                                                             

  . 15عبد احلافظ سالمة ، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل ، ص:   1
  . 13_12، ص:  2006إيناس خليفة عبد الرزاق ، الشامل يف الوسائل التعليمية ، دار املناهج ، عمان ، دط ،   2
  . 115_114حممد حممود احليلة ، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ، ص:   3
  . 116_115املرجع نفسه ، ص:   4
  . 50رمسي علي عابد ، وسائل املواد التعليمية إنتاجها وتوظيفها ، ص:   5
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_ اقتصادية التعليم : وذلك من خالل حتقيق أهداف تعلم قابلة للقياس مبستوى فعال من حيث التكلفة يف 
  الوقت واجلهد واملصادر .

دام الوسائل التعليمية املختلفة _ استشارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم : وذلك من خالل استخ
  .1»اخلربات اليت تثري اهتمامه وحتقيق أهدافه  ضعب

زيادة خربة التلميذ : الوسائل التعليمية تثبت املعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف استيعابه  «_ 
  .2»كاألفالم والصور والرسومات واللوحات التعليمية 

  تساعد على اشرتاك مجيع حواس املتعلم : ويرتتب على ذلك بقاء أثر التعليم يف نفس املتعلم .«_ 

  فردية بني املتعلمني ._ تساعد على مواجهة الفروق ال

  رتيب واستمرار األفكار اليت يكوا التلميذ ._ تؤدي إىل ت

  .3»_ زيادة مشاركة التلميذ االجيابية يف اكتساب اخلربة 
  

                                                             

  . 10_9إبراهيم فراس ، طرق التدريس ووسائله وتقنياته ، ص:   1
  . 27بشري عبد الرحيم الكلوب ، الوسائل التعليمية اعدادها وطرق استخدامها ، ص:   2
  .11ق التدريس ووسائله وتقنياته ، ص: إبراهيم فراس ، طر   3
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  أوال : أنواع ومهارات التعبير الكتابي .

  / أنواع التعبير الكتابي . 1

لعنصر األساس الذي ال تقوم بدونه بقية األنشطة التعليمية ، فهو يرفع الطالب إىل التعبري الكتايب هو ا 
  طاته اللغوية مشافهة وكتابة.اة نشبفعالية و جناعاالنتقال من جمال استهالك املعارف إىل جمال استعماهلا 

  التعبري اإلبتكاري. وينقسم التعبري الكتايب إىل ثالث أنواع هي : التعبري الوظيفي ، التعبري اإلبداعي ، 

  أ_ التعبير الوظيفي : 

التعبري عن املواقف االجتماعية متر باإلنسان يف حياته ، وأن تكون هذه املواقف ذات قيمة  «ويقصد به
  .1»اجتماعية بالنسبة لتالميذ 
هو الكالم املكتوب ذو الغرض الوظيفي الذي يعرب به اإلنسان عن حاجاته ، و «ويعرف كذلك : 

  .2»متطلبات حياته 

  ب _  التعبير اإلبداعي :

و تتصف باجلمالية ورقة األسلوب يهدف إىل نقل األفكار واألحاسيس بطريقة شائعة «يعرف بأنه : 
  .3»دة ، رواية ، وقوايف الشعر املختلفة ورشاقته ، ومن ذلك الكتابة الفنية بأنواعها املختلفة من قصي

املشاعر واألحاسيس ، والعواطف اجلياشة ، واخليال انح بعبارات منتقاة  إظهار«ويعرف كذلك بأنه : 
بدقة تتسم باجلمال والسالسة ، والقدرة على اإلثارة ، وإحداث األثر يف القارئ ، أو السامع ، وإثارة الرغبة 

  . 4»هالديه للتعامل مع موضوع
  

  

                                                             

   .148، ص :  2010_ 1431،  1دن ، طعمان ، األر شأة إىل التدريس ، دار املسرية ،ماهر شعبان عبد الباري ، املهارات الكتابية من الن  1
  . 162، ص :  2008_1428،  1حمسن علي عطية ، مهارات اإلتصال اللغوي وتعليمها ، دار املناهج ، عمان ، األردن ، ط  2
  .39، ص :  2013،  1باهية بلعريب ، االنسجام النصي يف التعبري الكتايب دراسات يف اللسانيات النصية ، دار التنوير ، اجلزائر ، ط  3
  . 229، ص: 2007_1427،  1اللغة العربية يف ضوء الكفايات األدائية ، دار املناهج ، عمان ، األردن ، ط حمسن علي عطية ، تدريس  4
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  ج _ التعبير اإلبتكاري :

درب من التعبري يتميز باّجلدة يف الفكرة والعمق فيها والتجديد يف إبراز الصور املتخيلة « يعرف بأنه:
  .1»وهو يف احلقيقة يتجه ناحية اإلبداع و اإلبتكار واخللق فيما يعرض من أفكار 

صورة من التفكري اإلبتكاري الذي يتطلب أفكارا جديدة غري معروفة ، وإتباع «ويعرف كذلك بأنه :  
غري مألوفة حلل املشكالت الطارئة ، وهذا النوع من التعبري يالئم طالب املرحلة الثانوية ، إذ تزداد أساليب 

  .2»قدرة املراهق على هذا اللون ، ويظهر كذلك يف حماوالت املراهق األدبية 
وملء الوظيفي هو الذي يؤدي غرضا وظيفيا مثال : كتحرير رسالة إدارية ،  نستنتج يف األخري إن التعبري

االستمارات وهو األساس يف تدريب الطلبة ، كما أن هذا ال مينع من تدريس التعبري اإلبداعي الذي يهدف 
يف عرض . وكذا التعبري لنقل األفكار واألحاسيس إىل اآلخرين ، بأسلوبا أديب رفيع ، كما يتسم بالفنية 

  . اإلبتكاري الذي يتجه إىل اإلبداع والتجديد يف ما يعرض من أفكار

  / مهارات التعبير الكتابي : 2

  القدرة على الكتابة الصحيحة إمالئيا .«_ 

  _ الكتابة بأحد اخلطوط املشهورة كالرقعة والنسخ .
  _ اختيار األسلوب املبدئي املناسب لتنظيم املادة .

  _ القدرة على التعبري الكتايب بنوعيه الوظيفي واإلبداعي .

  تابة ._ استخدام عالمات الرتقيم يف الك

  .3»_ حسن االقتباس واستخدامه يف موضوعه املناسب 
  قدرة املتعلم على وضع خطة ملا يكتب موضحا فيه هدفه وأسلوبه .«_ 

  _ املهارة يف إخضاع منهج تعبريه ملطالب املوقف وغايته .

  .اة ترتيبها وتكاملها ع_ قدرة املتعلم على حتديد أفكاره واستسقاء جوانبها ومرا

                                                             

  . 149ماهر شعبان عبد الباري ، املهارات الكتابية من النشأة إىل التدريس ، ص :   1
  .21، ص :  2005_1425،  1، ط إبراهيم حممد عطا ، املرجع يف تدريس اللغة العربية ، مركز الكتاب لنشر ، القاهرة  2
  . 48ى ، املهارات اللغوية تعبري ، لغويات ، حترير وتدريبات ،ص : زين كامل اخلويسك  3
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  _ قدرة املتعلم على نقل صورة واضحة عن أفكاره يف أي مناسبة تأثر ا .

  _ القدرة على إيراد بعض عناصر اإلقناع يف التعبري تأيدا لرأي أو دعما لوجهة نظر .
  .1»ها فكرا ولغة وأسلوبا _ القدرة على الكتابة إىل كل فئة مبا يناسب

   ثانيا : أهمية وأهداف التعبير الكتابي .

  / أهمية التعبير الكتابي : 1

لتعبري الكتايب أمهية كبرية يف حياة الفرد وكذلك يف حياة اتمع ، كما يعد مثرة الثقافة األدبية واللغوية 
، مهارات الدقة والوضوح وحسن العرضو اليت يتعلمها الطالب ، وهذا النوع من التعبري حيتاج إىل عناية 

  والرتتيب والتخطيط أكثر من التعبري الشفوي ، وتظهر أمهيته يف ما يلي :
  متكني الطالب من التعبري بطريقة سليمة وواضحة .«_ 

  _ جمال ليتعرف املعلمون على عيوب طالم يف عرض أفكارهم واألسلوب ومعاجلته .
  احلضاري والثقايف والعلمي واألديب لألجيال القادمة ._ يعترب أداة لنقل الرتاث 

  _ اكتساب مهارات لغوية متّكن اإلنسان من استخدام اللغة استخداما سليما .
  .2»وإمكانام   والتعرف على كفايام وقدرام لتنافس رجال العلم والفن واألدب  _ ميدان

  ) إن أمهية التعبري الكتايب تتمثل يف أمهيتني ومها:  ويري زين كامل اخلويسكي يف كتابه( املهارات اللغوية

إقدار تالميذ على الكتابة املعربة عن  «من الناحية الرتبوية يقصد به: التعبري الكتايب أ _ أهميته التربوية :

األفكار بعبارات صحيحة ، خالية من األخطاء بدرجة لتناسب مستواهم اللغوي ، وتدريبهم على الكتابة 
بأساليب على جانب من اجلمال الفين املناسب ، وتعويدهم على الدقة يف اختيار األلفاظ املالئمة ، وتنسيق 

3»بعضها ببعض األفكار وترتبها ومجعها ، وربط 

                                                             

 ،1ط طه علي حسن الدليمي ، سعاد عبد الكرمي الوائلي ، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية ، دار عامل للكتب احلديثة ، إربد ، األردن،  1
  . 453، ص :  2009_1429

  . 08، ص :  2009،  1فهد خليل زايد ، الكتابة فنوا وأفناا ، دار يافا العلمية ، عمان ، األردن ، ط  2
  . 27زين كامل اخلويسكي ، املهارات اللغوية ، ص:   3
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 الناس املقيمني يف الوسيلة الوحيدة املدونة التصال بني«التعبري الكتايب هو  : االجتماعيةب _ أهميته 

، وجتديد العالقات وتقويتها بينهم وتبادل املصاحل معهم ، وعن طريقه ميكن احملافظة على الرصيد أماكن بعيدة
احلضاري والثقايف ، والعلمي ، واألديب ونقله إىل األجيال املقبلة ، ففيه تقوية الروابط الفكرية والثقافية بني 

  .1»األفراد واجلماعات 

  / أهداف التعبير الكتابي : 2

املتعلم من التعبري السليم جلميع اجتاهاته البد من إتباع عدة أساليب لتحقيق األهداف اليت لنمّكن 
  يسعى املدرس إىل حتقيقها وهو يدرس التعبري ، ومن أهم هذه األهداف :

واملواقف ، ومن مت  واألشياءتنمية مهارة دقة املالحظة ، وسالمتها عند الشروع  يف وصف األهداف ، «_ 
  تذوق اللغة السليمة . ينمو لديهم

  _ اختيار األلفاظ والرتاكيب والتعبريات اليت تتوافق مع املعاين .

