
 املقدمة  .أ

اتلجديد هو الفكرة اجلديدة  
والطريقة شعربهما الشخص أو األشخاص 
عن يشء جديد بشلك االكتشاف أو 
االبتاكر املستخدم إلدراك غرض الرتبية أو 

وهذا مناسب .  تلحليل املشالكت الرتبوية
بقول حممد يلع اخلويل أن اتلجديد هو فكرة 
جديدة، اذلى يشعربه الشخص أو 
األشخاص بشلك االبتاكر أو بشلك 
االكتشاف الدراك الغرض املعني وتلحليل 

   املشالكت املعينة
أودين سيف من املفاهيم السابقة يرى 

يستطيع أن يوّسع (  002 ) ادلين ساعود 
                                                           

1.Ibrahim. Inovasi Pendidikan. ( Jakarta : 

Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan, 1988) p. 51-54 
معجم علم اللغة . اخلويل، حممد يلع.   
 22 . ص.  82 . ة بلنانمكتب.  بريوت.   .ط. انلظري

املصطلحات اليت تكون مفتاحا ملفهوم 
 :جتديد اتلعليم، ويه كما ييل

بمعىن أن يف اتلجديد هنا " الكييف" . 
تنظيم العنارص اتلعليمية مرة أخرى يف 
الرتبية، إذا، ليس جمموع العنارص أو 

وقدرة زيادة . زيادتها للك العوامل
ة دائرية بزيادة الطالب واملعلم مـزياني

وإن اكن . والفصل وغري ذلك مهم جدا
هذه القدرة مهمة لكنها ليست من 

ولكن القدرة تلـنظيم . اتلجديد
اجلنس مرة أخرى، وتفريق املادة 
والوقت والفصل وطريقة اتلعليم، حىت 
استخدام الطاقة واآللة وانلقود والوقت 
ب املتساوية يستطيع أن يصل إىل الطال

الكثـريين ويرتيق درجة اجلودة األىلع 
 .وهو باتلجديد

 اتلعليمية العملية ناحية من العربية اللغة تعليم جتديد

 
 ديرش

  جامعة سلطان رشيف قاسم اإلسالمية احلكومية باكنبارو

 

Abstract: The success of learning process including Arabic language learning is closely related to 

teachers’ competence. Good learning process is created when the teacher has good competence both 

in the theory of language and managing the class. Therefore, it is an obligatory for Arabic teachers 

to master language competence and language skills. Moreover, in this globalization era, it is 

necessary for Arabic teachers to involve technology in the teaching and learning process in order to 

create interesting and fun classroom activities.          
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وهو عنرص من عنارص " القصد" . 
اتلـنمية اجلديدة يف فكر املعلم 

وحتديد هذا املعىن الوظييف . احلديث
اء املعلمني أن يرجع إىل هو يعرب رج

، (teaching)،واتلعلم (learning)اتلعليم
وتـبتعد نفس املعلم عن املصمم 

استخدام لكمات . األدوات باستخدام
اتلجديد مرات وتنمية املفاهيم 
اتلجديدية يف اتلعليم، وكذلك احلكمة 
واألسلوب تلـنفيذه يدل ىلع وجود 
االعتقاد القوي، أن تلـنفيذ اتلجديد 
. واكمال اتلعليم بالقصد واتلخطيط
وال ينّفذ بطريقة الصدفة أو بالنسبة 

 .إىل هواية الشخص فحسب

تدل ىلع أن غرض " كفاءةلرتقية ال" .2
اتلجديد األسايس هو كفاءة مصادر 
الطاقة، وانلقود، والوسائل اتلعليمية، 
ولكها مهمة لرتقيتها، وذلك تركيب 

واخلالصة يه أن . املنّظمة وإجراءاتها
ترقية مجيع املناهج ليك حتصل ىلع مجيع 
 .األغراض املرجّوة بأحسن ما يمكن

دة ونتـيجة اتلجديد ال تكون جي .4
دائمة، وقد تكون عكسها إما غـري 

وإذا اكن هذا . جيدة وإما غـري مهمة
بعد وجود ( يعىن اتلجديد ) احلال 

اتلقويم نظريا اكن أوتطبيقيا، فال 
 .يدخل إىل اتلجديد كما ذكر يف السابق

 

 عنارص العملية اتلعليمية. ب
وىلع أية حال فعنارص العملية 

, ، واملتعلماملعلم: اتلعليمية تتضمن ما ييل 
والكتاب املدريس، والوسائل اتلعليمية، 

 :حيرض تفسريها فيما ييل . 2واتلقويم
 املعلم .1

ئد الرتبوي اذلي املعلم هو القا
يتصدر لعملية توصيل اخلربات 
واملعلومات الرتبوية وتوجيه السلوك 

وإن معلم اللغة . دلى املتعلمني
العربية يتمزي عن غريه من معليم 
املواد ادلراسية األخرى يف أنه يعلم 
اللغة اليت يه واعء للك املواد ادلراسية 
األخرى، ويستخدمها املعلمون 

م واتلعليم، فضاًل والطالب يف اتلعلّ 
عن أن اللغة العربية تمثل اهلوية 

ذللك، يتحمل معلم . وادلين واتلاريخ
إضافية  اللغة العربية أعباءً 

                                                           

