
 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 تعليم اللغة العربية . أ

 تعريف التعليم .1

 ه عمليةامعنالتدريس مصدر من كلمة درس يدرس تدريس.  هو عليمالت

ى خر أكلمة بو  1وا.ب أن يتعّلمالطال يريد حىت أو أفعال أو كيفية التدريس

تعليم والتعلم اّلذي يساعد الطالب النشطة سعي املدرس يف خلق أ يعين التعليم 

كي مّث ل ة،عيناملهدا  األ الطالب على  و يبلغ اجّيدأن يتعلموا لكى يستطعون 

 يغري سلوك الطالب ومعرفنهم. 

التعليم هو جمموعة اليت تتكون من عناصر  (Oemar Hamalik)قال 

تحقيق اإلنسانية، مجاديّة، وسائل، جهاز، و خطوات اليت تتآثر فيما بينهن ل

يف هذا احلال يتبع اإلنسان يف نظام التعليم وهو يشمل  2على اهلدا  التعليم.

من الطالب واملعلمني. و التعليم هو عملية التعاون بني املعلمني والطالب يف 
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االستفادة القدرة الطالب من داخلي و خارجي لتحقيق على اهلدا  التعليم 

  3املعني.

املعلم يف عملية تعليم والتعلم هو دور مهم يف اعطاء الدرس جيدا إىل 

 .Mالطالب بتطبيق التعليم املمتع ولكن اثبت لتحقيق على اهلدا  التعليم. قال 

Khalilullah  ،التعليم هو العملية اليت تنطوي شحص يف حماولة ينال معرفة

  4علم.املهارات و القيم اإلجيابية بتسخري اجملموعة مصدر لت

كان التعليم تتكون من أربع خطوات، منها. )أ(   (Piaget)قال فياجيت 

( حيار أو تطوير األنشطة الفصل 2حتديد املوضوع اّلذي تُعليم الطالب. )

( بوجود الفرصة للمعلم لوضع األسئلة اليت تدعم عملية 3بذلك موضوع، )

ال بد للمعلم أن  5( قّدر تنفيذ كّل نشاط وجعل تنقيح.4التخليل املشكلة، )

 يعطي التعلم الفرح حيت ييّسر الطالب يف فهم املادة. 

 

 

 تعرف اللغة العربية .2
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اللغة العربية هي كإحدى لغة دولية اليت  مستخدمة مرارًا  من مستعمل 

اللغة يف العامل و كذلك كالغة الثالثة بعد اللغة اإلجنليزية و اللغة الصني. كانت 

سلمني، اللغة العربية هي كالغة الدين اليت مستخدمة يف الدول اليت فيها جمتماع امل

أنشطة العبادة منها : الصالة، قراءة القرآن، فهم األحاديث وغريها. مبختلف 

خبال  كالغة  خصائصها، اللغة العربية كاللغة اليت دخلت يف كّل اقسام العامل.

علم الطبيعي و ال الوسائل التعليم يف اإلسالم، فضلت اللغة العربية يف احرتام

التكنوجليا، يعىن الثقافة الوطنية و وسائل الّتبديل الّسياسة الدولّية اليت كّلما يظهر 

 6الّدورها.

اللغة العربية هي أقدم اللغة يف العامل، هناك بعض من النظرايت اليت 

تفّسر بداية ظهور اللغة العربية. النظرية األوىل جتادل أبن اللغة العربية موجودة 

حيت طليعي الكتابة العربية و القواعد مجلة اللغة  عليه السالم الّزمان الّنيب آدممنذ 

العربية هو آدم عليه السالم، هذا الرأي عززت بكالم هللا يف القرآن سورة البقرة: 

. النظرية الثانية جتادل عن اخلرباء يف اخلط العريب أبن اللغة العربية هناك منذ 31

اليت خلقت الّناس مثّ النيب آدم عليه السالم. و اللغة العربية هي أّول اللغة 
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هذا الرأي يستخدم ابألدلة التارخية  تطورت إىل متنوعات من اللغات اجلديدة.

