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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 معىن الطريقة .أ

 معىن الطريقة لغة. 1

خط يف  , وحالة السرية أو املذهب و مجعها طرائق وقدـ تأيت مبعىن :الطريقة لغة

و قد جاء يف القرآن الكرمي   1نـَْهٌج. أو َمْسَلٌك ، أو ُأْسُلوٌب َخاصٌّ ، وقدـ تأيت مبعىن الشيء,

و قال األخفش بطريقتكم   63بطريقتكم املثلى( طه و يذهب  الكرمي يف قصة فرعون  )

و جاء يف القرآن الكرمي أيضا )و أن لو املثلى أي بسنتكم و دينكم و ما أنتم عليه, 

و جتمع الطريقة خطأ  2أي لو استقاموا على طريقة اهلدى. 16استقاموا على الطريقة( اجلن 

            
 24معجم لسان العرب صفحة 1 

, بروين دار ةجملة الدراسات العربية واإلسالميزيدان علي، علم اللغة االجتماعي: نشأته وموضوعه،  2 
 29صفحة  .2002، نوفمرب 3، العدد 3السالم، اجمللد 
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درب بطرقها الناس و غريهم، على طرق و الصحيح أن طرق مجع طريق و هي السبيل أو ال

)كنا  و جيمع ابن منظور يف لسان العرب طريقة على طرائق و يستدل على ذلك بقوله تعاىل

 .11طرائق قددا( اجلن 

 اصطالحامعىن الطريقة . 2

أما اصطالحا فقد تطور مفهوم طريقة التدريس عرب العصور متأثرا بالفلسفة 

لى طرائق التدريس يف الرتبية القدمية أساليب االجتماعية و السياسية، و عموما يغلب ع

التلقني و التقليد و التكرار و االعتماد على احلفظ اآليل و االستظهار، أما يف الرتبية احلديثة 

 3فقد بدأ التوجه إىل الرتكيز على دور املتعلم باعتباره فاعال يف العملية التعليمية.

جراءات اليت يتبعها املعلم ملساعدة تالميذه عّرف طريقة التدريس بأهنا: اإليمن ومنهم 

لتحقيق األهداف ، و قد تكون تلك اإلجراءات مناقشات أو توجيه أسئلة، أو ختطيط 

            
2 الزبيدي، أبو بكر حممد بن حسن بن مذحج )379هـ(، حلن العوام، حتقيق: رمضان عبد التواب، الطبعة 3

54صفحة  م.2000الثانية، مكتبة اخلاجني بالقاهرة،   



25 
 

ملشروع أ إثارة مشكلة تدعو التالميذ إىل التساؤل، أو حماولة الكتشاف أو فرض فروض أو 

  4.غري ذلك

تعلم و التعليم ألجل بلوغ و تعرف أيضا بأهنا: كيفية تنظيم و استعمال مواد ال

األهداف الرتبوية املعينة. و الطريقة هي حركة الوصل بني التلميذ و املنهج ، و يتوقف عليها 

 جناح و إخراج املقرر أو املنهج إىل حيز التنفيذ.

كما تتضمن الطريقة كيفية إعداد املواقف التعليمية املناسبة و جعلها غنية باملعلومات 

 قيم املرغوب فيها )عبد الرمحن عبد السالم حامل(.و االجتاهات و ال

 : مفهوم املنهج احلديث ال يعين املادة أو احملتوى يف الكتاب املدرسي بل تشمل

األهداف واحملتوى، طريقة التدريس والتقومي، ومعىن ذلك أن املستخدم للوسيلة التعليمية عليه 

            
 78صفحة  م.2001ة الثانية، كواالملبور: إيه. إيس. نوردين. ، الطبعيف طرق تعليم اللغة العربية لألجانبجاسم علي،  4 
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وطريقة التدريس وطريقة التقومي حىت يتسىن له  اإلملام اجلّيد باألهداف وحمتوى املادة الدراسية

 .األنسب واألفضل للوسيلة فقد يتطلب األمر استخدام وسيلة مجاهريية أو وسيلة فردية

فاستنبط الباحث من التعاريف السابقة بأن الطريقة هي كيفية يصورها وخيتارها املعلم 

 إليصال اغراض تعليمه يسريا فعاال.