  .2»_ تعود على السرعة يف التفكري والتعبري والتكيف مع املواقف الكتابية املفاجئة 
  متكني املتعلمني عن التعبري عن ما يف أنفسهم بلغة سلمية وكتابة صحيحة .«_ 

  ._ زيادة الثروة اللغوية لدى املتعلمني 

  _ تعويد املتعلمني عن التفكري املنطقي ، وترتيب األفكار وربطها ببعضها البعض .

  _ تدريب املتعلمني على حسن تنظيم ما يكتبون .
  _ حفز املتعلمني على املطالعات اخلارجية واإلطالع على أساليب التعبري املختلفة .

  . 3»لى حسن اخلط والنظافة يف الكتابة_ تدريب املتعلمني ع

  متكني التالميذ من كتابة أمسائهم وأمساء ذويهم ، وزمالئهم .«_ 

                                                             

  . 28املرجع السابق ، زين كامل اخلويسكي ، املهارات اللغوية ، ص :    1
  . 41 ، االنسجام النصي يف التعبري الكتايب دراسات يف اللسانيات النصية ، ص : باهية بلعريب  2
  . 218حمسن علي عطية ، الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية ، ص :   3
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  _ متكني التالميذ من استعمال كلمات يف مفيدة .

  ._ متكني التالميذ من كتابة الرسائل القصرية إىل زمالئهم 

  _ متكني التالميذ من كتابة فقرات قصرية حول مشاهدام .
 .1»_ متكني التالميذ من التعبري عن آرائهم يف قضية جبمل قصرية مكتوبة صحيحة 

  .ثالثا:أسس وخطوات التعبير الكتابي

  /أسس التعبير الكتابي. 1

واحلقائق اليت ترتبط بتعبري الطالب وتؤثر فيهم ، وتفهم هذه املبادئ اإلميان ا يساعد وهي املبادئ  
على جناح املعلمني يف درس التعبري من حيث اختيار املوضوعات املالئمة ،وانتقاء األساليب والطرائق اجليدة يف 

  وية أسس لغوية.تدريس ،وقد صنف الباحثني هاته األسس إىل ثالث أقسام هي:أسس نفسية أسس ترب

  أ_ أسس نفسية:

مييل الطالب إىل التعبري عما يف نفوسهم ،والتحدث مع والديهم وأصدقائهم ،وذلك من خالل حرص «_
  الطفل على أن حيدث أباه فيما شاهده يف زيادة أو سفر أو حنو ذلك 

يف موقف يتوافر فيه التأثري واالنفعال، ما  اينشط الطالب إىل التعبري إذا وجد لديهم الدافع واحلافز، وكانو _
  ومن مث الرغبة يف احلديث عنها أو كتابتها .   

_مييل الطالب إىل مساع القصص،ويستثمر هذا امليل يف إمساع الطالب قصصا ذات مضامني خمتلفة،يساعدهم 
  2.»يف ذلك بعض القصص املتلفزة او املسجلة 

  ب _أسس تربوية:

  احلرية يف التعبري يف اختيار بعض املوضوعات ،اختيار املفردات والرتاكيب يف أداء أفكاره.إشعار الطالب ب«_  

                                                             

  . 166حمسن عي عطية ، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها ، ص :   1
  .11_10ص:فهد خليل زايد ، الكتابة فنوا وأفناا ،  2
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_اخلربة السابقة للحديث عن أي موضوع  ضروري أو مهم،إذ الستطيع التلميذ أن يتحدث أو يكتب عن 
شيئا ال معرفة له به، فمن هنا على املعلم أن خيتار موضوعات التعبري يف جمال خربة التالميذ أو قدرام 

  التصويرية. 
مادام كل درس من دروس اللغة فيه جمال للتدريب _مادام التعبري من األغراض العامة اليت حيققها تعلم اللغة ،و 

على التعبري ،فاملعلم والطالب بأن يستثمر هذه ااالت يف تدريب التالميذ على التعبري الصحيح والسليم وأن 
  1.»ال يقصر ذلك على حصة التعبري

  ج_أسس لغوية:

التعبري بقسميه ويتأثر باللهجة احمللية اليت ويتعلق األساس اللغوي مبفردات اللغة اليت يعرفها التلميذ، وأن «_
  بتكلمها التلميذ، ولذلك هناك جمموعة من األسس اليت ينبغي مراعاا عند تعليم التعبري .

  _اقدار الطالب على التحدث بطالقة تقوي عنده القدرة على الكتابة السليمة .
ث النصوص،وبذلك يقوم املعلمني بإمداد _ زيادة رصيد الطلبة اللغوي عن طريق القراءة واالستماع من حي

  طلبتهم باملفردات والرتاكيب اليت تعوذهم التعبري عن املعاين.

_ االزدواج اللغوي بشيوع العامية إىل جانب فصيحة خارج جدران املدرسة وداخلها، ولوال هذا االزدواج هلان 
  2.»لى تعلمهاعلى الطالب تعليم الفصيحة ، ولكانت البيئة من حوهلا خري عون له ع

  /خطوات التعبير الكتابي:2

  لتدريس التعبري الكتايب ينبغي على املعلم إن يسري على اخلطوات التالية:   

إن ميهد املدرس مبا يشوق الطلبة للدرس ويهيأ أذهام له،ذلك ما يالءم مع أعمارهم وموضوع « أ _تمهيد:

  .3»التعبري، بإثارة السؤال ،أو رواية حدث أو استغالل مناسبة أو حدث جيري داخل الصف أو خارجه 

                                                             

 .200، ص :  2003_1424،  1راتب قاسم عاشور، أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ، دار املسرية ، عمان ، ط 1
، ص :  2005_1425،  1عبد الرمحان عبد اهلامشي ، التعبري وفلسفته ، واقعه ، تدريسه ، أساليب تصحيحه ، دار املناهج، عمان ، ط 2

47_48 .  
 . 85ملرجع نفسه ، ص : ا 3
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يعرض املدرس املوضوع املختار سواء كان خمتارا من املدرس أو خمتار من على « الموضوع:ب_ عرض 

الطلبة على السبورة مع عناصره األساسية، ينبغي للمدرس أن ينتبه إىل ضرورة العناية بالفكرة من حيث 
  عبارات من غري .وذلك من خالل ترابط املنطقي واالنسجام التام بني ال1»تسلسلها وترابط أجزائها وتدرجها

وال تناقض وال حشو وال تكرار وان تكون مجل الطالب مناسبة حتتوي على املعىن املطلوب وال هي  اضطراب
  مسهبة تؤدي إىل تشتت الفكرة وفقداا جلماهلا. موجزة ال توضح الفكرة وال

وهي اخلطوة األساسية من خطوات التعبري الكتايب إذ يدون الطالب معلوماته « ج _كتابة الموضوع:

  يف كتابة املوضوع ، وقد يلجأ املدرس  إىل  األخربنوتصوراته حول املوضوع يف دفرت التعبري ، وتالقي تدخل 
لطلب يف الكتابة مطالبة ا إىلمطالبة الطلبة على التعبري ،وتالقي تدخل اآلخرين يف كتابة املوضوع ، وقد يلجأ 

خارج الصف ، وهنا تعطي الفرصة الكافية لطلب ما لكي يفكر يف املوضوع ويرتب أفكاره ويستعني باملصادر 
  2»اخلارجية وكتابة املوضوع يف صورة مسودة مث أعاة الكتابة يف شكلها النهائي.

املدرس اعتماد  جيري تصحيح املوضوع من املدرس خارج حصة التعبري ، وعلى« د_تصحيح الموضوع :

معيار حمدد واضح يعرفه الطلبة يف التصحيح ،وان يؤثر مجيع األخطاء إن وجدت مبوجب املعيار املتعرف 
وتعليقات تتضمن خالصة التقومي املدرس للموضوع وتوجيهاته حول وان ينتهي التصحيح بكتابة تقدير، عليه،

اقرأ كثريا ، أفكارك مجيلة،ال خترج إىل اخلطوات الالحقة املطلوب العمل ا من الطالب :حسن خطك،
  3»املوضوع.....اخل.