  7لدعم النظرية.

 عليم اللغة العربيةأهداف ت .3

ترجي التعليم اللغة العربية لكى يستطيع شخص يواصل جبّيد وصحيح  

تقان علم اللغة مع اآلخرين والبيئة بلّلسان أو الكتابة. أهدا  التعليم اللغة إل

  8واملاهرة اللغة العربية، مثل املطالعة، اإلنشاء، النحو و الصر .

 M. Khalilullahكانت طريقة عامة، أهدا  تعليم اللغة العربية كما قال 

 يف الكتاب وسائل تعليم اللغة العلربية، و هو :

 ( لفهم القرآن و احلديث كمصادر االسالمية1) 

 الثقافة اإلسالمّية اليت مكتوبة اللغة العربية( لفهم كتب الّدين و 2) 

 ( لتستطيع تكّلم و اإلنشاء يف اللغة العربية3) 

  .(supplementary)( اللستخدام كاآللة مساعدة املهارات آخر 4) 

 ( لتشجيع لغوّي العربية اّلين حمرتفة.5)

 لى : كما تمثّ أهدا  التعليم اللغة العربية و هي،  
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 ملعّلمني لكى يستطعون صرّي اللغة العربية سهل تسيطر على الطالب  (1)

 ( لطالب لكى تسيطر اللغة العربية 2)

( أهدا  الّدين، و هو لدرس و تفّقه ىف الّدين اإلسالم من منابع اّلذين 3)

 لغة العربية، ليتكّلمون العربية مثل القرآن، و احلديث، و الكتب اب

  ( أهدا  العمل4)

   الّدبلوماسّية ( أهدا5)

 ( أهدا  احلاج.6)

 دافعية تعلم اللغة العربية  . ب

 تعريف الدافعية .1

عن الدافعية هي احملاولة اليت تعتمد على أتثري  Ngalim Purwantoقال 

سلوك الشخص لكى تتحّرك قلبهم ليعمل عمال حىت حيصل اىل أهدا  

 9معني.

أما إصطالحا دافعية أصله من كلمة دافع مبعنه كما القّوة الواردة يف  

الفرد السبب الفرد خيطو أو يفعل. الدافعية ال متكن مبالحظتها مباشرة ولكن 
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ميكن مع وجود تطبيقهم على سلوكهم، مثل إاثرة، الدافع أو أنبت القّوة على 

  10أخالق معني.

وجه احتياجات معني، كما ، عن سلوك الّناس حترك و تMaslowقال 

  11يلي:

 حاجة الفسيولوجية : الّلباس، الطماعم، واملسكن.  (أ 

ضمانة ، احلصول على وظيفة، احلماية املاديةحاجة شعور أمن:   (ب 

 آخرون.    أاّيم شيبته و

 حاجة إجتماعّية : منزلة، الّصحابة، األسرة و آخرون. (ج 

من بيئة  حاجة عزّة الّنفس : حاجة احرتام و اإلعرتا  الّنفس (د 

 مثل لديه قيمة اجلمال، بيت اجلميل، و آخرون.

و  املكةحاجة لتحقيق النفس : مقنع الّنفس يف تطوير القّوة،  (ه 

 القدرة.

متكن الباحثة االستنتاج أّن دافعية هي تبديل الطاقة الذي يدفع 

 شخص ليعمل  عمل شيء لتحقيق أهدا  التعلم.
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 تعريف دافعية التعلم .2

هي عملية شخص حلصول على السلوك اجلديد   تعريف دافعية التعلم

كنتيجة  من اخلربة و التفاعل ببيئته. التعلم هو العملية  اليت أتخذ احلكمة 

من احلال. والبسيطة هو العملية ال يعر  إىل معرفة و من غري الفهم إىل 

 الفهم. 