الوسائل . الرشهان، مجال عبد العزيز. 2
.  .ط. اتلعليمية ومستجدات تكنولوجيا اتلعليم

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء : الرياض )
  00: ، ص ( 00 النرش، 
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ومسؤويلات ال تستوي مع املهام اليت 
يقوم بها معلم املواد األخرى اكلعلوم 

 . والرياضيات واجلغرافيا وغريها
وإن إعداد معليم اللغة العربية 

بها يف هذا العرص  لغري انلاطقني
تزتاحم فيه اللغات، وتتقلص فيه 
املسافات وتضيق بني ادلول، بفضل 
ثورة االتصاالت، ألجل ذلك، أنه يمثل 
حتديا كبريا أمام القائمني ىلع أمر 
تعليم ونرش اللغة العربية لغري 

 :انلاطقني بها من حيث اجلوانب 
 أنواع إعداد املعلم (. أ
نب إعداد املعلم من اجلا(.  

 اتلخصيص 
ويهدف هذا اجلانب إيل تزويد 
املعلمني بأساسيات املادة أو املواد اليت 

دد . سيقوم بتعليمها اكللغة العربية وحيح
املستوى اذلي يعطى ىلع أساسه مواد 
اإلعداد األكادييم بمستوى املرحلة 

مثل . اليت سيقوم املعلم بالعمل فيها
مرحلة ابلاكلوريوس يف تعليم اللغة 

ية، ومرحلة املاجستري يف تعليم العرب
اللغة العربية،  ومرحلة ادلكتوراه يف 

 .تعليم اللغة العربية

لقد ملست يف كثري من 
مؤسسات تأهيل املعلمني أن معليم 
اللغة العربية لغري انلاطقني بها 
يعلمون يف هذه املرحلة أمهات كتب 
الرتاث اإلساليم والعريب دون األخذ 

تواها مستوى يف االعتبار مناسبة حم
املتعلمني أو اتلدرج يف عرض 
موضواعتها، فبدال من ذلك أن يرشع 
يف تعليم ادلارسني املهارات اللغوية 

االستماع والالكم والقراءة )األربع 
 (.والكتابة 

وال يعىن هذا توجيه لك وقت 
املتعلمني للتعمق يف هذه  ادلراسات، 
ولكن اإلملام بها أمر حتيم، ويسهم 

املعلم بطبيعة اللغة يف تبصري 
وإسهامات علومها املختلفة يف تطوير 
تعليم اللغة للناطقني بغريها وإكسابه 
القدرة يلع حتليل املواقف اليت يمر بها 
يف اتلعليم وتفسريها بغية اتلوصل إىل 
 .حلول ناجعة ملا يواجهه من صعاب

 إعداد املعلم من اجلانب الرتبوي (.  
د ويهدف هذا اجلانب إىل تزوي

باخلربات واملهارات  املعلمني
واملعلومات الالزمة نلجاحهم املهين، 
ورفع كفاءتهم وقدرتهم ىلع اتلطور، 
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ومسايرة لك ما هو جديد يف املجال 
اتلعلييم، ذللك فإن  املواد اتلعليمية 
اليت يعلمها املعلمون تركزيا ىلع 
تمكني الطالب من معرفة حقيقة 

املعرفة العملية اتلعليمية وحتليل تلك 
إيل مهارات يستخدمها عند ممارسة 

 .املهنة
يشمل اتلأهيل املهين سائر 
ادلراسات انلفسية والرتبوية اليت 
يتوقع أن تعني املعلم يلع إدراك طبيعة 
املهنة اليت سيمارسها، وكذلك 
خصائص املعلم وقدراته واستعداده 
والطرق املناسبة اليت يمكن تطبيقها 

أن يشتمل . ةيف تعليم اللغة األجنبي
هذا اتلدريب أيضا ىلع تدريب عميل 
يف تعليم اللغة العربية يطبق فيه 
. املتدرب ما تعلمه من علوم نظرية
وتعّد هذه الفرتة فرتة اختبار مهمة 
للمتدربني، خاصة وأنه ثبت باتلجربة 
أنه ليس لك طالب متمزي يف املواد 
األكاديمية والرتبوية انلظرية يصلح 

هنة مستقبال، إذ ال بد ملمارسة هذه امل
للمعلم من استعداد شخيص يؤهله 

 .ملزاولة مهنة اتلعليم

 

 إعداد املعلم من اجلانب اثلقايف (. 2
 أن ادلراسات أثبتت ولقد
 هدف اثلقافية واملعارف املعلومات
عنارص تعليم  أي أهداف من أساس

 ما اعدة املعلمني وأن ،اللغة العربية
 بنفس اللغة ثقافة دراسة يتوقعون
 اللغة، مهارات به يعلمون اذلين القدر
 يف الشخص جناح أن قيل وذللك
 واالندماج واالتصال اتلفاهم
 ال يتعلمها لغة أبناء مع واتلعامل
 املستوى مقدار ىلع فقط يتوقف
 هؤالء، لغة يف إيله وصل اذلي اللغوي
 ىلع القدر وبنفس يتوقف وإنما