ويف هذه اخلطوة يقوم الطالب بقراءة املوضوع زمالئه قراءة تعبريية مراعيا « ه_قراءة الموضوع ومناقشته :

غاء  وتسجيل املالحظات ،مث مطالبة الطلبة من مناقشة وحسن اإللقاء ،وعلى اآلخرين اإلص سالمة النطق
  4»بعد اإلاء من قراءته منتقدين أفكاره وطريقة أدائه ولغته.الطالب 

                                                             

 . 466الكرمي الوائلي ، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية ، ص :  دعبد ليمي ، سعادطه علي حسني ال 1
  .187حمسن عطية ، مهارات االتصال اللغوي وتعليمه ، ص: 2
 .187املرجع نفسه،ص: 3
  .259ة ، ص:حمسن علي عطية ، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكافيات األدائي 4
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  رابعا : دور الوسائل التعليمية في تنمية مهارة التعبير الكتابي .

ألا عنصر   ،عنها يف املواقف التعليميةتعّد الوسائل التعليمية من األمور املهمة اليت ال غىن للمعلمني 
. وقد لقي التعبري الكتايب اهتماما كبريا يف البحوث ، مساعد وميسر ومدعم للعملية الرتبوية بشكل عام 

  والدراسات احلديثة ، ويقوم على جمموعة من املبادئ اليت ترتبط بتعبري التالميذ ، ويتوقف على فهمها وترمجتها
لمني يف دروس التعبري من حيث اختيار املوضوعات املالئمة واألساليب والطرائق اجليدة إىل عمل جناح املع 

لتناوهلا يف الّصف ، وبالتايل يتوقف عليها جناح التالميذ وتقّدمهم يف مهارات التعبري وهذا يتحقق من خالل 
توفر مادة  ري الكتايب يفلتعبالوسائل التعليمية يف تنمية مهارة ااستخدام الوسائل التعليمية ، حيث يكمن دور 

حمسوسة للتالميذ أقرب إىل الواقع كاستخدام الصور التعليمية والرسوم والتسجيالت الصوتية واأللعاب 
م على التخيل وتزيد من مفردام اللغوية، وبالتايل تؤدي إىل تنمية واليت تساعدهم على تنمية قدر  ،التعليمية

   مهارات التعبري الكتايب . 

يف تعلم دور الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة التعبري الكتايب  من التجارب وذا قد أثبتت العديد 
التلميذ قواعد الكتابة الصحيحة ، وتعطيه الفرصة لتصويب أخطائه بنفسه وتعزز عنده حب اللغة حيث يرى 

  جند :الكلمات اليت يكتبها على الشاشة فيعدهلا ويصححها ومن بني هذه القواعد 

  بعض قواعد استخدام عالمات الترقيم .

عالمات الرتقيم رموز حمددة توضع بني الكلمات أو اجلمل ، أو يف ايتها بقصد حتقيق الفهم  «
ركات واإلفهام عند القارئ أو السامع .وتكمن أمهيتها يف كوا تعد يف التعبري الكتايب تعويضا عن احل

  ،بديها املتحدث لتحقيق اإلفهام .والتعبري الكتايب ذو صلة وثيقة بعالمات الرتقيمي واإلمياءات واالنفعاالت اليت
   .1»وإذا ما أسيء استخدامها اضطرب املعىن عند القارئ 

  وعالمات الرتقيم يف الكتابة العربية هي :

  وتوضع يف اية اجلملة اليت مت معناها واستوفت كل مقوماا . .)(النقطة «

  وتستعمالن يف سياق التوضيح والتبني.النقطتان (:) 
  

يلي : (،) للفاصلة استخدامات عديدة ومن أبرزها ماالفاصلة 
                                                             

1
  . 233$#"ن  ��  ط	� ، �در	س ا���� ا��ر�	� �� �وء ا����	�ت ادا
	� ، ص :   
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  _ بني أنواع الشيء وأقسامه .

  _ بني اجلمل اليت يتكون من جمموعها كالم تام .

  . _ توضع بعد لفظ املنادى

  . 1»_ بني الكلمات املفردة املرتبطة بكلمات أخرى

  (؛) للفاصلة املنقوطة استعماالت عديدة ، ومن أبرزها ما يلي : الفاصلة المنقوطة«

  بني اجلمل الطويلة اليت يرتكب منها كالم مفيد ، وال ارتباط لبعضها مع البعض ._ 

  _ قبل التعليل .

  _ قبل اجلملة الوصفية.

  ( ) ويوضع بينهما . القوسان

  _ التفسري .

  _ ألفاظ االحرتاس .

  _ األلفاظ والعبارات اليت يراد لفت النظر إليها .
  _ الدعاء .

  ( ؟) وتستعمل بعد الكالم املستفهم به . عالمة االستفهام

  (!) وتوضع بعد كل كالم يدل على التأثر ، واالنفعال ، وحاالت االنفعال هي : عالمة التعجب
  .2»_ التعجب ، التحذير ، اإلغراء ، احلزن ، الفرح ، الندبة ، التمين 

                                                             
1
  . 104 -102ز	ن ��$ل ا�'و	"��  ، ا�$&�رات ا���و	� ���	ر ، ��و	�ت ، �#ر	ر ، �در	��ت ، ص :   

2
  . 235-234$#"ن  ��  ط	� ، �در	س ا���� ا��ر�	� �� �وء ا����	�ت ادا
	� ، ص :   



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث:

  دراسة مدانية حول الوسائل التعليمية ودورها في تنمية مهارة التعبير الكتابي 

  
  الميدانية .أوال : اإلجراءات 

  ثانيا : عرض نتائج اإلستبيان وتحليلها والتعليق عليها .
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  إلجراءات الميدانية وتحليل البيانات واستخالص النتائج :ا

  . أوال : اإلجراءات الميدانية

فيه الدراسة بطريقة من املعروف أن اجلانب النظري وحده غري كاف ، يستدعي جانبا تطبيقيا توضح 
أوسع حول الوسائل التعليمية ودورها يف تنمية مهارة التعبري الكتايب ، وهلذا قمنا بإعداد إستبانة لنتعرف من 

املعلمني والتالميذ جول الوسائل التعليمية ودورها يف تنمية مهارة التعبري الكتايب ، واهلدف من  خالهلا على آراء
علومات إضافية وتكون اإلجابة على األسئلة املطروحة هي غرض الدراسة ، وراء هذه الدراسة هو حتصيل م

ويكون التفسري والتعليق على النتائج ومناقشتها وعرض األساليب اإلحصائية املعتمدة اليت تساعدنا يف 
  استخالص نتائج تلك األسئلة .

ومن هاته البحث .نسعى يف هذا الفصل إىل توضيح اإلجراءات امليدانية للدراسة واليت تساعد 
  اإلجراءات :

  أجريت هذه الدراسة امليدانية على مستوى مدرستني ابتدائيتني ومها : _تعريف بمكان الدراسة :1

    أ_ ابتدائية عبد اهللا بن عبد الرحمان _اسبع _

، ومت  1964تقع ابتدائية عبد اهللا بن عبد الرمحان حبي لقصر اسبع حيث أنشأت هذه املؤسسة سنة 
أقسام ، وعدد  06ويبلغ عدد األقسام  ،m²1800وتبلغ مساحتها اإلمجالية،  1977افتتاحها سنة 

إناث ، باإلضافة  03ذكور و 04منهم  07تلميذ ،أّما عدد املعلمني فيها  171التالميذ املتمدرسني فيها 
  على أّا حتتوي على مطعم ومكتبة .

  دربال _ أوالد محمود _ ب_ ابتدائية بن نانة

،  m²9546.00  ترتبع على مساحة قدرت ب تقع يف بلدية أوالد حممود 2002تأسست سنة 
تلميذ ، أّما عدد املعلمني فيها  286حجرات ، ويبلغ عدد التالميذ املتمدرسني فيها  08تبلغ عدد حجراا 

  مكتبة ومطعم .إناث ، وحتتوي أيضا على  06ذكور و  02معلمني ، منهم  08
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   _ حدود الدراسة الميدانية:2

املتوصل إليها  البحث امليداين يتطلب حتديدا دقيقا الته ، وذلك إلزالة اللبس أو التشكيك يف احلقائق
  ، ومت إجناز هذه الدراسة يف ثالث حدود رئيسية وهي :

و يتمثل اال اجلغرايف للدراسة بابتدائية عبد اهللا بن عبد الرمحان اسبع _ الحدود الجغرافية : 1. 2

  أوالد حممود .وابتدائية بن نانة دربال 

الدراسة ، وقد أجريت هذه الدراسة خالل أسبوع وهي الفرتة اليت أجريت فيها  _ الحدود الزمنية : 2. 2

، ومت ذلك بتوزيع االستبيان  2020/2021أفريل للموسم الدراسي  8أفريل إىل غاية  4بداية من يوم األحد 
  على املعلمني والتالميذ .

تالميذ القسم وتتمثل يف الفئة اليت مت اختيارها للقيام بالدراسة امليدانية ،  وهيلحدود البشرية : _ ا 3 .2

  السنة الرابعة ابتدائي ، واملعلمني الذين يدرسون يف تلك املؤسسة .