دافعية التعلم هو دافع الداخل و اخلارج للطالب الذين  Hamzah.12قال 

 ألوجد الّتبديل سلوك ببعض املؤشرات اليت تدعم و هي : يتعلمون

 وجود الّرغبة النجاح يف حياهتم.   (أ 

 وجود الدافعية و احلاجة يف التعلم (ب 

 وجود رجاء و طموح  يف املستقبل  (ج 

 وجود احرتام يف التعلم (د 

 وجود األنشطة املثرية لالهتمام يف التعلم (ه 

 وجود بيئة تعلم الفعايل (و 

دافعية التعلم هي العملية الداخلي اليت تنشط، وحّتد و إدامة السلوك 

من الوقت إىل الوقت. دافعية شخص ألن متنوّع العّلة املختلفة بكثافة 
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خمتلفة. كمثل الشخص ميكن ارتفاع دافعية لواجه اختبار علم إجتماعي 

ادة ألهدا  حتّصل قيمة عالية )محاسة داخلي(. دافعية تعلم يتعّلق إىل م

، احد قياس (reinforcement)اليت يبّينه، ميكن قد نتيجة من التعزيز 

حاجة اإلنسان، احد النتيجة من غري الئق، النجاح أو اخليبة، احد 

الرجاء من الفرصة النجاح. دافعية تعلم هو منوذج واحد من دافعية 

داخلي، و ذلك الّرغبة اخلطوة بسبب على عوامل دافع من داخلي 

 شخص.

فعية ليس فقط عن الدافع لفعل، ولكن يهد  إىل مقياس الدا

النجاح إبستناد على تقومي الواجبات  اليعمل شحص. كما الوصف أن 

محاسو يف تعلم هو الّتبديل سلوكهم من اخلربة اليت ميكن يّتجه إىل حتّقق 

 أهدا  التعلم. 

 أهداف دافعية التعلم .3

علم هي حلّرك شخص بشكل عام أن أهدا  الدافعية الت purwantoقال 

لكى نشأه الرغبة و اإلرادة لعمل شيء حيت ميكن أهدا  معني. كان املعلم 

ّرك أو يعتلى الطالب لكى ظهرت حتل هي تعلمال يريد اىل أهدا  دافعية



 ارتفاع دافعية تدريسها حيت حتّقق أهدا  التعليم مطابقالرغبة و اإلرادة ال

 13ابلرجاء.

 وظيفة دافعية التعلم .4

يعمل شخص األنشطة ألنه وجود دافعية. إذا تزيد دافعية الداخلي على 

الطالب  فتزيد نتيجة من تعلم. وإذا تثبت دافعية الداخلي فتزيد نتيجته 

ايضا. فلذلك الدافعية هي تثّبت الرّتبة جناح الطالب. يف رأي فروانطا 

Purwanto طة. يعين:هناك بعض الوظائف الدافعية التعلم اليت حيتاج اىل أنش 

توفر تشجيع الناس على العمل و التحرك. يعين كما احملّرك اليت  (أ 

 إىل شخص ليعمل الواجبة. الطاقة

حتديد اجتاه العمل، يعين اىل حنو حتقيق األهدا  أو طموح.    (ب 

كانت الدافعية متنع التحويل من طريق أن أيخذه إىل حتقيق هذا 

 اهلد .

ات اليت متكن لفعل، إنتهينا من أعمالنا، أي حنّدد اإلجراء (ج 

مناسبة لتحقيق األهدا  جبّنب اإلجراءات اليت ال ينفع بتلك 

 14األهدا .
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 أنواع دافعية التعلم .5

 هناك أنواع الدافعية يف التعلم يعين, كما يلي: Sudirmanقال 

 منظورا من قاعدة تشكيل (أ 

 دوافع مالزم .1

دوافع مالزم هو دافع مند الوالدة، اذا دافعية موجود بدون 

 مدروس. مثل : دافع ألكل، شرب، العمل و آخرون. 

 دوافع املدّروس .2

دافعية الناجتة ألنه املدروس. مثل دافع على تعلم الفرع من 

 15العلوم، دافع على مواصلة شيء يف اجملتمع.