 من تعلمها اليت اثلقافية احلصيلة
ويهتم هذا اجلانب  .اللغة تعلمه خالل

بزتويد املعلمني باملعلومات العامة 
عن اجلوانب الرئيسة لألنشطة 
البرشية اليت حيتاج إيلها يف ميادين 
العلوم اإلنسانية والطبيعية، بهدف 
تعريفه باإلطار اثلقايف للمجتمع 
وإكسابه بعض االجتاهات اتلعليمية 
والعلمية وإطالعه ىلع اتلطور 

ي واالجتمايع، حىت يشارك الفكر
بفاعلية كمواطن مسئول يف توجيه 
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طالبه بما يتفق مع االجتاهات 
 . 4احلديثة

 كفاءات معليم اللغة العربية(.ب
كفاءة معليم اللغة تقصد 

 إكتساب املعلمني قدراً العربية يه
: يف كفايات اللغة اثلالثاعيلاً 

الكفاية اللغوية، والكفاية االتصايلة، 
وفيما ييل بيان . والكفاية اثلقافية

 :موجز بهذه اجلوانب اثلالثة 
 :الكفاية اللغوية تضم ما يأيت (.  

اع املهارات اللغوية األربعة، ويه االستم(. أ)
، (احلديث) فهم املسموع، والالكم ) 

     ، و الكتابة (فهم املقروء) والقراءة 
 (. اآليلة واإلبداعية) 

العنارص اللغوية اثلالثة، ويه األصوات    (.ب)
، (الظواهر الصوتية املختلفة)

اتلعابري السياقية ) واملفردات
                                                           

اجتاهاات حديةاة   . القاسيم، يلع  حممد. 4
: الريـاض.) تعليم العربية للناطقني باللغات األخار 

. اململكة العربية السعودية،  عمـادة شـؤن املكتبـات 
إعادا  . وفيق نرصـرجا ت: وانظر . 84 -18. ص( 818 

. 2 -2 .ص. معلم اللغة العربياة لغاا انلااطقني ب اا
إعدا  املعلمني غا . صالح جواد الطعمة. وانظر أيضا

. 08-42. ص.العرب تلعليم العربية لغا انلاطقني ب اا
, جبامعـة الريـاض) من أحباث انلدوة العامليـة األو  

 812 .) 

، و الرتاكيب انلحوية    (واالصطالحية
اعد انلحو مع قدر مالئم من قو)

 (.والرصف
وتريم إىل إكتساب : الكفاية االتصايلة (.  

ادلارس القدرة ىلع االتصال بأهل 
اللغة، من خالل السياق االجتمايع 
املقبول، حبيث يتمكن ادلارس من 
اتلفاعل مع أصحاب اللغة مشافهة 
وكتابة، ومن اتلعبري عن نفسه بصورة 
مالئمة يف املواقف االجتماعية 

 .املختلفة
حيث يتم تزويد : الكفاية اثلقافية (. 2

ادلارس جبوانب متنوعة من ثقافة 
اللغة، ويه هنا اثلقافة العربية 
اإلسالمية، يضاف إىل ذلك أنماط من 
اثلقافة العاملية العامة، اليت الختالف 

 ..أصول اإلسالم

 

 الكتاب املدريس.   
إن إعداد املواد ادلراسية 

نلاطقني تلعليم اللغة العربية لغرب ا
وحيتاج إىل , بـها حيتاج إىل وقت طويل

, ضبط تام للمفردات وللرتاكيب
ودلرجة من اتلدرج مالئمة، ويمكن 
أن يهدف الكتاب إىل تعليم اللغة 
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العربية ملجموعة معينة من املتعلمني 
انلاطقني بلغة أخرى واملقيمني 
بمنطقة جغرافية وحضارية معينة، 
ية حبيث يضع الكتاب ظروفهم اللغو

واحلياتية يف احلسبان و يــبــــىن 
املؤلف مادته ىلع نوع اتلحليل فيما 

 :ييل 
 أنواع حتليل الكتاب املدريس (. أ

 اتلحليل اللغوي (.  
قبل الرشوع بتأيلف الكتاب 
اتلعلييم ينبيغ القيام بدراسة وصفية 
منهجية للغة املتعلمني تتناول مجيع 
ية املستويات اللغوية الصوتية و الرصف

و انلحوية وادلاليلة للوقف ىلع 
خصائص هذه اللغة ومالحمها ثم 
مقارنتها خيصائص اللغة العربية لغري 
انلاطقني بها، وإن الكتاب اتلعلييم لم 
تعط مجيع املهارات اللغوية األربع 
بصورة متوازنة حيث حتظي مهارة 
القراءة أكرث اهتمام مما حتظيه املهارات 

ترقية مهارة  ويرتتب ىلع ذلك. األخرى
الطالب يف القراءة وتدين مهارتهم يف 

 .االستماع والالكم والكتابة
 

 اتلحليل اثلقايف(.  
, إّن اللغة يه واعء اثلقافة
وليس من اليسري تعليم لغة ما دون 

وقيمهم , اتلعّرض ثلقافة أصحابـها
واجتاهاتهم وأنماط معيشتهم 

واثلقافة العربية بعد نزول . وعقائدهم
الكريم بلغة العرب صارت القرآن 
وأصبحت اللغة العربية لغة , إسالمية