 تعريف اللوحة  .ب

 لغةاللوحة  تعريف. 1

من  نوعية السبورة وخشب, أو هي صحيفة,: لغة مجع اللوحة معناهااللوحات 

 5وسائل اإليضاح.

 

 

            
 281صفحة  معجم لسان العرب 5  
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 اصطالحاتعريف اللوحة . 2

ع ـــم، انيالـــكالفي رـــبش واـــبقمة اـــستوية مغطـــة مـــلوح اصطالحا فهيتعريفها 

أو لتثبيت اشريط ام عليها باستخدت ـــصوصة تثبـــمقر وـــصل أو كاـــشت أو أاـــبطاق

اليت حتمل حمتوى املادة التعليمية اليت تؤدي إىل مساعدته يف حتقيق أهدافه لدبابيس , ا

 6التعليمية اليت يسعى إليها.

هي كل شيء تستخدم ان تبّلَغ التوصية أو اإلعالم يف عملية التعّلم و  اللوحات

يف كتابه  عنده غغىنو   م.الب يف التعلّ تتجّذب اإلنتباه و الرغبة للط التعليم حىت

“Intuctional Technology: Fundation”,  ,هي انواع  اللوحاتنقل من أريف سادميان

واللوحات هي ما يستعني به املعلم على  عناصر يف بيئة الطالب اليت هتّيج الطالب للتعّلم.

 7وتوضيحها. إيصال املاّدة التعلمية وسائر املعارف والقيم إىل أذهان الطالب

            
 13صفحة  م.2001، الطبعة الثانية، كواالملبور: إيه. إيس. نوردين. يف طرق تعليم اللغة العربية لألجانبجاسم علي، 6 
 16 م(, ص.2003قاهرة: دار السالم, , )الالرتبية اإلسالمية وفنّ التدريسعبد الوهاب السالم طويلة,  7
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قطعة من اخلشب او الورقة  استنبط الباحث من التعاريف السابقة بأن اللوحة هي و  

 كتبت عليها إصالحات التعبري اخلاطئ معلقة كانت أم حممولة.

هي كل شيء تستخدم ان تبّلَغ التوصية أو اإلعالم يف عملية التعّلم و  اللوحات

يف كتابه  عنده غغىنو   م.ب يف التعلّ التعليم حىت تتجّذب اإلنتباه و الرغبة للطال

“Intuctional Technology: Fundation”,  ,هي انواع  اللوحاتنقل من أريف سادميان

واللوحات هي ما يستعني به املعلم على  عناصر يف بيئة الطالب اليت هتّيج الطالب للتعّلم.

 8وتوضيحها.إيصال املاّدة التعلمية وسائر املعارف والقيم إىل أذهان الطالب 

املواصالت يعين كاملرِسلة و احدى عناصر الوسائل  اللوحاتيعرّب أّن  درينتوو عنده  

, نقل من ) إحّتد تكنولوجيا الرتبية  و املواصالت( AECT من املواصل اىل املستلم. أّما عنده 

 ُتستخَدم  لتجرية اإلعالم.اليت شكل نوعية ال اللوحاتيبنّي  ويناسنجايا,

            
 
 16م(, ص. 2003, )القاهرة: دار السالم, التربية اإلسالمية وفّن التدريسعبد الوهاب السالم طويلة,  8
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هي وسيلة تساعد إرسالة  اللوحاتبيانات السابقة, يستخلص الكاتب أن و من ال

 ,اوبرية يف الشبكة انرتنيتاإلعالم أو التوصية من مصدر اإلعالم اىل املستلم, مثال تلفاز, 

يف هذا البحث حيّدد الكاتب تعريف و  ما أشبه ذالك.و  والفنون اجملهزة لنشر اخلبار 

هي ف اليت تستخدم لألدوات و املواد التدريس اللوحاتيعين  يف عامل الرتبية فقط, اللوحات

وسيلة بصرية فقط, ما ال متلك عناصر الصوت. و املضمون فيها مثل صورة, رسم, و لكل 

 شكل املواّد املسّجل.