 

 

 دافعية الداخلي واخلارجي .3

دوافع اليت تصبح نشطة و وظيفةها دافعية الداخلي هو 

الحتتاج أن حتفز من اخلارج.  كان كل شخص لديه الدافعية 
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لعمل شيئ. دافعية اخلارجي هو دوافع اليت تصبح نشطة و 

 16وظيفة بسبب التشجيع من اخلارج.

 مبادئ دافعية التعلم  (ب 

األنشطة تعلم هي انشطة الوّرط عنصر الّروح واجلسد. ااتعلم لن يتم 

 افعية القوة من داخلي شخص أو خارجي كما العمل الالزم.بدون د

دافعية كأساس احملّرك اليدافع شخص لتعلم. شخص الرغبة  (1

دافعية مل تظهر  belum sampai pada tataranلتعلم مل 

 النشاط احلقيقي.

أنشطة داخلية أفضل من دافعية خارجية يف تعلم. يتعلم  (2

دة، يتعلم ليس الطالب استناد دافعية داخلي يتحمسون بش

 فقط أن خيد نتيجة ولكن هم يتعلم ليجد العلم.

الدافعية  هي كاحلمد و العقاب.كان العقاب حيتاج اىل  (3

تعزيز دافعية التعلم الطالب. ولكن مازالت أحسن احلمد.  

 كّل شخص أفرح لتقدير و ال يريد العقاب أبي شكل.
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متكن كانت الدافعية مرتبطة حباجة يف التعلم. حاجة اليت ال  (4

جتنبها الطالب هي الرغبة يف السيطرة على العلم. فلذلك 

 إذا تعلم الطالب سيحصل اىل العلم. 

الدافعية متكن أن تعزز التفاؤل يف التعلم. الطالب الذين  (5

ميلكون الدافعية يف التعلم لديهم الثقة اجليدة يف إنتهاء 

العمل. يعتقد الطالب أن التعلم نشاطا ليس عبثا، فإن 

النتائج ستكون مفيدة ليس فقط اآلن ولكن يف املستقبل 

 أيضا.

تصنع الدافعية اىل دافعية التعلم. الدافعية تؤثر اىل نتيجة  (6

التعلم، أعلى و أسفل الدافعية تستخدم اىل معيار حسن و 

 شر النتيجة الطالب. 

 

 عليم اللغة العربيةتعريف وسائل ت . ت

 تعريف وسائل التعليم .1



الكلمة وسائل ميلك املعىن الوسائل أو املقدمة. الكلمة "وسائل"   حبرفية

. يف اللغة العربية هو وسائل   (Medius) مدّيسالالتنية  أصله من اللغة

بكلمة اآلخر وسائل هو  17وسطاء أو مقدمة رسالة من املرسل إىل املتلقي.

حتديد كما الّشيء  Education  Associationمجيع أشكال توزيع املعلومات. 

اّلذي يستطيع الّتالعب، والسمع، والقراءة، والناقش مع األدوات املستخدمة 

 ابجليد يف أنشطة التعلم قد تؤثر فعالية برانمج التدريسية. 

قال أمحد حسني اللقاين و علي اجلمل، الوسائل هو اآللة املسنخدمة 

Breidle (1966 )و  Rossiو قال  18هلد  التعلم بني املعلم و الطالب.

يفّسر أن وسائل اإلعالم التعليم هو مجيع األدوات و املواد الذي استعمل 

ألهدا  تعلم، مثل الرّاديو، والّتلفزيّون، والكتب، واجلريدة، و اجملّلة، واآلخر. 

االدوات كمثل راديو و تلفزيّون إذا استعمل و املربمج لتعلم، و  ،Rossiو قال 

ل هو شيء اّلذي موصو  جيرى الرسالة يستطيع هو وسائل التعليم. و وسائ

ان يهّيج الفكر، والّشعور، واإلرادة حيت الطالب يستطيعون أن يدفعون 
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الوقوع العملية تعلم إليهم. استخدام وسائل إبتكار سو  ميكن الطالب 

 تعلما جّيدا و إلرتفاع حتقيقهم مناسب أبهدا  املراد حتقيقها. 