تعبدية يفرضها ادلين اإلساليم أينما 
حل، وحيملـها معه حيثما انترش، 
والعربية يه لغة اثلقافة اإلسالمية بال 
منازع، إّن بني الشعوب اإلسالمية 
وحدة وروابط قوية ما دام يف القرآن 
ال خيتلف يف نطق حرف واحد منه 

وإّن كتاب تعليم اللغة ال بّد هل . ثنانا
أن حيّقق أكرب قدر من حاجات 
املتعلمني اذلين يستخدمون هذه 
الكتب ىلع اكتساب املهارات اللغوية 
املنشودة، وىلع معرفة اجلوانب اللغوية 
اليت يريدون اإلملام بـها، وىلع فهم 

 .اثلقافة اليت يتعلمون لغتـها
 اتلحليل الرتبوي(. 2

يالئم الكتاب  جيب أن 
العمر، وهو (  : للمتعلمني من حيث 

(  , ىلع املستويات اجلسمية والعقلية
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القابلية، أي من حيث قدراتهم ىلع 
تعلم اللغة، من أهمها اذلاكرة، اذلاكء، 

املستوى ( 2الشخصية، اخللفية، 
اللغوي واتلعلييم، أي املستوى 
اإلبتدايئ و املستوى املتوسط و 

الولوع، أي تلبية ( 4 املستوى املتقدم،
حاجات املتعلمني، ويغذى دوافعهم، 
وتشبع الرغبات املختلفة للمتعلمني، 

الوقت اذلى يستطيعون تكريسه ( 0
 .0دلراسة العربية

 

 الوسائل اتلعليمية .3
يحقصد بها مجيع أنواع الوسائل 

حستخدم يف ال عملية اتلعليمية اليت ت
لتسهيل اكتساب املفاهيم، واملعارف، 
واملهارات، والقيم، واالجتاهات 

الكتب املدرسية، : ويه تضم. اإلجيابية
والسبُّورات بأنواعها، وانلماذج، 
والعينات، واملجسمات، واخلرائط 

، (الشفافيات)احلائطية، والرشائح 
وأجهزة اإلسقاط اخلليف، وأجهزة 

، (الراديو)فالم، و، واأل(اإلبيسكوب)
، (الفيديو)واتللفاز، وأرشطة 

                                                           

ص , ..اجتاهات حديةة. القاسيم، يلع حممد. 1
 : 02-      

والوسائل اتلعليمية لك . واحلاسوب
أنواع الوسائل الىت تعني املعلم ىلع 
توصيل املعلومات واحلقائق للطالب 

 .1بأسهل وأقرب الطرق

تعد الوسائل اتلعليمية ركنا 
أساسيا من أراكن العملية اتلعليمية 
وجزءا ال يتجزأ من انلظام اتلعلييم 
الشامل، ذلا أصبح استخدام الوسائل 
اتلعليمية رضورة من رضوريات 
اتلعليم اليت يمكن االستفادة منها 
ب يف تهيئة اخلربة املتنوعة دلى الطال

يلتم إعدادهم ىلع درجة اعيلة من 
الكفاءة تؤهلهم ملواجهة حتديات 

 .العرص احلديثة
: عبد العليم إبراهيم يقول 
جيب أن يوضع لك شيئ أمام احلواس 
لكما اكن ذلك ممكنا، وتلبدأ املعرفة 
دائما من احلواس، وهلذا داع املربون 
إىل استخدام الوسائل اتلوضيحية، 

توقظها، وتعينها ألنها ترهف احلواس و
ىلع أن تؤدى وظيفتها يف أن تكون 
أبوابا للمعرفة، وبدييه أن هلذه 

                                                           

تكنولوجيا اتلعليم , كدوك، عبد الرمحن . 2
) ,  .ط, املاهية و األسس و اتلطبيقات العملية: 

 11. ،  ص (000 دار   املفردات، : الرياض
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الوسائل اتلعليمية أهمية كربى تلعليم 
    1.املواد املختلفة

ظم يقول أمحد خريى حممد اك
سوف تتناول يف سيكولوجية : وآخرون 

الوسائل اتلعليمية العمليات انلفسية 
اليت تقوم عليها الوسائل ابلرصية 
والسمعية، ووظائف هذه الوسائل من 
انلاحية انلفسية، وتشمل هذه انلواىح 
اإلدراك احلىس    و الفهم واتلفكري 
وادلافعية وإثارة النشاط العقىل، 

 .     2واتلذكر والنسيان

وتلك الوسائل هلا دور فعال يف 
نقل األفاكر واملعلومات واخلربات ويف 
بث الربامج الرتبوية واتلعليمية 
وغريها بني أفراد املجتمع وتدعو إىل 

رش اتلعليم اتلعليم اجلمايع واذلايت ون
املستمر عن طريق اتلعليم عن بعد 
وغري ذلك من خالل استخدام أجهزة 
الوسائل وتكنولوجيا اتلعليم احلديثة 
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 الوسائل. حممد اكظم، أمحد خريى .0 
   ) 82 دار انلهضة املرصية، : مرص (اتلعليمية وامل نج،  