ذكور 15تلميذ ، منهم  26عدد التالميذ بابتدائية عبد اهللا بن عبد الرمحان اسبع يف قسم السنة الرابعة 
تلميذ  40التالميذ عدد . أّما بالنسبة البتدائية بن نانة دربال أوالد حممود  07إناث ، وعدد املعلمني  11و

  . 08،وعدد املعلمني 

  _ منهج الدراسة : 3

الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم ، بواسطة  «لكل حبث منهجه اخلاص به واملنهج هو :
  .1»طائفة من القواعد العامة يمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة 

وم املنهج بأنه الطريق الواضح ، كما ورد ذكره يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ومن هنا يتحدد لنا مفه
َهاًجا ِلُكّلٕ َجَعْلَنا ِمنُكْم شِ  ﴿:   ﴾*ْرَعًة َوِمنـْ

وتتوقف على معرفة إجابات األساتذة والتالميذ حول الوسائل التعليمية فالدراسة اليت بني أيدينا تعتمد 
  الكتايب .ودورها يف تنمية مهارة التعبري 

                                                             

  . 5، ص :  1977،  3عبد الرمحان بدوي ، مناهج البحث العلمي ، وكالة املطبوعات ، الكويت ، ط  1
  . 48*  سورة املائدة ، اآلية 
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ولذا اعتمدنا يف هذا الفصل من البحث على املنهج الوصفي ، حيث قمنا بوصف الظاهرة اليت هي 
حمل الدراسة وحتليلها من خالل عمليات مجع البيانات وتصنيفها ، واالعتماد أيضا على املنهج اإلحصائي 

  الذي يتماشى مع هذه الدراسة .

  /أدوات جمع البيانات :4

حسب اهلدف املنشود ، ويف األدوات املساعدة يف مجع املادة امليدانية ختتلف وتتنوع  هناك العديد من
هذه الدراسة مت االعتماد على أداة من أدوات البحث العلمي امليداين واملتمثلة يف االستبيان واليت تعد من أهم 

  وأدق طرق البحث ومجع البيانات .

هو وسيلة من وسائل مجع البيانات ، وتعتمد أساس على استمارة تتكون من جمموعة من « االستبيان:

األسئلة ترسل بواسطة الربيد ، أو تسلم إىل األشخاص الذين مت اختيارهم ملوضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل 
  .1»إجابام عن األسئلة 

والتالميذ املعنيني بالدراسة ،  املعلمني  قمنا بتوزيع األسئلة علىوهذا ما مت اعتماده يف دراستنا ، حيث 
أسئلة  10سؤاال أما بالنسبة لتالميذ قد احتوت على  13االستمارة املوجهة للمعلمني حنو حيث احتوت 

  وتضمنت حمورين أساسيني مها : 

  حمور البيانات الشخصية . المحور األول :

التعليمية ودورها يف تنمية مهارة التعبري الكتايب ويشمل األسئلة املقدمة حول الوسائل  المحور الثاني :

  وحتليلها ومناقشتها .

  / عرض االستبيانات وتحليلها وتفسيرها :5

تعد هذه املرحلة من أهم املراحل يف الدراسة امليدانية ، كوا السبيل للكشف عن احلقائق من خالل 
  ائج املرجوة من البحث .مجع االستبيانات وحتليلها وتفسريها ، للتوصل لألهداف والنت

                                                             

،  1يف كتابة األحباث والرسائل العلمية ، مكتبة الشعاع ، اإلسكندرية ، طعبد اهللا حممد الشريف ، مناهج البحث العلمي ، دليل الطالب   1
  . 123، ص :  1996
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بعد اسرتجاع االستبيانات وحتليلها وتطبيقها بطريقة إحصائية ، جتمعت لدينا أجوبة خمتلفة حسب 
األسئلة املطروحة ، مث كان من الضروري تفريغ هذه االستمارات وحتليل بياناا بإتباع التقنية اإلحصائية 

  ب التكرارات وحتديد النسبة املئوية باستخدام القانون التايل :املعتمدة كثريا يف الدراسات امليدانية ، وهي حسا
      التكرار�  ���

    عدد أفرد العينة
النسبة المئوية  =      

  ستبيان وحتليلها والتعليق عليها:ثانيا / عرض نتائج اال 
الذي وزع على إن النتائج اليت نود عرضها وحتليلها وتفسريها يف هذا الفصل أخذت من االستبيان 

   والتالميذ اليت عمدنا فيها إىل إعداد أسئلة منها املفتوحة واملغلقة .معلمني

   / تحليل االستبيانات الخاصة بالمعلمين : 1

  ) : كيفية توزيع أفراد العينة حسب الجنس والسن .01الجدول رقم (

  

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

 ذكر 5 38%
 أنثى 8 62%

 المجموع 13 100%

 سنة 30أقل من  1 8%

 سنة 30أكثر من  12 92%
 المجموع 13 100%

        

 %62يف حني قدرت فئة اإلناث ب  %38يتبني من خالل اجلدول أعاله أن فئة الذكور قدرت نسبتها ب 
، وهذا يعين أن نسبة اإلناث قد بلغت العينة املختارة ، وذا طغيان اجلنس األنثوي يف الوسط التعليمي نتيجة 

نفور الكثري من الذكور من التعليم واختيارهم مهناً أخرى وكذا راجع إىل ميول واجنذاب املرأة ملهنة التعليم ، 
  النساء على قطاع الرتبية . وهذا ما أدى إىل سيطرة والعطف على التالميذ .وكذلك امتالكهم لصفة احلنان 
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وهم  %92سنة وقدرت ب  30أما فيما خيص السن فأكثر نسبة جندها عند الذين تفوق أعمارهم 
أكثر األساتذة خربة يف جمال التعليم و األقدمية يف العمل من خالل سنوات التدريس ، فاخلربة هلا أمهيتها يف 

يف جناح وزيادة تفوق التالميذ فتظهر خربة املعلمني من خالل نضج قدرم على بلورة  ، وهلا دورعملية التعليم 
. أما بالنسبة لألفراد الذين تبلغ أعمارهم الدروس اجلديدة وحمتواها مع املعارف السابقة  األفكار وتفاعلهم مع

  التدريس .وهم أقل خربة وأقل سنوات  %8الشباب وقدرت نسبتهم ب سنة وهي مرحلة  30أقل من 

  ) : توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي وسنوات الخبرة .02الجدول رقم (

  

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية
 ليسانس 10 77%

 ماستر 2 15%

 مدرسة عليا 0 0%

 شهادة أخرى 1 8%

 المجموع 13 100%

 سنوات5أقل من  4 31%

 سنوات 5أكثر من  6 46%
 سنوات 10أكثر من  3 23%

 المجموع 13 100%

 

، فنجد املؤهل العلمي يتمثل هذا اجلدول يف توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي وسنوات اخلربة 
  أما بالنسبة  %77الطاغي هم خرجيي اجلامعات ، حيث بلغت نسبة األساتذة حاملي شهادة ليسانس ب 

نسبة خرجيي املدرسة العليا منعدمة أي قدرت ب ، أما  %15لألساتذة املتحصلني على شهادة املاسرت ب 
أن معظم األساتذة درسوا النظام ، وهذا يعين  %8وأما احلاملني الشهادات األخرى قدرت نسبتهم ب  0%

  القدمي .
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سنوات بلغت 5مي األقل من أما بالنسبة لسنوات اخلربة فنالحظ أن نسبة املتواجدين يف الوسط التعلي
سنوات وهم األكثر تواجدا يف الوسط التعليمي وقدرت 5ة لألساتذة ألكثر من ، وبالنسب %31 نسبتهم 

  . %23 سنوات حيث بلغت نسبتهم   10على عكس األساتذة ألكثر من  % .46نسبتهم ب 

  ) : كيفية توزيع أفراد العينة حسب أسباب التوجه إلى سلك التعليم والصفة .3الجدول رقم (

  

 

 

يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله نسبة أفراد العينة يف أسباب التوجه إىل سلك التعليم بني حب املهنة 
   %31، أما احلاجة إىل العمل فتمثلت نسبتها ب  %69إىل العمل ، فقدرت نسبة حب املهنة ب واحلاجة 

أغلبهم  %100أما صفة األساتذة نالحظ أن أعلى نسبة لألساتذة متثلت يف وضعية مرتسم بنسبة قدرت ب 
  . %0، يف حني نسبة املرتبصني واملستخلفني منعدمة قدرت ب ة يف جمال التدريس أساتذة ذو خرب 

  
  

 اإلجابة  التكرار  النسبة المئوية

 حب املهنة  9   69 %  

 احلاجة إىل العمل   4  31 % 

 اموع  13   100   %

 مستخلف  0  0 %

 مرتبص  0  0 %

 مرسم  13  %100

 اموع  13  %100 
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  سائل التعليمية في عملية التعلم .و ) : ضرورية ال04الجدول رقم (

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

 نعم 12 92%

 ال 0 0%

 أحيانا 1 8%

 المجموع 13 100%

  
أعاله أن معظم اإلجابات كانت بنعم ، وهذا يؤكد ضرورة الوسائل التعليمية يف عملية  يبني اجلدول

التعليم ، ويرجع هذا الستفادة التالميذ من وجودها من خالل توضيح الصور وتقريبهم للواقع املعاش وإزالة 
عدمة قدرت ب ، ونسبة اإلجابة بال من %92اللبس عن األمور الغامضة ، حيث بلغت نسبة اإلجابة بنعم 

، وهذا يدل على مدى توفري املؤسسة للوسائل التعليمية  %8،وأما نسبة ضرورة توفرها أحيانا قدرت ب  0%
  تساعدهم على إثارة الدافعية لدى املتعلمني . وحسن استعماهلا يف الوسط الدراسي ، كما

  .) : تفضيل استخدام الوسائل التعليمية في عملية التدريس 05الجدول رقم (

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

 نعم 13 100%

 ال 0 0%

 المجموع 13 100%

 

يتضح من حالل اجلدول الذي ميثل تفضيل استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التدريس حيث بلغت 
  ، وهذا مايدل على أم يفضلون  %0أما اإلجابة بال منعدمة قدرت ب  %100نسبة اإلجابة بنعم 

