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 مستخلص البحث
يف برانمج  هارة الكالمميف تعليم  للطلبة (Vlogging) تدوين الفيديو. 2019نستعني, حممد خري, 

البحث  .ة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجاملكثف لتعليم اللغة العربي
اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية،كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالان ملك إبراهيم 

 اإلشراف: الدكتور أرويل حبر الّدين املاجستري.اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 ،  مهارة الكالم.(Vlogging)تدوين الفيديوالكلمات الرئيسية: 

 تطوير يف املشاركة األطراف مجيع من واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا السريع التطور يتطلب
 املظهر الواضح هي الكالم مهارة .األنشطة مجيع يف التكنولوجيا ابستخدام فيوالتكي أنفسهم

 (Vlogging) الفيديو عملية تدوين وصف يهدف هذا البحث إىل ثالثة أمور، وهي اللغة. ملستخدمي

 وصف مسامهة تعلم الطلبة بوسيلة تدوينو  (Vlogging) الفيديو الطلبة بوسيلة تدوينطريقة تعلم  وصفو 
جبامعة موالان  (PPBA)العربية  اللغة لتعليم املكثف برانمج الكالم يف مهارة تعليم يف (Vlogging) الفيديو

 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
استخدم الباحث منهجا وصفيا مبدخل كيفي يف هذا البحث. وأسلوب مجيع البياانت يف هذا 

، مجع البياانتالبحث هو املقابلة واملالحظة والواثئق. أّما أسلوب حتليل البياانت يف هذا البحث فهو 
 .االستنتاجاتمن  االستفادةانت, و ، وعرض البياخفيض البياانتو 

حبث تتكون من: أ(  (Vlogging) الفيديو تدوين طريقة( 1ونتيجة البحث تدل على أن : )
 تسجيل موقع نع حبث الفكرة، و ب( حتديد املوضوع، و ج( تطوير السيناريو،و د( تقرير املمثل، و و(

طريقة تعلم الطلبة ( 2.أّما )حتميل الفيديو، و ط(حترير الفيديوو ح(  ،تسجيل الفيديو الفيديو،و ز(
 الدعاء ، و ب(إعداد اهلاتف وبرانمج حمرر الفيديوتتكون من :أ( ف (Vlogging) الفيديو بوسيلة تدوين
حبث موقع التسجيل  , و و(تقسيم اجملموعة ، و ه(إعداد املواد و د( ،توجيه التعليم ،و ج(ودافع التعلم

حتميل الفيديو على  مناقشة الفيديو،و ي( و ط( ،تسجيل الفيديو ، و ح(احلوارممارسة  ، و ز(الفيديو
Instagram( 3. أّما )الفيديو مسامهة تعلم الطلبة بوسيلة تدوين (Vlogging)  )زايدة محاس فهي : أ

الكتابة ابللغة يبدأ الطلبة يف تعلم ، و ج( زايدة كمية التدريب يف اللغة العربية الطلبة للتعلم، و ب(
تعلم استخدام وسائط املدوانت هو رفع املستوى النجاح يف تعليم مهارة الكالم، و ه(  ، و د(العربية

 ة. للطلب الفكرمصدر 
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Kata Kunci : Pembuatan Vlog (Vlogging), maharah kalam.  

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan semua 

pihak mampu mengembangkan diri dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam 

semua kegiatan. Keterampilan ini merupakan ketrampilan yang tampak dari pengguna bahasa. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) memaparkan proses pembuatan vlog mahasiswa dalam 

pembelajaran maharah kalam di PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2)menjelaskan 

metode proses pembuatan vlog mahasiswa dalam pembelajaran maharah kalam di PPBA UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, dan 3) mendeskripsikan kontribusi pembelajaran mahasiswa 

melalui media pembuatan vlog mahasiswa dalam pembelajaran maharah kalam di PPBA UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumen. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) metode pembuatan vlog mahasiswa dalam 

pembelajaran maharah kalam di PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri atas: a) 

mencari ide, b) menentukan topik, dan c) mengembangkan skenario, dan d) menentukan 

pemeran f) mencari latar perekaman video, g) merekam video, f) mengedit video, dan g) 

mengupload video. Adapun (2) cara siswa belajar tentang pembuatan vlog mahasiswa dalam 

pembelajaran maharah kalam di PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri atas: a) 

mempersiapkan gadget dan software editor video, dan b) doa bersama dan motivasi untuk 

belajar, c) orientasi pembelajaran, dan d) persiapan bahan, e) pembagian kelompok, dan f) 

mencari lokasi perekaman, g) berlatih percakapan, h) perekaman video, i)mendiskusikan hasil 

perekaman , dan j) mengunggah video ke Instagram. Kemudian (3) kontribusi belajar siswa 

melalui pembuatan vlog mahasiswa dalam pembelajaran maharah kalam di PPBA UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang adalah: a) peningkatkan antusiasme siswa untuk belajar, b) 

peningkatan kuantitas pelatihan dalam bahasa Arab, c) ketersediaan kesempatan siswa untuk 

belajar menulis dalam bahasa Arab, d) peningkatan tingkat keberhasilan dalam pembelajaran 

maharah kalam, dan e) pembelajaran menggunakan media vlogging adalah sumber pemikiran 

bagi siswa. 