 04. ص

نتيجة دلورها وأثرها الواضح يف إثراء 
 . عملية اتلعليم والعلم

وفيما يتعلق بدور وسائل 
 :االعالم يف نرش اللغة العربية يه 

اللغة العربية  رضورة االستعانة يف تعليم: أوال  
بالوسائل السمعية وابلرصية احلديثة، 
ملعامل اللغة، وأجهزة االستماع، 
واألرشطة املرئية، والرشائح املصورة، 
وأقراص احلاسوب واالستفادة من 
اتلقنيات الفضائية لنرش اللغة العربية 
عرب برامج اتلعليم عن بعد، 
واالستفادة من جتارب اآلخرين يف لك 

ملعرفة اسرتاتيجيات هذه املجاالت 
 . اتلعليم ومداخله وطرقه وأسايلبه

االهتمام بربامج تعليم اللغة العربية لغري : ثانيا  
انلاطقني بها، املقروءة منها واملسموعة 
واملرئية، ودراسة اهتمامات غري 
انلاطقني وأغراضهم       من االطالع 
 . ىلع اللغة واثلقافة العربية اإلسالمية

يع الكتاب املدريس بكل الوسائل تشج: ثاثلا  
  .    اتلعليمية

 أنواع الوسائل اتلعليمية (. ب

 (  Multimedia)الوسائل املتعددة (.  

       الوسائل املتعددة اتلفاعلية     (.  
 (Interactive Multimedia) 
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 Hyper)الوسائل املتعددة الفائقة (.  2

Multimedia) 

 ابليئة اتلعليمية(. ج
يئة اتلعليمية أهمية إن للب

عميقة وأساسية يف جناح العملية 
اتلعليمية ويقصد بابليئة اتلعليمية 
الفصل ادلرايس أو املعمل أو القاعة 
يف املبىن اتلعلييم فمن دونها ال 
يمكن أن تكون عملية تعليمية، 
فابليئة اتلعليمية وما تتضمنه من 
مواصفات فنية وحصائص اعمة من 

دريس من انلاحية حيث جودة املبىن امل
ابلنائية واهلندسة وتوفر اإلماكنات 
الفنية من األجهزة واألدوات واملواد 
وغري ذلك تملك دورا مهما وأساسيا 
يف جناح عنارص العملية األخرى، وأن 
رداءة ابليئة اتلعليمية ينعكس أثرها 
السليب ىلع مجيع العنارص، وىلع أية 

ايلة حال فإن توافر ابليئة اتلعليمية املث
أو انلموذجية يهيئ الفرصة العايلة 
نلجاح العملية اتلعليمية اليت تشتمل 
ىلع سبيل املثال الفصول ادلراسية 
املكيفة والكرايس املرحية و اإلضاءة 
واألدراج املناسبة والستائر الالزمة 
تلعميم الفصل ادلرايس وتوافر 

األفياش الكهرهبائية يف مواقع متعددة 
وسائل اتلعليمية الستخدام خمتلف ال

وتوافر الفصول والقااعت املعزولة 
صوتيا وحراريا ووجود املعامل العلمية 
ذات املوصفات العايلة وغري ذلك، 
فجميع هذه العوامل وغريها تملك 
كما أسلفت دورا أساسيا يف جناح 

 .8ابليئة اتلعليمية
 أنواع ابليئة اتلعليمية(.  

وقد قسم بعض ابلاحثني ابليئة إىل 
 :قسمني رئيسني هما

ويه عبارة عن املظاهر : ابليئة الطبيعية(.أ
اليت ال دخل لإلنسان يف وجودها أو 

الصحراء، : استخدامها ومن مظاهرها 
ابلحار، املناخ، اتلضاريس، واملاء 
تية السطيح، واجلويف واحلياة انلبا

وابليئة الطبيعية ذات تأثري . واحليوانية
مبارش أو غري مبارش يف حياة أية 

من نبات أو  Population مجاعة حية
 .حيوان أو إنسان

وتتكون من ابلنية : ابليئة املشيدة(.ب
األساسية املادية اليت شيدها اإلنسان 
ومن انلظم االجتماعية واملؤسسات 
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إىل اليت أقامها، ومن ثم يمكن انلظر 
ابليئة املشيدة من خالل الطريقة اليت 
نظمت بها املجتمعات حياتها، واليت 
غريت ابليئة الطبيعية خلدمة 
احلاجات البرشية، وتشمل ابليئة 
املشيدة استعماالت األرايض للزراعة 
واملناطق السكنية واتلنقيب فيها عن 
الرثوات الطبيعية وكذلك املناطق 

اعية الصناعية وكذلك املناطق الصن
واملراكز اتلجارية واملدارس والعاهد 

 .والطرق

مما تقدم يتبني أن هناك عالقة 
اعتمادية داخلية بني اإلنسان وبيئته 
فهو يتأثر ويؤثر عليها وعليه يبدو 
جلياً أن مصلحة اإلنسان الفرد أو 
املجموعة تكمن يف تواجده ضمن 
بيئة سليمة ليك يستمر يف حياة صحية 