فاعتربوا عملية التدريس دون وسيلة تعليمية عملية جافة جمردة  استخدام الوسائل التعليمية يف التدريس
.ولذا نالحظ أن كل عملية تعليمية خالية من الوسائل التعليمية مثل الطعام بدون  وال تويف بالغرض املنشود

  ملح .
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  ) : استخدام أفراد العينة للوسائل التعليمية في عرض الدرس .06الجدول رقم (

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

 نعم 13 100%

 ال 0 0%

 المجموع 13 100%

      

الذي ميثل توزيع أفراد العينة حسب استخدامهم للوسائل التعليمية يف عرض من خالل اجلدول أعاله 
نالحظ أن ألكثر من أفراد العينة يستخدمون الوسائل التعليمية يف عرض الدرس وقدرت ب  الدرس ،

من عناصر املنهاج الرتبوي وكذلك وجود بعض املواضيع اليت ال ، وهذا راجع العتبارها عنصرا مهما  100%
تدريسها إال باستخدام الوسائل التعليمية كالقواعد اإلمالئية وتدريس التضاريس يف اجلعرافيا والتعرف ميكن 

نات يف العلوم ، باإلضافة إىل أمهية استخدامها كوا مساعدة للمعلم بتقليل اجلهد ااحليو  على أنواع النباتات و
  . %0بينما انعدمت نسبة اإلجابة بال وقدرت ب  والوقت ،

  ) : مدى إسهام المؤسسة في توفير الوسائل التعليمية .07ول رقم (الجد

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

 نعم 6 46%

 ال 0 0%

 أحيانا 7 54%

 المجموع 13 100%

  

، فكانت أغلبية أن إجابة التالميذ عن مدى إسهام املؤسسة يف توفري الوسائل التعليمية  يبني اجلدول
  ، بينما اإلجابة بال  %46.يف حني بلغت نسبة نعم ب  %54اإلجابات بأحيانا ، حيث بلغت نسبتها 

. وهناك وسائل توفرها املؤسسة مثل : امليزان والكتل ، الكرة األرضية  ، اسمات ،  %0منعدمة قدرت ب 
  أما باقي الوسائل فيحضرها املعلم حسب ما يراه األنسب للدرس .اخلرائط ...
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  ) : المواد التي بحاجة أكثر إلى استخدام الوسائل التعليمية .08الجدول رقم (

  

  

  

  

  

ميثل اجلدول أعاله توزيع املعلمني حسب رأيهم يف طبيعة املواد اليت حتتاج أكثر للوسائل التعليمية  
التعليمية وقدرت ب فتظهر أكرب قيمة يف فئة املعلمني الذين يرون أن كال املواد العلمية واألدبية حباجة للوسائل 

بينما انعدمت النسبة يف  اليت ترى بأن املواد العلمية هي اليت حباجة للوسائل التعليمية ، %23، تليها  77%
تستخدم فيها الوسائل التعليمية ، ألا تنمي يرجع إىل كون املواد العلمية واألدبية كالمها وهذا  املواد األدبية .

الواقع ، وأن بعض املواضيع حتتاج إىل الوسائل التعليمية إلجراء التجارب العلمية قدرت املتعلم وتقربه إىل 
  وتنمية األفكار األدبية من خالل توفري وسائل مساعدة لتقدمي الدرس كاملشاهد وامللصقات .

  يادة مشاركة المتعلم داخل القسم.استخدام الوسائل التعليمية تسمح بز ):09رقم ( الجدول

  

  

  

  

  

تظهر معطيات اجلدول أعاله الذي ميثل توزيع املعلمني حسب رأيهم يف أن استخدام الوسائل التعليمية 
  عدد اإلجابات بنعم يف حني تنعدم النسبة يف اإلجابة بال . %100فنسبة له دور يف زيادة مشاركة املتعلم ، 

أكثر تفاعال معه كما أن وهذا يدل على أن استخدام الوسيلة جيعل املتعلم أكثر اتصاال بالدرس و 
  الوسيلة التعليمية تشكل مثريا مما يقوي االستجابة لدى املتعلم وينمي أفكاره من خالل مشاركته يف الدرس 

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

 علمية 3 23%

 أدبية 0 0%

 كالهما 10 77%

 المجموع 13 100%

 اإلقتراحات التكرار المئويةالنسبة 
 نعم 13 100%

 ال 0 0%

 المجموع 13 100%
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  الوسائل التعليمية .) : مدى زيادة إجابة التالميذ عند استخدام 10رقم ( الجدول

  

  

  

  
  

أعاله توزيع املعلمني حسب مدى زيادة إجابة التالميذ عند استخدام الوسائل التعليمية  يبني اجلدول 
.و  %0، أما نسبة اإلجابة بال منعدمة قدرت ب  %100جند أ، نسبة اإلجابة بنعم قدرت ب  أثناء الدرس

طي الزيادة يف نها تعميم الفهم عند التلميذ فبضرورة تعهذا ما دل على أن الوسيلة أداة اليضاح واهلدف م
    إجابة التالميذ حبيث تكون دقيقة وجمردة من أي تأويل .

دور استخدام الوسائل التعليمية في تنمية قدرة المتعلم على التعبير ) : 11الجدول رقم (

  الكتابي .

       

  

  
  

  
أعاله الذي ميثل رأي املعلمني يف دور استخدام الوسائل التعليمية يف تنمية قدرة املتعلم  يبني اجلدول

وهي األكثر بينما نسبة اإلجابة بال  %77 قدرت بعلى التعبري الكتايب ، فنجد أن نسبة اإلجابة بنعم 
أن الوسيلة تنمي القدرة على االستمرار يف التفكري والتخيل وتساهم يف منو  ، ويرجع ذلك لكون %23بلغت 

  
  

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

 نعم 13 100%
 ال 0 0%

 المجموع 13 100%

 اإلقتراحات التكرار المئويةالنسبة 

 نعم 10 77%

 ال 3 23%

 المجموع 13 100%
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مثال عند املعاين ومن مثة يف منو الثروة اللفظية وتزيد من ترابط األفكار ، وإظهار مواهبهم اللغوية 
  استعمال الّصور لعرض قصة سيسهل على املتعلم كتابتها وتسلسل أحداثها .

جابة عن الكتاب المدرسي والسبورة من أهم الوسائل المعتمدة ) : اإل12الجدول رقم (

  لتقديم الدرس .

  
  

  

  

بأن الكتاب املدرسي والسبورة من أهم الوسائل املعتمدة يف تقدمي الدرس ، فنجد ل أعاله يبني اجلدو 
يعتربان أن السبورة والكتاب املدرسي مها املرتكز األساسي للتعليم والوسيلة الرتبوية املنظمة ،   %100أن نسبة 

كما أن املعلومات تندرج فيها من السهل إىل الصعب ، وتساعدان املعلم على التخطيط لعملية التدريس . أما 
  . %0 نسبة اإلجابة بال منعدمة قدرت ب 

):استخدام التلفاز التعليمي واإلذاعة المدرسية تساعد المتعلم على 13الجدول رقم (

  إكساب مهارة التعبير الكتابي . 

   

 

  

يف استخدام التلفاز التعليمي  تظهر معطيات اجلدول أعاله الذي ميثل توزيع املعلمني حسب رأيهم
 %92واإلذاعة املدرسية تساعد على إكساب مهارة التعبري الكتايب ، حيث نسبة اإلجابة بنعم قدرت ب 

، وتشجع املتعلم على وهذا يرجع إىل أما يكسبان املتعلم مهارة السماع واحلوار و املشاركة ومهارة القراءة 

 ا-,�'ا+�ت التكرار النسبة المئوية

100% 13 ��) 

0% 0 . 

�ع 13 100%�0� ا

 حاتاإلقترا التكرار النسبة المئوية
 نعم 12 92%
 ال 1 8%
 اموع 13 100%
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قدرت لإلجابة بال وهذا  %8استخراج املعلومات واملعارف املخزنة لديه بكل فصاحة وجرأة . أما نسبة 
  املؤسسة .يدل على مدى غري قابلية املعلم على استخدامهم وعدم توفرمها يف 

تساعد على دقة التعبير  اإلجابة عن الوسائل األكثر استعماال التي) : 14الجدول رقم (

  الكتابي .

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية
 السبورة 4 31%

 الكتاب المدرسي 3 23%
 الصور التعليمية 6 46%

 المجموع 13 100%
  

تساعد عن رأي املعلمني عن الوسائل األكثر استعماال اليت يتبني من خالل معطيات اجلدول أعاله 
الذين يرون أن الصور التعليمية أكثر استعماال اليت تساعد على  % 46، فنجد نسبة على دقة التعبري الكتايب 

الذين يرون السبورة من يساعد على دقة التعبري الكتايب ، ونسبة الكتاب  %31و نسبة ، دقة التعبري الكتايب 
وتساعد املعلم على  وهذا راجع إىل أا تقرب املتعلم على الفكرة واهلدف املرجو %23املدرسي تقدر ب 

   من أجنح الوسائل التعليمية .جوع إليها لتوضيح املعاين ، وذا تعد الصور التعليمية الر 

قواعد ) : اإلجابة عن تأثر التلميذ عند غياب الوسائل التعليمية على فهم 15الجدول رقم (

  التعبير الكتابي .