 

 



ABSTRACT 

Nasta’in, Muhammad Choiru. 2019. Making student vlogs in maharah kalam learning in PPBA 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis, Department of Arabic Education, Faculty 

of Tarbiyah and Teaching Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang. Advisor: Dr. Uril Bahruddin, M.A. 

Keywords : Making student vlogs( Vlogging), maharah kalam. 

The rapid development of information and communication technology requires that all 

parties are able to develop themselves and adapt to the use of technology in all activities. The 

impact of this technological development also affects the learning process, especially in 

learning Arabic. So the lack of creativity and innovation in the process of learning Arabic is 

one of the problems faced by teachers and students in learning Arabic at this time. These 

problems cause students' boredom and their difficulties in learning Arabic, especially in 

speaking skills. Therefore, making a student vlog in the learning of maharah kalam in PPBA 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang is a form of effort and contribution of researchers in 

offering solutions to overcome these problems. Researchers focus on speaking skills, because 

speaking skills in Arabic are very important. This skill is a skill that is seen from the language 

user. 

The objectives of this study are: 1) describing the process of making student vlogs in 

the learning of maharah kalam in PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2) explaining 

the method of the process of making student vlogs in maharah kalam learning in PPBA UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, and 3) describing the contribution of learning students 

through the media of making student vlogs in the learning of maharah kalam in PPBA UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

This research method uses descriptive method with a qualitative approach. Data 

collection techniques in this study were interviews, observation and documents. The data 

analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation, and 

conclusions. 

The results of this study indicate that: (1) the method of making student vlogs in the 

teaching of kalam maharah in PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang consists of: a) 

searching for ideas, b) determining the topic, and c) developing scenarios, and d) determining 

the cast f) look for video recording settings, g) record videos, f) edit videos, and g) upload 

videos. As for (2) the way students learn about making student vlogs in kalam maharah learning 

at PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang consists of: a) preparing gadgets and video 

editor software, and b) joint prayers and motivation for learning, c) learning orientation, and d) 

preparation of material, e) division of groups, and f) searching for recording locations, g) 

practicing conversations, h) video recording, i) discussing the results of recording, and j) 

uploading videos to Instagram. Then (3) the contribution of student learning through the 

making of student vlogs in the learning of maharah kalam in PPBA UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang is: a) increasing student enthusiasm for learning, b) increasing the quantity of 

training in Arabic, c) availability of student opportunities to learn to write in Arabic language, 

d) increasing the level of success in learning maharah kalam, and e) learning using vlogging 

media is a source of thought for students. 
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 فصل األولال

 االطار العام و الدراسات السابقة
 خلفية البحث .أ

 األطراف مجيع من واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا السريع التطور يتطلب
 يؤثر. األنشطة مجيع يف التكنولوجيا ابستخدام فيوالتكي أنفسهم تطوير يف املشاركة

 يكون أن بيجي حيث 1التعلم عملية على أيًضا التكنولوجي التطور هذا أتثري
 التعلم عملية تكون حبيث واإلبداع االبتكارات خمتلف تنفيذ على قادرين املعلمون

 أن يقوم هبما ميكن الذي واإلبداع االبتكار. 2احلالية ابلتطورات دائًما متصل ذات
 تكون أن ميكن. 3لتعلما كوسيلة  املعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من نو ملعلما

دى ل لتعلما مؤثرة حلماسةابة و جذ املعلومات تكنولوجيا يف املتكاملة التعلم يلةوس
  .الطلبة

 على بةالطل قدرة ترقية توقعي ذيال دراسةال نهجم على االتكنولوج تطورأيثر 
 2013 لعام دراسةال نهجم يف بةالطل يكون أن املتوقع من 4.التكنولوجيا استخدام

 األجهزة مثل الكاملة التكنولوجيا إىل ابإلضافة اإلنرتنت، فهم على قادرين
 استخدام يف املتعلم قدرات يف ترقية 2013 لعام دراسةال منهج يتوقع. 5والربامج