سائل التعلم مبعين " كّل شحص، واملواد، قال الدكتور أمري أحسن عن و 

  19واآللة أو الواقعة اليت أرسخه احلالة الطالب يف ينال العلم و املهارة موفق.

مّث يف قاموس التعليم و العام يقال عن وسائل هو مجيع الشكل ادوات 

مستعملة شخص ليوّصل شيئ )املعلومات، واألفكار، و غري ذلك( 

  20لآلخرين.

بناء على تعريف استطاع اخلالصة اّن وسائل التعليم هو مجيع اآللة 

املستخدمة لذكر رسالة حىت يستطيع حتفيز العقل، والّشعور، والعمل، 

 واجلذب، و االهتمام الطالب حىت العملية تعليم والتعلم اتّفق إىل الطالب.   

 أنواع الوسائل يف تعلم اللغة العربية .2

زم يستخدم ليساعد حتّقق أهدا  أقص من وسائل التعلم هو شيء ال

الطريقة تعليم والتعلم. و ابلعام وسائل التعليم يستطيع ان يقسم على قسمني 

 و مها:
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 السمعية . أ

وسائل االعالم السمعية هي وسائل لوّصل رسالة من املرسل إىل مستلم 

الرسالة ميّر ابحلاّسة السمعية. و ببسيط وسائل االعالم السمعية هي 

اليت جتمع بني عناصر من الصوت، والصوت واملوسيق اليت حتتوي اللغة 

 أّما وسائل اّلذى يستطيع مستعمل و هو: 21على قيمة جمردة.

 (. راديو1

الراديو هو وسائل السمعية، فضاء ايصال رسالتها من خالل انبعات 

املوجات الكهرومغناطيسية من الشيئ مذايع. ممرسل الرسالة مباشرة 

الىت جّهز و  (microfon)فري املعلومات من خالل أداة والتواصل أو تو 

 (pendengar)تنتقل إىل كل زوااي ابلكهرومغناطيسية و مستلم الرسالة 

استقبال الرسالة أو ذلك املعلومات من اجلهاز الراديو يف البيوت أو 

   22الطالب الذين يسمعون يف الفصل.

 (. جهاز تسجيل الشريط املغناطيسي2
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سجيل الشريط املغناطيسي هو وسائل الذى يقدم رسالة اآللة جهاز ت

مسجل شريط هو واحد  23من خالل عملية التسجيل شريط كاسيت.

أداة أن ينظر فعالة للمساعدة على تعليم اللغات األجنبية وخاصة اللغة 

العربية. للمدارس اليت ال ميلكون الناطقني هبا، جهاز تسجيل ميكن 

 لصوت األصلى.  استخدامها كوسيلة للناطقني ا

 (.  معمل اللغة3

معمل اللغة هي أداة لتدريب االستماع والكالم الطالب يف اللغة 

 24األجنبية بطريقة اعراض املاّدة معدة ما قبلها.

 البصرية  . ب

(، مبعىن مجيع الدعائم املستخدمة يف daryanto, 1993:27وسائل البصرية )

العني. أّما وسائل اّلذى عملية التعلم الىت ميكن أن يتمتع هبا احلواس 

 داخل يف وسائل البصرية يعىن:

 (. سّبورة1
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 43املصدر السابق، ص.   
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 Arief s. sadiman dan kawan2, Media Pendidikan: pengertian,pengembangan dan 

pemanfaatanya,Jakarta:PT. rajagrafindo persada,1993. Hlm.55 



السّبورة هي وسيلة الىت مشهورة جّدا ابستخدامها املعلم وتقريبا يف كل 

مدرسة لديها كأداة التعلمية. كانت السّبورة نصنع املعّلم يكتب على 

ن السبورة والّشرح املاّدة التعلم مبؤثّر وفّعال حىت الطالب يستطعو 

 يتسّلمون الّدرس ابجليد. 