  

  

  

  

ة على فهم قواعد التعبري التلميذ عند غياب الوسائل التعليميأعاله رأي املعلمني حول تأثر  يبني اجلدول
إىل أن عدم استخدامها يصبح التلميذ أكثر وهذا يرجع  %69الكتايب، فنجد نسبة اإلجابة بنعم تقدر ب 

وكذلك الشيء املالحظ أو املوجود يساعد يف فهم املوضوع املراد التعبري ملال وال يوظف كل قدراته الفكرية 

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية
 نعم 9 69%

 ال 4 31%

 المجموع 13 100%
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ويصعب عليه التعبري أو استحضار أحداث القصة مثال وترتيبها . بينما نسبة اإلجابة بال قدرت عنه ، 
بالنسبة للذين أن غياب الوسائل التعليمية ال تأثر على فهم قواعد التعبري الكتايب ألن إنتاج التعبري  %31ب 

  هو مجلة من املهارات اللغوية املكتسبة طوال املشوار الدراسي .

) : اإلجابة عن تأثر سير العملية التعليمية سلبا عند استغناء المعلم نهائيا 16قم (الجدول ر 

  عن الوسائل التعليمية .

  

  

  

عند استغناء يتضح من خالل اجلدول أعاله رأي املعلمني حول مدى تأثر سري العملية التعليمية   
لإلجابة بنعم وهذا يرجع إىل أن عدم استعمال الوسيلة  %85املعلم على الوسائل التعليمية ، فنجد نسبة 

التعليمية يتطلب وقت أكرب لفهم التلميذ ووصول الفكرة لذهنه ، وال ميكن للمتعلمني من اكتساب مهارة 
قة ، كما تعد احملفز األول لشد االنتباه وتسهيل التعبري الكتايب عن أشياء أو مواضع ليس له صورة ذهنية ساب

  . %15عملية ايصال املعلومة للمتعلم ، بينما نسبة اإلجابة بال قدرت ب 

  : االستبيانات الخاصة بعينة البحث (التالميذ ). 2 

  حسب الجنس .: توزيع أفراد العينة  01الجدول رقم 

 الجنس التكرار النسبة المئوية
 ذكر 25 57%

 أنثى 19 43%

 المجموع 44 100%
بينما نسبة  %57يبني اجلدول أعاله الذي ميثل توزيع أفراد العينة حسب اجلنس أن نسبة الذكور قدرت ب

 .   %43اإلناث قدرت ب

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

 نعم 11 85%

 ال 2 15%

 المجموع 13 100%
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داخل القسم ويتوصل بها مع معلمه  : يبين اللغة التي يستخدمها التلميذ 02الجدول رقم 

  وزمالئه .

  

  

  

يظهر من خالل معطيات اجلدول الذي ميثل توزيع أفراد العينة  حسب اللغة اليت يستخدمها التلميذ داخل 
للذين يتحدثون بالفصحى وهذا راجع إىل تكوينه اجليد يف البيت واملدرسة  %66القسم ، حيث قدرت نسبة 

وهي اقل  %5حيث قدرت ب  داخل القسم ، ، أو إجبار املعلم للتحدث ا. بينما نسبة التحدث بالعامية
نسبة حيث أن هناك تالميذ يستعملوا داخل القسم ألا سهلة وسلسة بالنسبة إليهم وهم متعودون عليها 

وهذا يدل على أن   % 29عكس الفصحى اليت تبدو صعبة لديهم ، بينما نسبة املزاوجة بينهما قدرت ب
  التلميذ حياول التحدث بالفصحى إال انه نتيجة ضعفه خيلطها بالعامية .

  : يبين اللغة التي يستخدمها المعلم داخل القسم . 03الجدول رقم 

  

  

  

نسبة اللغة األكثر استخداما للمعلم داخل القسم هي الفصحى  يتضح من خالل اجلدول أعاله أن
وهذا نتيجة حرص املعلم على استعماهلا داخل القسم باعتبارها لغة التعلم والتعليم ومبا أم  %93قدرت ب

حافزا للتلميذ على استعماهلا . يف حني نسبة  كونوان  ي تكون الفصحى لغتهم أناملهنة  ومن الطبيعي  أهل
  وهذا راجع إىل استعماهلا من اجل إيصال املعلومة بسهولة إىل التلميذ. %7ة قدرت بالعامي

 اإلقرتاحات التكرار النسبة املئوية
 الفصحى 29 66%
 العامية 2 5%
 املزاوجة بينهما 13 29%
 اموع 44 100%

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

 الفصحى 41 93%

 العامية 3 7%

 المجموع 44 100%
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إجابة التالميذ على إذا كان المعلم بتوجيهه وإرشاده أثناء حصة  : يبين 04الجدول رقم 

  التعبير .

      

  

  

  

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن كان املعلمني يقومون بتوجيه تالميذهم إىل طرق وأساليب الكتابة أثناء   
وهذا ما يدل على أن املعلمني يوجهون تالميذهم إىل كيفية  لإلجابة بنعم  %82فنجد نسبة حصة التعبري ،

أم من املعروف أن يعمل بتلك التوجيهات والنصائح املقدمة وال يأخذ تلك  كتابة وحترير املوضوع  إىل
النصائح بعني االعتبار ولذا تبدو تعابريهم ليست يف املستوى، أما أن الذين أجابو بال قدرت نسبتهم 

  تقصري من طرف املعلم أو لضيق الوقت لتسري احلصة بشكل جيد .وهذا يعود إىل  %18ب

بين إن كان التلميذ يلتزم بخطوات التعبير الكتابي التي يقدمها له : ي 05الجدول رقم 

  أثناء الكتابة .المعلم 

  

  

   

أن هناك كثري من التالميذ يلتزمون خبطوات التعبري الكتايب حيث تقدر نسبتهم  يبني لنا اجلدول
وهذا يعود إىل على أمهية تلك اخلطوات وضرورة إتباعها من طرف التلميذ والوقوف عندها يف حترير   %95ب

مقارنة بنسبة الذين ال يلتزمون خبطوات التعبري قدرت نسبتهم كما أم يسمعون بنصائح املعلم ،  أي موضوع 
  فعله أو مل يفعله نفس الشيء.  وهذا يعود إىل أم ال يعرف تلك اخلطوات أو يبدو له أمرا زائد إن   %5ب

 االقتراحات التكرار النسبة المئوية
 ال 8 18%

 نعم 36 82%

 المجموع 44 100%

 االقتراحات التكرار النسبة المئوية
 ال 2 5%

 نعم 42 95%

 المجموع 44 100%
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  : يبين كيف يجيب التالميذ عن أسئلة االمتحانات الكتابية . 06لجدول رقم ا

  

  

  

  

نعرب بأسلوبنا اخلاص لقد متثلت نسبتهم  قالوانالحظ من خالل اجلدول أن األغلبية من التالميذ 
ومطالعتهم للكتب ومتكنهم من التعبري وهذا أمرا جيد ويعود  السبب يف ذلك إىل ثقافتهم الواسعة  %82ب

 %18إلعادة ما جاء على الورقة  حيث قدرت نسبتهم بالكتايب ، أما عن الذين قالوا بأن إجابتنا هي جمرد 
  وحمدودية الثقافة. والسبب هو قلة االطالع وقراءة القصص،

  : يبين إن كان التالميذ يطالعون قصصا . 07الجدول رقم 

  

  

      

  

 %50وكتبا قدرت نسبتهم بيتضح  لنا من اجلدول أعاله أن نسبة التالميذ الذين ال يطالعون قصصا   
 يؤديويعود ذلك إىل جيدون وقتا للمطالعة أو استغالل وقتهم للخروج مع األصدقاء أو ممارسة الرياضة وهذا 

الذين يطالعون قصصا وكتبا قدرت الثروة اللغوية لتحرير أي موضوع، أما نسبة عدم امتالكهم   إىلبالتلميذ 
ويعود السبب يف هذا إىل أم حيبون املطالعة ولديهم رغبة يف حتسني مستواهم ويؤدي ذلك %50نسبتهم ب

إىل أن تكون هلم ثقافة عالية لكثرت مطالعتهم وتتميز تعابريهم بأسلوب سليم ودقيق يف اختيار العبارات 
  وترتيبها.

 االقتراحات التكرار النسبة المئوية

 أسلوبك الخاص 36 82%
على الورقة تعيد ما جاء 8 18%  

 المجموع 44 100%

 االقتراحات التكرار النسبة المئوية

 ال 22 50%

 نعم 22 50%
 المجموع 44 100%
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  : يبين أين يقضي التالميذ معظم أوقات فراغهم . 08الجدول رقم 

     

وهي أعلى نسبة قالوا أم يقضون أوقات فراغهم يف  %39نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة
،مع الذين أجابوا أم يقضون أوقات فراغهم يف اخلروج مع األصدقاء  %32املطالعة، بينما 

وهي أقل نسبة وهذا معروف عندنا خاصة فئة الذكور   %29ميارسون الرياضة قدرت نسبتهم ب
  جند لديهم ضعف وصعوبة يف إنشاء التعبري.  ونستنتج من هذا أن الذين ال يطالعونككرة القدم، 

: يبين ما أغلب األخطاء التي يقع فيها التلميذ أثناء تحرير التعبير  09الجدول رقم 

  .الكتابي

   

  

  

من التالميذ يقعون يف األخطاء النحوية ،وهذا  %57أن نسبة يتضح لنا من خالل اجلدول 
،أما التالميذ الذين يقعون يف األخطاء الصرفية متثلت نسبتهم راجع ملعرفتهم للقواعد النحوية 

  ذكر وتذكري املؤنث ويكون اخلطأ الصريف يف الكلمة يف حد ذاا كتأنيث امل %43ب

  

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية
 المطالعة 17 39%

 الرياضة ممارسة 13 29%
 مع األصدقاء الخروج 14 32%

 المجموع 44 100%

 االقتراحات التكرار النسبة المئوية

 نحوية  25 57%
 صرفية 19 43%

 المجموع 44 100%
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  يبين ما نوع التعبير المحبب للتلميذ أكثر .:  10الجدول رقم 

  

  

  

  

يظهر لنا من خالل اجلدول أن التعبري احملبب أكثر لتالميذ هو التعبري الكتايب حيث قدرت نسبتهم 
،كما ي  وأجد راحة خاصة أثناء الكتابةوهذا يعود إىل أنه يعلم كتابة التعبري أكثر من التعبري الشفو  %55ب

أنه يف وقت لتعبري عن ما أريده يف وقت وجيز عكس التعبري الشفوي الذي يشعر التالميذ بامللل أثناء التعبري 
 %45أما أقل نسبة كانت لتعبري الشفوي حيث قدرت نسبته بيكون فيه ركاكة وعدم تناسب األفكار.و 

أثناء الكتابة لذا  .أخطاء كثرية هميذ فيالتالالتعبري الكتايب ألنه قد يقع وهذا راجع إىل نفور التالميذ من 
يلجئون  إىل التعبري الشفوي ألن يستطيع التلميذ أن يعرب فيه بالكلمات دون الوقوع يف أخطاء صرفية أو 

   .حنوية

 اإلقتراحات التكرار النسبة المئوية

  التعبير الشفوي 20 45%

 التعبير الكتابي 24 55%

 المجموع 44 100%
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لقد كانت غايتنا من وراء هذا البحث أن نكشف الدور الذي يسهم الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة 
  التعبري الكتايب، وبالضبط من خالل عملها كوسيلة مساعدة على تطوير مهارة التعبري املختلفة .