 .سليمة
لاكمل يقول أن ابليئة حممد يلع ا

العربية تشتمل ىلع األحوال يف 
املقصف أو يف ادلاكن، املحاورة مع 
األصدقاء، وحني مشاهدة اتللفاز، 
وحني قراءة اجلرائد، وأحوال عملية 

اتلعليم يف الفصل وحني قراءة 
 .0 ادلروس  وغريها

 

 اتلقويم  .4
هو من ( Evaluation)اتلقويم 

العنارص املهمة و الفعالة يف معرفة 
مدى أثر استجابة املتعلم للمادة 
اتلعليمية و مدى حتقيقها لألهداف 
اتلعليمية حيث تتم معرفة ذلك من 
خالل استجابة املتعلم للرسالة 

عليمية اليت يستنبطها املعلم من اتل
خالل طرح األسئلة و فتح باب احلوار 
واملناقشة بني الطالب و اليت تتضح 
دليه من خالل املعلومات و اخلربات 
واملهارات واالجتاهات اليت اكتسبها 
. املتعلم سواء اكنت إجيابية أم سلبية
وىلع أية حال فإن دراسة اتلقويم وفق 

م وباستخدام املنهج العميل السلي
                                                           

أثر ابليئة   تعليم . الاكمل،يلع حممد. 0 
ة موالنا مالك إبراهيم اللغة العربية و ورها جامع

جمموعة حبوث انلدوة ادلويلة حول .) ماالنج   إجيا ها
ماهلا وما -جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا

الربنامج اخلاص تلعليم اللغة العربية، جامعة  -عليها
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، باتلعاون 

. )  .، ط(يامع مجعية ادلعوة واتلعليم يف جنوب آس
 00 . ص(    0 مجيع احلقوق حمفوظة، : ماالنج 
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وسائله وأداوته املتعددة ذات شأن مهم 
و فعال ويه املنطلق إىل تطوير مجيع 
عنارص جتديد العملية اتلعليمية و 
رفع مستوى كفاءة الكمية و انلوعية 
جلعلها أكرث مقدرة ىلع حتقيق انلجاح 
والوصول إىل أهداف معينة بمقدار 

 .  أقل من اجلهد   و الوقت و املال
 معان اتلقويم(. أ

إن اهلدف الرئييس من العملية 
الرتبوية هو مساعدة الطالب ىلع 
انلمو الشامل يف مجيع جوانب 
شخصياتهم، واكتساب األهداف اليت 
حددها   املجتمع، ويعترب اتلقويم 
واالختبارات والقياس واتلقييم جانباً 

األنشطة املستمرة اليت حتدث من 
ويه كثرياً ما تستخدم . داخل الفصل

عند بعض املعلمني إن لم يكن 
الغائب فهم كبدائل حتمل نفس املعىن 
اال أن املتعني يف وظيفتة لك من هذه 
املصطلحات ، واملطلع ىلع املتطورات 
اليت مربها مفهوم اتلقويم يدرك 
بوضوح ابلون الواضح بني هذه 

                                                           

. مجال ادلين عبد العزيز الرشهان،.   
 04.ص....الوسائل اتلعليمية

االربعة والعالقة اليت  املصطلحات
  .تربطهم اجرائياً 
يعترب اعدة أضيق   testفاالختبار

وهو يعين يف . املصطلحات االربعة 
أضيق معانيه جمموعة من االسئلة 
لالجابة عليها ، وكنتيجة إلستجابات 
الطالب ىلع هذه املجموعة من 
االسئلة حنصل ىلع قيمة عديدة 
خلصائص أو صفات هذا الطالب يف 

وك اذلي نتوخاه من وراء اتمام السل
 أما القياس .العملية اتلعليمية

measurement  ًفغابلاً ما يعين مفهوما
أوسع من االختبار ، وهو يعين يف جمال 

  )عددية)االحصاء، اعطاء قيمة رقمية 
تشري اىل كمية ما يوجد يف اليشء 
من اخلاصة املقاسة وفق مقاييس 
 مدرجة ذات رقمية متفق عليها أما
يف جمال الرتبية فالقياس يعين جمموعة 
مرتبة من املثريات أعدت تلقيس 
بطريقة كمية أو كيفية بعض 
العمليات العقلية      أو السمات أو 
اخلصائص، وهذه املثريات أما أن 
تكون أسئلة أو اعداد أو نغمات أو 

  .غريها
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فتقترص   VALUINGأما اتلقييم
 ىلع أصدار احلكم ىلع قيمة االشياء،
أي تقدير مدى العالقة بني مستوى 
اتلحصيل واألهداف بمعىن تقدير 
  .قيمة الىشء استناداً اىل معيار معني

  EVALUATIONأما اتلقويم

فهو أوسع املصطلحات االربعة 
واشملها، ويعرف بأنه العملية 
الشخصية الوقائية العالجية اليت 
تستهدف الكشف عن مواطن القوة 

د حتسني والضعف يف اتلدريس بقص
عملية اتلعليم واتلعلم وتطويرها بما 
. حيقق أهداف تدريس املادة ادلراسية
وبمعىن أشمل فإن اتلقويم يقصد به 
حتديد مدى ما يلغناه من جناح يف 
حتقيق األهداف اليت نسىع اىل 
حتقيقها يف جانب من جوانب احلياه 
املختلفة ، حبيث يكون عوناً نلا ىلع 