 (. صورة2

(، يف كتبها وسائل التعليم. Rudi susilana dkkقال رودي سوسيالن )

وسائل الصورة هي وسائل البصرية كمثل الصورة الىت تنتجها من عملية 

 25تصوي، الّنوع هذه وسائل هي الصورة.

 ( ملصق3

اح أو افكار ملصق هو وسائل الىت إستعمال لتوصيل املعلومات، واإلقرت 

  26معنّي، حىت أن يستطيع يهّيج اإلشتهاء رؤيته لتنفيذ حمتوايت الرسالة.

 (. فانيال جملس 4

فانيال جملس هو السبورة الىت الطبقات فلنلت لقّدم الصورة أو الكلمة 

يف التعليم اللغة العربية هذه فانيال  27السهل للصق و السهل مفكوك.
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ة املفردات. فانيال جملس هو وسائل جملس الىت جيد جدا إستعمال لزايد

  28بيانّية املؤثّر جدا ليقّدم الرسالت معينة إىل مستلم الرسالة معينة.

 السمعية والبصرية  . ت

وسائل السمعية والبصرية هي الوسائل اليت متلك عناصر الصوت 

والصورة. هذه الّنوع الوسائل متلك مهارة الىت أحسن، النه ينطوى على 

 السمعية والبصرية. نوعان وسائل يعىن

 (CDمدمج فيديو قرص ) (1

مدمج فيديو قرص هو الّنظام التخزين والتسجيل الفيديو اإلشارة 

السمعية والبصرية املسجلة على املرن البالستيك ليس على الشريط 

فيديو قرص املدرجة يف وسائل التعليم السمعية  29املغناطيك.

والبصرية. هذه األداة قادرة على استيعاب محوالت السمعية والبصرية 

 30السمعية. CDدقيقة، جودة الصوته يساوى جبودة  74حىت 

  (Motion Pictures)فيلم  (2

، هو سلسلة من (Motion Pictures)فيلم ذكر الصورة املباشرة 

نزلق بسرعة واملتوقعة حىت يربز األثر حياة والتحرك. الصورة الثابتة الت
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الفليم هو وسائل الذي يعرض الرسالة السمعية، والبصرية، واحلركة. 

   31ولذلك، الفيلم ميكن أن يعطى األثر املؤثّر للمشاهدين.

 أهداف استخدام الوسائل التعليم .3

عملية التعلمية ( تسهيل 1أهدا  وسائل التعلم ليكون أداة التعلمية وهو : )

( حفضا على 3( إلرتفاع الكفاية العملية التعلمية، )2داخل الفصل، )

( تساعد الرّتكيز 4املطابقة بني املاّدة التدريس و األهدا  التدريس، )

   32الطالب يف عملية التعلمية.

 منافع وسائل التعليم .4

لتعليم يف احلقيقة العملية تعليم والتعلم هي عملية املواصالت. األنشطة ا

والتعلم داخل الفصل هو شيء الدنيا املواصالت املعّلمون والطالب تبادل 

االحنرافات حىت  طبعاالقوم اآلراء لفتح الفكر واآلخرون. يف املواصالت 

املواصالت غري مؤثّر وفّعال، بني اآلخرون بسبب هناك اإلحنرا  لفظّية، ال 

 اآلخرون. و عدم االهتمام, يعد الطالب
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ولة للتغلب على هذه الظرو  هي إبستجدام وسائل بتوحيد احدى حما 

 يف عملية التعليم والتعلم، ألنه أمهية وسائل يف تلك العملية كاحملرك

املعلومات، املوقف، و إلرتفاع االنسجام يف االستقبال املعلومات. وسائل يف 

 احلال معني أيًضا وظيفة لريّتب اخلطوات التقّدم ليعطى رّد الفعل.