جمموعة من النتائج تدعم اإلشكالية اليت انطلقنا منها،ونذكر وحنن بصدد ختم هذا البحث استنتجنا 
  من النتائج املتوصل إليها ما يأيت:

_ إن الوسائل التعليمية  تعمل على تقريب األفكار واحلقائق واملفاهيم من املتعلم ،كما أا ركن من أركان 
  تعميم وتعميق الفهم عند املتعلم .املنهاج التعليمي فهي ضرورية لعملية التعليم والتعلم ، واهلدف منها 

_ تتنوع الوسائل التعليمية بينما هو قدمي وحديث كالكتاب املدرسي والسبورة واحلاسوب والتلفاز التعليمي 
  والرحالت التعليمية نظرا ملا متتاز به قوة جذب املتعلم وترسيخ املعلومة يف ذهنه.

ن الوسيلة مثرية الهتمام وسهلة اإلعداد واإلنتاج  _ للوسائل التعليمية ميزات وصفات ،حيث جيب أن تكو 
وتكون أداة تشويق وتثري انتباه املتعلم ومنظمة ،وان تكون مناسبة ملستوى املتعلم اللغوي واملعريف وان حتمل 

  معلومات صحيحة ودقيقة وبسيطة وواضحة.  

حتقيق األهداف املنشودة ،كما _ يشرتط عند استخدام الوسائل التعليمية قواعد ال بد من توافرها من اجل 
ختضع بشروط أساسية قبل وبعد وعند االنتهاء من استخدام هذه الوسيلة ،ولذا جيب على املعلم مراعاة هذه 

  الوسائل لضمان ترسيخ املفاهيم واملعلومات يف ذهن املتعلم .

واملتعلم واملادة التعليمية ،حيث _ يظهر أمهية الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية من خالل أمهيتها للمعلم 
تساهم يف رفع درجة الكفايات وحتويل املفاهيم اردة إىل مفاهيم حمسوسة، كما تثري اهتمام املتعلم وإشباع 
حاجاته للتعلم وكسب العديد من اخلربات ، كما تعدل السلوك أجزاء املهنة والتعليم وتساعدهم على إدراك 

  ا وان اختلفت املستوياتهذه املعلومات إدراكا متقارب
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 فهي تسهم يف شكل كبري يف استثارة الوسائل التعليمية يف جمال التعليم _ من خالل الدور الرئيس الذي تؤديه
اهتمام التلميذ وإشباع حاجاته لتعليم وترسيخ اخلربات يف ذاكرم، كما أا تساعد  على إشراك مجيع حواس 

  العملية التعليمية.املتعلم ، فيصبح عنصر متفاعال يف 

هو نشاط مهم جدا للمتعلم، يستثمر فيه مكتسباته املختلفة فيوظف األساليب التعبريية _ التعبري الكتايب 
  مستعينا يف ذلك بقواعد الكتابة وعالمات الوقف .

ي كاحملادثة فالتعبري الوظيف ،وكل نوع نستعمله يف جمال من جماالت حياتنا الكتايب ينقسم إىل أنواع _ إن التعبري
  الناس وكتابة الرسائل، واإلبداع ككتابة خاطرة.بني 

أدوات اإلنسان يف التواصل اليت تتيح له التعبري الكتايب يعترب من أهم الركائز يف اللغة العربية ، ومن أهم  إن_ 
   التعبري عن حاجاته واإلفصاح عن مشاعره  .

  جناح التعبري الكتايب.املعلم واملتعلم معرفتها والتمكن منها إلتعبري الكتايب مهارات وأسس ينبغي على _ إن لل

  

     

  



 

 

 

  

  

  

  مالحق
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  الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية      

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة أحمد دراية _أدرار_

  كلية اآلداب واللغات 

  قسم اللغة واألدب العربي

  استمارة بحث : دور الوسائل التعليمية في تنمية مهارة التعبير الكتابي لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

  نانة دربال أوالد محمود وابتدائية عبد اهللا بن عبد الرحمان اسبع__ دراسة ميدانية بابتدائيتي بن 

في إطار إعداد مذكرة الماستر  األستاذ الفاضل  األستاذة الفاضلة  نضع بين أيديكم مجموعة من 

) في الخانة xاألسئلة التي نرجو منكم اإلجابة عليها بكل صدق وصراحة وذلك بوضع عالمة (

  إجباتكم ستستغل ألغراض علمية فقط ، وشكرا .المناسبة . مع العلم أن 

  إشراف :  إعداد الطالبتين :   

  أ / بن عمار أحمد .  _ سومية بوعالوي .

  . _ مبخوتة اسباغو

  

  السنة الجامعية :

2020 /2021  
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  : العامةالبيانات 

 أنثى                       : ذكر     الجنس_ 

 سنة 30سنة                   أكرب من  30أقل من  السن :_

  : ليسانس                      ماسرت                 خريج مدرسة عليا  _ المؤهل العلمي 

 :................................................................................. شهادة أخرى

 أكثر من مخس سنوات   : أقل من مخس سنوات        سنوات الخبرة_ 

 أكثر من عشر سنوات  

 إىل العمل احلاجة      حب املهنة                 _ أسباب التوجه إلى سلك التعليم : 

 مستخلف                   مرتبص                مرسم  الصفة :_ 

  )في الخانة المناسبة : x_ المطلوب : أجب عن األسئلة بوضع عالمة (  

  _هل ترون أن الوسائل التعليمية ضرورية لعملية التعلم ؟   01

  ال                      نعم                 أحيانا    

 _ هل تفضل استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التدريس ؟ ال               نعم  02

 _ هل تستخدم الوسائل التعليمية يف عرض الدرس ؟ ال                نعم 03
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إجابتك بنعم ما نوع هذه الوسائل ؟  _ إذا كانت 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
    أحيانا    نعم              _ هل تسهم املؤسسة يف توفري الوسائل التعليمية ؟ ال      04

  

 _ ما هي املواد اليت تروا يف حاجة إىل استخدام أكثر إىل الوسائل التعليمية ؟    05 

 علمية                أدبية                         كالمها                 

  _ هل استخدام الوسائل التعليمية تسمح بزيادة مشاركة املتعلم داخل القسم ؟ 06

  نعم                       ال

_ إذا كانت إجابتك بنعم وضح ذلك ؟   
..................................................................................................

..................................................................................................  

  نعم _ هل هناك زيادة أو نقص إلجابة التالميذ عند استخدام الوسائل التعليمية ؟ال              

_ إذا كانت إجابتك بنعم وضح ذلك  ؟ 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
  ئل التعليمية يف الدرس له دور يف تنمية قدرة املتعلم على التعبري الكتايب ؟_ هل استخدام الوسا08

  ال                نعم  
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_ إذا كانت إجابتك بنعم وضح ذلك   ؟ 
..................................................................................................

..................................................................................................
  مي الدرس ؟هل يعد الكتاب املدرسي والّسبورة أهم الوسائل املعتمدة لتقد_09

  ال                     نعم 

  _ هل استخدام التلفاز التعليمي واإلذاعة املدرسية تساعد املتعلم على إكساب مهارة التعبري الكتايب؟10

  ال                نعم 

  _ ما هي الوسائل األكثر استعماال اليت تساعد املتعلم على دقة التعبري الكتايب ؟11

 السبورة              الكتاب املدرسي                الصور التعليمية                هناك وسائل أخرى 

_أذكر هاته الوسائل  ؟ 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
  عد التعبري الكتايب ؟هل يتأثر التلميذ عند غياب الوسائل التعليمية على  فهم قوا_12

  ال               نعم 

_ علل  ؟ 
..................................................................................................

..................................................................................................
  يتأثر سري العملية التعليمية سلبا عند استغناء املعلم ائيا عن الوسائل التعليمية ؟هل _13

  ال               نعم  
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_علل   ؟ 
..................................................................................................