خصائص اللوحة. 3  

 : وميكن أن نلخص مميزات اللوحات التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم مبايلي

 .علم أكثر سرعة وتكيفاجتعل الت .1

  .تتيح جلميع احلواس املشاركة يف التعلم .2

  .يصبح التعلم معها أكثر واقعية .3
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 .تتيح الفرصة للجميع أن يتعلم .4

  .تثري التعلم مبصادر ووسائط متعددة ومتكاملة ومتنوعة .5

  .تزيد املشاركة اإلجيابية للمتعلمني يف عملية التعلم .6

 .تراعي الفروق الفردية للمتعلمني .7

  .توفر أمناطاً غري تقليدية للمتعلمني .8

  .تستوعب األعداد املتزايدة من املتعلمني يف القاعات التعليمية .9

 .توفر مصادر معلومات متعددة داخل القاعات الدراسية وخارجها .10

 هباوعيو فوائد اللوحات التعليمية يف العملية التعليمية . 4

دور فّعال وبارز وإجيايب يف العملية ان للوسائل التعليمية بكافة انواعها وأشكاهلا 

اإلدراك  .التعليمية لالرتقاء هبا إىل أعلى مستوياهتا ولتحقيق األهداف احملددة واملنشودة

 : احلسي
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دور يف توضيح املعىن املوجود يف احملتوى ذلك انه عندما يتم عرض فيلم  للوحاتان 

جيعله حمسوساً لديهم مما يزد من تارخيي للطلبة فان مشاهدته تعمل على تقريب املاضي حىت 

 .اإلدراك احلسي للطلبة

 : فوائدها وهي كاآليتفمن 

تغيري الدور الذي يقوم به املعلم من الناقل وامللقن للمعلومات إىل املشرف واملخطط  .1

 .واملصمم واملنفذ واملقدم للتعليم

 .تعمل على حتسني قدرة املعلم على عرض املادة وتقدميها والتحكم هبا .2

إجراء عملية التقومي تصبح أسهل بالنسبة للمعلم حيث تصبح الفرصة متاحة  ان .3

أمامه للحصول على التغذية الراجعة اليت توفرها الوسيلة التعليمية إذا استخدمت 

 .بفاعلية ومقدرة صحيحة

 .يتمكن املعلم من استخدام الوقت املتاح بفاعلية أكرب .4
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 عندما يتم استخدام اللوحات التعليمية. التقليل من االنفاق ، وتوفري الوقت واجلهد .5

 .املسامهة يف رفع كفاءة املعلمية املهنية ودرجة استعدادهم .6

 .تعمل اللوحات التعليمية على ضبط املواقف التعليمية والسيطرة عليها .7

 .تزود املعلمني بوسائل تشخيصية وعالجية وإثرائية للطلبة .8

يث تعاجل مفهوم معلن بأكثر تعمل على توفري مصادر تعلم متعددة ذات مغزى ح .9

وتعمل اللوحات التعليمية على توفري وسائل متعددة للمعلمني تساعدهم  من وسيلة

 يف إثارة الدافعية لدى الطلبة.

 وعيوب اللوحة:

 :اللوحايتوأّما عيوب 

 كان املعّلم مطلوبا إبكريا يف برنامج الدرس ) حيتاج الوقت منفردا( .1

 كان إحتياج النظام التخطيط .2
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  ن إحتياج القدرة اخلاّصة يف تقرير برناجمة التعليمكا .3