ها ومعرفة حتديد املشالكت وتشخيص
العقبات واملعوقات بقصد وضع 
احللول املناسبة هلا من أجل حتسينه 
ورفع مستواه اىل األفضل يلحقق 

  .أهدافه املنشودة بنجاح

وتلوضيح العالقة بني اتلقويم 
واتلقييم والقياس علينا أن نقوم 

بإعداد جمموعة من االسئلة يف مادة 
" ما " العلوم ونقدمها اكختبار لفصل 

وم بتصحيحها وحنن إذ نفعل ثم نق
  TESTهذا فإننا نقوم بعملية اختبار

ونلفرض أن الطالب حممد من هذا 
درجة من مائة  10الفصل حصل ىلع 

يف هذا االختبار فهدا ال يعين شيئاً 
حمدداً من حيث تفوق حممد أو  تأخره، 
فقد تعين تلك ادلرجة أنه متفوق ىلع 

 .زمالئه إذا اكنت هذه
 ختبارات يف اللغة العربيةأنواع اال(. ه

تعترب االختبارات وسيلة من 
اليت يعول عليها يف  الوسائل اهلامة

قياس وتقويم قدرات الطالب، 
ومعرفة مدى مستواهم اتلحصييل، 

من ناحية، ومن ناحية أخرى يتم  هذا
بوساطتها أيضا الوقوف ىلع مدى 
حتقيق انلواتج اتلعليمية، وما يقدمه 

 ليمية خمتلفةاملعلم من نشاطات تع

تساعد ىلع رفع الكفاءات اتلحصيلية 
دلى الطالب، ذللك حرص الرتبويون 
ىلع أن تكون هذه االختبارت ذات 
كفاءة اعيلة يف عملية اتلقويم، وهذه 
الكفاءة ال تتأىت إال من خالل إعداد 

من  اختبارات نموذجية وفاعلة ختلو
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املالحظات اليت كثريا ما جندها يف 
ات اليت يقوم بعض أسئلة االختبار

 . املعلمني بإعدادها
وسيلة من وسائل  االختبارات

تتضمن العملية الرتبوية  اتلقويم
املحاور األساسية  واتلعليمية كثرياً من

اليت حتقق هلا انلجاح الالزم تلنشئة 
فاعلة يف  األجيال تنشئة صاحلة

جمتمعها حمققة ذلاتها ولغريها اتلقدم 
 :عها فيما ييلوالرخاء واالزدهار، وأنوا

 :اختبار االستعداد اللغوي(.  
اختبار االستعداد اللغوي هو 
عبارة عن مقياس يفرتض فيه أن يتنبأ 
ويفرق بني أوئلك املتعلمني اذلين 
دليهم االستعداد تلعليم اللغة العربية 
لغريانلاطقني بها، وأوئلك اذلين يقل 

فهو . أو ينعدم دليهم هذا االستعداد
م لقياس األداء إذن اختبار يصم

املحتمل ملتعلم اللغة العربية 
لغريانلاطقني بها قبل أن يرشع يف 

 .تعليمها
 :اختبار اتلصنيف  (2

إن االختبار اتلصنييف يصمم 
بهدف توزيع املتعلمني اجلدد حسب 
مستواه يف جمموعة من املجمواعت 

اليت تناسبه حىت يتسىن هل ابلدء يف 
وحىت ال جيلس مع , دورة اللغة

, موعة أىلع من مستواه فيضيع بينهمجم
أو مع جمموعة أدىن من مستواه فيفقد 

وهذا االختبار ال . ادلافعية واحلماس
يعالج نقاطاً تعليمية معينة ولكنه 
اختبار اعم خيترب ما عند املتعلم وما 
 .حصل عليه قبل أن جيلس  لالختبار 

 :اختبار اتلحصيل ادلرايس (. 2
ملعرفة االختبار اتلحصييل يصمم 

مدى استيعاب املتعلم لدلرس اذلي 
قد درسه خالل فرتة طويلة أو قصرية، 

أو ملعرفة ما , فقد تكون اعماً أو أقل
, درسه املتعلم يف دورة دراسية بأكملها
ويقصد به اكتشاف املستوى اذلي 
توصل إيله املتعلم مقارنة بزمالئه 

 .اآلخرين يف املستوى نفسه
 :اختبار التشخيص (. 4

االختبار التشخييص يصمم إن 
بهدف مساعدة لك من املعلم واملتعلم 
ىلع معرفة نقاط الضعف والقوة دلى 
املتعلم ومدى تقدمه يف تعليم عنارص 

ويعقد مثل هذا . بعينها يف دورة اللغة
االختبار يف العادة بعد نهاية لك وحدة 
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يف الكتاب املقرر أو حىت بعد لك 
 .درس يف  الوحدة 

 :لكفاية اللغوية اختبار ا(. 0
تصمم اختبارات الكفاية  أو 
كما تسىم أحياناً اختبارات قياس 
املقدرة اللغوية  ملعرفة مدى استطاعة 
الفرد يف ضوء خرباته املرتاكمة 
السابقة، القيام بأعمال يطلب منه 