 ام وسائل يف العملية التعليم ميلك قيم العملية كما يلى :استخد

 الوسائل تستطيع التغلب على املتنوعة حبدود اخلربة الطالب. .1

 وسائل يتيح التفاعل املباشرة بني الطالب وبيئتهم. .2

 وسائل تنتج موّحدة الرؤية. .3

 وسائل ميكن يعطى املفهوم األساسي احلق، واقع وحقيقيّ  .4

 الدافعية و االرادة اجلديدة وسائل تستطيع الرتفاع .5

 وسائل تستطيع الرتفاع الدافعية و حترك الطالب اىل التعلم .6

ة من كل شيء الذي غري واضح و شيء اخلرب وسائل ميكن يف اعطاء  .7

.الذي جمرد
22 
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وسائل التعليم ميكن يزيد العملية التعلم الطالب يف التعليم الّنهاية 

و مّث أمحد سامل يقول عن  34الّرجّية ميكن يزيد حاصل التعليم يتّم.

 منافع من وسائل التعليم و هو:

. صرّي الطالب 2. إلعطاء الفهم إىل الطالب عن متنوعة الّلفظ، 1

. زايدة فهم الطالب و يّصر الزّيد 3الزّيد يهتم و جيتهد التعلم، 

membekas, 4 يساعد الزايدة الثّروة 5. يساعد لفكر املرتب، و .

 35اللغة الطالب.

التعليم أيًضا ميكن ينهض اجلذب  وسائل رشد يبنّي انأزهر أ

املتعة يف التعلم وينبغي  36التعلم مّث يعطى احلفز إىل اإلرادة التعلم.

. الذي دافعيةابستجدام وسائل  بكّل اجتهاد مبتنوعة الطريقة،السعي 

. ولذلك فمن املهم للمصمم ألنه ابملتعة الرّتكيز أو اإلهتمام إىل املادة

واملطور وسائل التعليم الهتّم نواحي الذي ميكن اهنض املتعة يف 

 التعلم.  
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 معيار اختيار الوسائل يف التعليم . ث

التعليم املؤثّر يتطلب الّتطيط اجليد. وسائل الستخدام يف العملية التعليم يتطلب 

املعلمون خيتار الوسائل يف  يدل أن أيًضا الّتطيط اجليد. ولكن الواقعة يف امليدان

 األنشطة يف الفصل ألنه الرتجيح و هو:

 معلم يشعر توثيق مع تلك الوسائل .1

 معلم يشعر أن وسائل الذى منتخب ميكن يعرّب أبفضل من نفسه. .2

وسائل منتخب ميكن إرتفاع دافعية و اإلهتمام الطالب مع يقودهم إىل  .3

 املقّدم اهليكلة واملنظمة.

وزمالئه اقرتحوا منوذج ختطيط استخدام وسائل املؤثّر و هو  Heinichيف حني 

: 

حتليل الطّبيعة العام الفرقة اهلد  و حتليل الطّبيعة احلاصة الذي يشمل من  .1

 بني ذلك املفرفة، و املهارات، و الطّبيعة األّول هم.

الّصياغة األهدا  التعلمية، يعىن السلوك أو القدرة اجلديد اليت الرجاء  .2

 ميلك و جييد بعد عملية التعليم والتعلم.الطالب 

 اختار، تعديل أو تصميم و إعداد املواد وسائل اإلعالم املناسبة. .3



استخدام مواد و وسائل. أحتيج االستعدادات كيف و كم من الوقت  .4

 يستغرق الستخدامه.

يطلب التغذية الراجعة من الطالب، وابلتايل الطالب سو  تكشف املزيد  .5

 من املشاركة.

مي العملية التعليم لتحديد مستوى حتصيل الطالب حول اهلد  من تقو  .6

 التعلم، فعالية وسائل، الّتقريب و املعلمون.

يعىن الطريقة يف املنهج التعليم هناك اثنان النّاحية البارز  Harjantoقال 

كأداة مساعدة يف التعليم. ويف حني أن التقدير   الّتدريس و وسائل التعليم

و حتديد مستوى التنفيذ أو غري من األهدا  التعلمية هو أداة لقياس أ

املعىن حمّل وسائل التعليم كأداة مساعدة يف عنصر املنهج، كما واحد منها 

    37البيئة التعلمية الرتّتب املعلم.
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