 9نها:م اللوحاتو من الرأي األخر يعرف بأّن العيوب أو تضعيف هذه 

كان إحتياج تركيز التعريف على خربة مثّبتة و معّينة, حيت البّد جُياد تعريفها  .1

 بالتعّلم اجلدّ 

تقّدم الكناية و القياسية يف شكل البصرسة هي جتريديٌّ,  اللوحاتكانت  .2

 حىت حتتاج اىل مساعدة السماعية

يف ضبط بسبب التجريدّي, ترقية تعريفها مراقبة من خالل ترقية القدرة  .3

 و تركيب الكليمات  الضمائر

 ختدم باحلسنة هلم يقدرون على تفكري التجريديّ  اللوحاتهذه  .4

            
9 Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hal. 131 
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 قياسية يف شكل األصوات البّد علىو الكناية الالتقدمي بتعبري الشعور أ .5

 م أن يفهم املفردات اللغة و خربة القياسية. إذا مل ميلك فهما فيأيتاملتسل

  عدم الفهم و سوء الفهم 

 من بعض نقصاهنا : عيد حممد رأىو 

 احتمال ضياع أو تلف البطاقات .1

 ضياع الوقت عند ترتيب وعرض البطاقات .2

 للعرض على اللوحة عدم مناسبة حجم البطاقات .3

 مساحة اللوحة قد ال تسمح بعرض البطاقات إذا كانت كثرية العدد .4

عدم مناسبة البطاقات املوجودة باللوحة للتالميذ من حيث اللون والشكل  .5

 10واإلخراج

 

            
 185صفحة  2005الكتب: القاهرة، ، عامل 1الطبعة النحو املصفى,  عيد، حممد، 10 
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السابقة يستنبط الكاتب أّن هذه الوسائل ترّكز اىل ممارسة  اللوحاتو من عيوب 

األلفاظ, و هذه اطالع كّل الطالب أن يتعّلموا تركيزا يف   حىّت وجب على االطالع البصري

 حتتاج اىل ابكاري املعّلم يف تعيني برناجمة الدرس.

 استخدامات اللوحة يف التعليم طريقة. 5

  : أساسيات يف استخدام اللوحة

حتديد األهداف التعليمية اليت حتققها اللوحة بدقة وهذا يتطلب معرفة جيدة بطريقة  .1

هداف بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة أيضًا مبستويات األهداف : صياغة األ

العقلي، احلركي، االنفعايل، وقدرة املستخدم على حتديد هذه األهداف يساعده على 

 .االختيار السليم للوسيلة اليت حتقق هذا اهلدف أو ذلك

ستخدام بعد ا واملتابعة تتضمن ألوان النشاط اليت ميكن أن ميارسها ,متابعة اللوحة .2

 اللوحة ألحداث مزيد من التفاعل بني الدارسني
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أال ميأل املدرس السبورة بالكتابة ، بل جيب تنسيق الكتابة عليها خبط واضح ، وأن  .3

 يقسم السبورة حسب ما يدون عليها من معلومات

أن يرتك جزءا من اجلانب األيسر للسبورة لكتابة املصطلحات اجلديدة ، أو رسم  .4

  شكل

ءا من اجلانب األمين لكتابية البيانات املطلوبة عن الصف الذي أن خيصص جز  .5

 يشغله بالدرس ، كاليوم ، والتاريخ ، واسم املادة واحلضور ، والغياب

أن حيافظ على تنظيمها يف هناية كل حصة ، وميحو ما كتب عليها مبجرد االستغناء  .6

 عنه

ما   بكثرةذهان الطالب االختصار يف الكتابة عليها قدر اإلمكان ، حىت ال تتشتت أ .7

 كتب عليها ، وعدم تنظيمه ، وتداخله مع بعضه البعض
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نسخ مواد غري موجودة يف الكتاب املدرسي ، أو كتابة املواد اليت تلزم أثناء مناقشة  .8

ضرورة الكتابة عليها خاصة يف املرحلة االبتدائية ، لتجنب إمالء التالميذ ، الدرس .

 ية من األخطاء اللغويةولضمان إمالئهم مواد صحيحة خال

 إبراز املواد املهمة ، كالكلمات اجلديدة ، أو الصعبة يف دروس اللغات .9

 هتيئة اجلو املناسب الستخدام اللوحة.  .10

ويتضمن التقومي النتائج اليت ترتبت على استخدام اللوحة مع  ,تقومي اللوحة .11

 األهداف اليت أعدت من أجلها. 