..................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1+2� 

 

  والبحث العلميوزارة التعليم والعالي 

  جامعة أحمد دراية_ أدرار _ 

  كلية اآلداب واللغات

  قسم اللغة واألدب العربي 

  استمارة بحث : دور الوسائل التعليمية في تنمية مهارة التعبير الكتابي لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

  بن عبد الرحمان اسبع_ _ دراسة ميدانية بابتدائية بن نانة دربال أوالد محمود وابتدائية عبد اهللا

عزيزي التلميذ االستبيان موجه إليك خصيصا ،لتساهم في إبداء رأيك بكل حرية ، لذا أرجوا منك 

) داخل اإلطار المقابل  xااللتزام بالدقة والصراحة في اإلجابة عن األسئلة ما أمكن ، مع وضع عالمة (

  . تختارونهالإلجابة التي 

  

  : إشراف  إعداد الطالبتين :   

  أ / بن عمار أحمد .  _ سومية بوعالوي .

  . _ مبخوتة اسباغو

  

  السنة الجامعية :

2020 /2021  
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 _ اجلنس : ذكر                           أنثى1

 _ما هي اللغة اليت تستخدمها داخل القسم وتتواصل ا مع معلمك وزمالئك؟02

 اللغة الفصحى                العامية                       املزاوجة بينهما

 _ما هي اللغة اليت يستخدمها معلمك داخل القسم؟03

 اللغة الفصحى                         العامية 

 التعبري ؟_هل يقوم املعلم بإرشادك إىل الطرق و األساليب وكيفية الكتابة أثناء حصة 04

  ال                        نعم

 _ هل تلتزم بالتوجيهات اليت يقدمها لك املعلم أثناء الكتابة ؟05

  ال                     نعم 

إذا كانت اإلجابة بال ملاذا؟ 
..................................................................................................

..................................................................................................
 _هل جتيب عن أسئلة االمتحانات الكتابية ؟06

 بأسلوبك اخلاص                   تعيد ما جاء يف الورقة

   املكتبة ؟_هل تطالع كتبا أو قصصا يف البيت أو 07 

  ال                     نعم 

_ أين متضي معظم أوقات فراغك يف؟8
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  املطالعة                     ممارسة الرياضة                     اخلروج مع األصدقاء

 الكتايب ؟_ ما هي أغلب األخطاء اليت تقع فيها أثناء التعبري 9

 حنوية                      صرفية 

  _ أي نوع من أنواع التعبري حمبب لك أكثر ؟10

  التعبري الشفوي                             التعبري الكتايب

علل ؟ 
..................................................................................................

..................................................................  
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  قائمة المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع . �

  . 2003_ 1424،  2عبد الفتاح ، تعليم األطفال املهارات القرائية والكتابية ، دار الفكر ، طبجة ال .1
  .1977،  3عبد الرمحان ، مناهج البحث العلمي ، وكالة املطبوعات ، الكويت ، طبدوي  .2
دراسات يف اللسانيات النصية ، دار التنوير ، اجلزائر ، باهية ، االنسجام النصي يف التعبري الكتايب بلعريب  .3

  . 2013،  1ط
 1سعيد ، قواعد التدريس يف اجلامعة ، تح : موسى جربيل ، راضي الوايف ، دار الفكر ، عمان ، طتل ال .4

 ،1417  _1997 .  
  .2007_ 1428،  1مهدي حسني ، مهارات التعليم ، دار كنوز املعرفة ، عمان ، طتميمي ال .5
 2وليد أمحد ، طرق التدريس العامة ختطيطها وتطبيقاا الرتبوية ، دار الفكر ، عمان ، األردن ، طجابر  .6

 ،1425 _2005  . 
عبد السالم عبد اهللا ، دليل املعلم العصري يف الرتبية وطرق التدريس ، دار قتيبة ، دمشق ، قندي اجل .7

  .2008_ 1428،  1سوريا ، ط
  . 2005تدريس بالكفاءات ، دار اخللدونية ، دط ، حاجي فريد ، بيداغوجيا ال .8
حممد الصاحل ، الدليل اليداغوجي ملرحلة التعليم االبتدائي وفق النصوص املرجعية واملناهج الرمسية ، حرثويب  .9

  . 1، ج 2012دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، 
ت ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن محد ، دراسات يف اللسانيات التطبيقية ـ حقل تعليمية اللغاحساين أ .10

  . 2009،  2عكنون ، اجلزائر ، ط
مقاييس اللغة ، تح : عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر ، دط ، سني أمحد بن فارس بن زكريا أيب احل .11

  .   6، ج 1979_ 1399، 
سة الرسالة ، بريوت سني أمحد بن فرس زكريا ، جممل اللغة ، تح : زهري عبد احملسن سلطان ، مؤسأيب احل .12

  . 1984_1404،  1، ط
، اللغة والتفكري الناقد ، أسس نظرية واسرتاتيجيات تدريسية ، دار املسرية ، عمان ،   علي ساميالق احل .13

  .1430_  2010،  2األردن ، ط
اإللكرتوين ، مجيل ، ديدكتيك اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي ، دار الريف للطبع والنشر محداوي  .14

  .1، ج 2020،  2ط
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، 1حممد حممود ، أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية ، دار املسرية ، عمان ، األردن ، طيلة احل .15
2008  .  

،  1طبيق ، دار املسرية ، عمان ،األردن ، طحممد حممود ، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتيلة احل .16
  .  1998ـ  1419

  . 2006إيناس عبد الرزاق ، الشامل يف الوسائل التعليمية ، دار املناهج ، عمان ، دط ، خليفة  .17
حممد حممود  ، أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي ، دار املسرية ، عمان ، والدة اخل .18

  .  2004ـ  1425،  1األردن ، ط
ل ، املهارات اللغوية ( االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وعوامل تنمية املهارات امزين كويسكي اخل .19

  . 2009اللغوية عند العرب وغريهم ) ، دار املعرفة اجلامعية ، دط ، 
دية ، عامل الكتب طه حسني ، تدريس اللغة العربية بني الطرائق التقليدية واالسرتاتيجيات التجديدليمي ال .20

  .  2009،  1احلديث ، األردن ، ط
طه علي حسن ، سعاد عبد الكرمي الوائلي ، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية ، دار عامل دليمي ال .21

  .  2009_1429 ،1للكتب احلديثة ، إربد ، األردن، ط
  .  1986لبنان ، بريوت ، دط ،  حممد بن أيب بكر عبد القادر ،خمتار الصحاح ، دائرة املعاجم ،رازي ال .22
 1426،  1رمسي علي عابد ، وسائل املواد التعليمية إنتاجها وتوظيفها ، دار جرير ، عمان ، ط   .23

_2006 . 
زهدي حممد عبد ، مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية ، دار صفاء ، عمان ، األردن ، دط ،  .24

2010 .  
مة ، املفاهيم اللغوية عند األطفال (أسسها ، مهاراا ، حامد عبد السالم ، رشدي أمحد طعيزهران  .25

  . 2007تدريسها ، وتقوميها ) ، دار املسرية ، عمان، دط ، 
  . 2001،  2زيتون حسن حسني ، تصميم التدريس رؤية منظومية ، عامل الكتب ، القاهرة ، ط .26
 1423،  1اهرة ، مصر ، طكمال عبد احلميد ، التدريس مناذجه ومهاراته ، عامل الكتب ، القزيتون   .27

_2003 .  
،  1نتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل ، دار الفكر ، عمان ، طإعبد احلافظ ، تصميم و سالمة  .28

2001.  
عبد اهللا ، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية للمكتبات وتكنولوجيا التعليم ، الشقران عبد احلافظ و سالمة  .29

  . 2009،  1األردن ، طدار اليازوري العلمية ، عمان ، 
سهيل إدريس ، قاموس املنهل الوسيط فرنسي ـ عريب ، دار اآلداب للنشر والتوزيع ، بريوت ، لبنان ،  .30

   . 2013،  17ط
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كتابة األحباث والرسائل العلمية ،   عبد اهللا حممد ، مناهج البحث العلمي ، دليل الطالب يفشربف ال .31
  .  1996مكتبة الشعاع ، اإلسكندرية 

  . 2008،  2أنطوان ، تعليمية اللغة العربية ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ، طصياح  .32
 1ط ،عمان  ،دار املسرية  ،ة العربية بني النظرية والتطبيق أساليب تدريس اللغ ،راتب قاسمعاشور  .33

،1424_2003. 
عبد الرمحان عبد اهلامشي ، التعبري وفلسفته ، واقعه ، تدريسه ، أساليب تصحيحه ، دار املناهج، عمان ،  .34

  .  2005_1425،  1ط
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  ملخص :

ـــــــــاول  ـــــــــا يف هـــــــــذا البحـــــــــث تن ـــــــــري حاولن ـــــــــة مهـــــــــارات التعب ـــــــــة ودورهـــــــــا يف تنمي موضـــــــــوع "الوســـــــــائل التعليمي
ــــــــال أوالد حممــــــــود ،ومدرســــــــة  ــــــــة درب ــــــــن نان ــــــــدائي "، مدرســــــــة ب ــــــــذ الســــــــنة الرابعــــــــة ابت ــــــــدى تالمي ــــــــايب ل الكت

  منوذجني.أ عبد اهللا بن عبد الرمحان أسبع ،_

  .الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة التعبري الكتايب  دورعلى وركزنا يف هذا العمل 
  تعبري الكتايب، املهارة الالتدريس ،  التعليم ،التعلم ،: الوسائل التعليمية ، الكلمات المفتاحية 

Summary  :  
In this research, we tried to address the topic of "educational aids 
and their role in developing written expression skills for fourth-
year students of primary school", Ibn Nana Derbal School, Awlad 
Mahmoud, and Abdullah Ibn Abd al-Rahman Asbaa School, _ 
two examples. 
In this work, we focused on the role of educational aids in 
developing the skill of written expression. 
Keywords: teaching aids, teaching, learning, teaching, written 
expression, skill 

  
  

  