ويه يف ذلك عكس , أداءها
االختبارات اتلحصيلية إذ أنها تنظر 

م يف القيام لألمام، أي إىل كفاية املتعل
يف حني , بأعمال تطلب منه مستقبالً 

جند أن االختبارات اتلحصيلية تنظر 
إىل اخللف، أي إىل ما يكون قد درس 

وهذا انلوع من . فعاًل يف برنامج اللغة
االختبارات ال يعتمد حمتواه ىلع أي 
مقرر أو برنامج درايس معني تلعليم 
اللغة ألنه يعىن أواًل بقياس ما عند 

م حايلاً بانلظر إىل  ما يطلب منه املتعل
 .  مستقبالً 

                                                           

. االختبارات اللغوية. اخلويل، حممد يلع. 4 
،  (000 دار الفالح للنرش واتلوزيع، : عمان . )  .ط
امل ارات . اخلويل، حممد يلع.  وانظر أيضا.0 -0 .ص

دار الفالح للنرش واتلوزيع،  : عمان . )  .ط .ادلراسية
 .10 -04 . ،  ص(  00 

  اخلالصة .ج
إن دراسة عنارص العملية اتلعليمية 
تعد من أهم مقومات جناحها، تلصبح 
العملية اتلعليمية أكرث فاعلية وكفاءة ىلع 

فاتلطور احلضاري الرسيع . حتقيق أهدافها
واتلقدم العليم جعل املربني والعاملني 
يف أجهزة الرتبية واتلعليم يكرسون 

 والرتبوي جهودهم ملعرفة املردود اتلعلييم
من العملية اتلعليمية عن طريق استخدام 
األسايلب العلمية واألدوات اتلقنية 
احلديثة من أجهزة ومواد ولك ما من شأنه 
رفع كفاءة العملية اتلعليمية بالطرق 
العملية تلكون أكرث مقدرة ىلع حتقيق 
انلجاح والوصول إىل األهداف بمقدار أقل 

 .من الوقت واجلهد واملال
ناحية أخرى يتم بوساطتها ومن 

أيضا الوقوف ىلع مدى حتقيق انلواتج 
اتلعليمية، وما يقدمه املعلم من نشاطات 

تساعد ىلع رفع الكفاءات  تعليمية خمتلفة
اتلحصيلية دلى الطالب، ذللك حرص 
الرتبويون ىلع أن تكون هذه االختبارت 
ذات كفاءة اعيلة يف عملية اتلقويم، وهذه 

إال من خالل إعداد  الكفاءة ال تتأىت
من  اختبارات نموذجية وفاعلة ختلو

املالحظات اليت كثريا ما جندها يف أسئلة 
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االختبارات اليت يقوم بعض املعلمني 
 .بإعدادها

 املراجع
. 000 . االختبارات اللغوية. اخلويل، حممد يلع

 دار الفالح للنرش واتلوزيع: عمان .  .ط
.   .ط. يمعجم علم اللغة انلظر.  82 ._____

 . مكتبة بلنان.  بريوت
: عمان. 0ط . امل ارات ادلراسية.  00 . _____

 دار الفالح للنرش واتلوزيع
املوجه الفين . دون سنة. إبرهيم، عبد العليم

دار : القاهرة. ملدريس اللغة العربية
 .املعارف

اجتاهات حديةة . 818 . القاسيم، يلع  حممد
غات   تعليم العربية للناطقني بالل

اململكة العربية : الرياض) .األخر 
 السعودية،  عمادة شؤن املكتبات 

الوسائل .  82 . حممد اكظم، حممد خريى
دار انلهضة : مرص 2.ط.اتلعليمية واملن ج

 .  العربية
.    00 . الرشهان، مجال بن عبد العزيز 

الوسائل اتلعليمية ومستجدات 
اململكة العربية . تكنولوجيا اتلعليم

فهرسة مكتبة امللك : عودية الرياض الس
 فهد الوطنية أثناء النرش

إعدا  املعلمني . 812 . الطعمة، صالح جواد
غا العرب تلعليم العربية لغا 

من أحباث انلدوة العاملية  .انلاطقني ب ا
 األو  جبامعة الرياض

: تكنولوجيا اتلعليم . 000 . كدوك، عبد الرمحن
. ت العمليةاملاهية واألسس و اتلطبيقا

 . املفردات. الرياض: .ط
أثر ابليئة   تعليم اللغة . الاكمل،يلع حممد

العربية و ورها جامعة موالنا مالك 
جمموعة .)إبراهيم ماالنج   إجيا ها

حبوث انلدوة ادلويلة حول جتربة تعليم 
ماهلا وما -اللغة العربية يف إندونيسيا

الربنامج اخلاص تلعليم اللغة  -عليها
بية، جامعة موالنا مالك إبراهيم العر

اإلسالمية احلكومية، باتلعاون مع مجعية 
   .  .، ط(ادلعوة واتلعليم يف جنوب آسيا

(    0 مجيع احلقوق حمفوظة، : ماالنج ) 
 00 . ص
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