 تعريف القدرة .ج

القوة الفعلية على األداء ،أو هي نشاط معني، أو جمموعة من  فهي اإلمكانية أو   

هي اإلمكانية احلالية للفرد على األداء، الذي وصل إليه من  أو االستجوابات .األداءات
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طريق التدريب أو من دونه، ومن ََث ،فإهنا متثل إمكانية الفرد حاليا فيما ميكنه القيام به من 

 .خلارجية الالزمةأعمال، يف حالة توافر الظروف ا

ا القوة الفعلية على األداء، اليت يصل إليها على أهن حممود عبد القادرحسب   

اإلنسان من طريق التدريب أو دونه، أي هي قوة اإلنسان احلالية للقيام بعمل ما، إذ توافرت 

 11.الظروف اخلارجية املناسبة

فهذه التقنية تساعد يف "  Visualization تطبيق تقنية " التصور عطية حمموديرى  و   

 .تنمية قوة العقل وتوصل إىل نتائج مرضية يف احلياة، واحملاولة يف تفكري يف احللم

سجل خاص كل ما يلوح أمامه أثناء التجوال يف الفضاء  يقوم املتمرن بتدوين يف  

تصور ما  وهو القدرة على إدارة األشكال املسطحة واجملسمة وتقليبها يف الذهن و الفكري

ستؤول إليه بعد دوراهنا، أو تصور حركات اآلالت واألجسام وأوضاعها املختلفة أثناء هذه 

            
  48صفحة   م2004الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: اجلزائر،  ،2، الطبعة حماضرات يف علم النفس اللغويبن عيسى، حنفي، 11 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
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صول إىل درجة من الكفاية من طريق إمكانية الو  كيف تتطور هذه األوضاع  احلركة، و

التدريب املقصود أو غري املقصود، أي أنه قوة كامنة لدى الفرد على القيام باألعمال اليت 

 .لاألعما  تتطلبها مهنة من املهن، أو هي القدرة على ممارسة

 هي جمموعة من أساليب األداء، اليت ترتبط فيما بينها ارتباطًا عاليا، مبا فإن القدرة   

 .مييزها عن غريها من أساليب األداة األخرى، أي تلك اليت ترتبط مع غريها ارتباطًا ضعيفا

 الضمائر تعريفد. 

 هو اخلفي ، أضمرت الشيء أي أخفيته :الضمري يف اللغة 

صاحل . على متكلم ، أو خماطب ، أو غائب اسم وضع للداللةويف االصطالح فهو 

 كونه  حل حمل صاحل ودل على (أنا  ) طين ، الضمرييتحدث عن نفسه قائال : أنا أحب و 

  12.األمساء اليت حتل حمل األمساء الصرحية يطلق عليها الضمائر .متكلما

            
 18وسيلة الصرف لطبعة نور فكر صفحة  12 
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 فمن البيانات السابقة يستخلص الباحث ما يلي :

 .قدرة هي الكفاءة واالستطاعة لدى املرء  لقبول شيء ما او قيام بعمل مالا

  قطوع بالرقيق  تكتب عليها بعض املواد الدراسيةاللوحات اي عدة قطعات اخلشب امل

 استخدام اي طلب اخلدمة اي جعل الشيء خادما ومعينا

 الطريقة هي الكيفية املستعملة اجملرية عليها هلدف و غاية ما

 فطريقة استخدام اللوحات هي كيفية جنري عليها ونستخدم هبا لتأكيد حتقيق هدف الدراسة

 .تكتب عليها بعض املواد الدراسيةشكلة واملكتوبة باستعمال قطعات اخلشب امل

وقدرة ضبط الضمائر هي امللكة يقتدر هبا صاحبه إلتيان بانواع الضمائر الضابطة تطابق 

 سياق الكالم املقصود.