                                                           
1 Cecep Abdul Cholik. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Meningkatkan 
Pendidikan Di Indonesia. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, [S.l.], v. 2, n. 6, p. 21 - 30, june 
2017. ISSN 2548-1398 
2 Wahyu Widhiarso, Pemanfaaatan Inovasi dan Teknologi Untuk Pendidikan, 
(https://blog.ugm.ac.id/2010/07/25/pemanfaaatan-inovasi-dan-teknologi-untuk-pendidikan/, 
diakses 19 April 2019 jam 15.00 WIB) 
3 Fifit Firmadani. Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Sebagai Inovasi Pembelajaran Era 
Revolusi Industri 4.0. KoPen : Konferensi Pendidikan. v. 2, n. 1. 2020. ISSN: 2654-8607 
4 Tari, Ezra, and Rinto Hasiholan Hutapea. "Peran Guru Dalam Pengembangan Peserta Didik Di 
Era Digital." Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi 1, no. 1 (2020): 1-13. 
5 Musril, Hari Antoni, Jasmienti Jasmienti, and Mifta Hurrahman. "Implementasi Teknologi Virtual 
Reality Pada Media Pembelajaran Perakitan Komputer." Jurnal Nasional Pendidikan Teknik 
Informatika: JANAPATI 9, no. 1 (2020): 83-95. 
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 فهم على قادرين بةالطل يكون أن أيًضا املتوقع من ذلك، إىل ابإلضافة. 6التكنولوجيا
 إىل والوصول والعروض الطباعة مثل التكنولوجيا استخداميف  واآلداب األخالقيات

 يتم مل الذين بةالطل وكذلك املعلمني من العديد هناك يزال ال ذلك ومع. 7اإلنرتنت
 لذلك. ةالدراس هجنمل دفاهل أصبح أنه من الرغم على التكنولوجيايف  هماستخدام

 .التكنولوجياأساس  على متعلال ليةوس جيدوا مل إذا اهلدف هذا حتقيق الصعب من
 يكون أن املتوقع من. 8املتعلم إبداع إىل العصر هذا يف التعلم عمليةحتتاج 

 لتنمية مستعدين يكونوا حىت مستقل بشكل قدراهتم تطوير على قادرين املتعلمون
ات ينبغي القدر  هذه لتحقيق. يف تعلمهم يواجهوهنا اليت املشكالت وحل   قدراهتم

 وفهم إلجياد الفرصة املتعلمني إعطاء. املتعلمني على اركز م على التعلم أن يكون
 أن يزال ال التعلم كان  إذا القدرة هذه حتقيق صعب. 9احللول أفضل تقدمي وحماولة

 لذلك. املعلم يركز على التعلم من الكثري هناك يزال ال الواقع يف. املعلم على يركز
 االسرتاتيجية أو التعلم عملية على تغيريات جراءإب التعلم جودة حتسني من االحتياج

 .املتعلم على لرتكزبداية إىل ا املعلم على تركز اليت
 احلياة هاإلي ةحمتاج املهارات هذه ألنجد ا،  مهمة العربية غةلل   كالمال مهارة

. كثرة املمارسة  هي املهارة هذه قيةلرت  طريقةاحدى ال. طابةواخل احملادثة مثل اليومية
 عدد قليحىت   مملة تزال التعل م اللغة العربية  عمليات بعض يفمهارة الكالم  ولكن

 .املمارسة يف املتعل مني

                                                           
6 Hamdani, Agus Umar, Lis Suryadi, Kukuh Harsanto, and Suwasti Broto. "Pelatihan Penggunaan 
Google Class Room Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Bagi Guru Smk Muhammadiyah 9 
Jakarta." Ikra-Ith Abdimas 3, no. 1 (2020): 95-100. 
7 Harun Harosid, Gambaran Umum K13 Revisi 2017, 
(https://www.scribd.com/document/384101438/GAMBARAN-UMUM-K13-REVISI-2017-docx, 
diakses 20 April 2019 jam 23.55 WIB) 
8 Suciati, Pengembangan Kreativitas Inovatif melalui Pembelajaran Digital, Jurnal Pendidikan, 
Universitas Terbuka,Vol. 19 No. 02 September 2018, hal. 150. 
9 Komatsu, Hikaru, Jeremy Rappleye, and Iveta Silova. "Student-Centered Learning and 
Sustainability: Solution or Problem?." Comparative Education Review 65, no. 1. 
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 جامعة يف( PPBA) العربية غةلل  املكثف  برانمج يف العربية اللغة تعلميهدف 
منها مهارة  العربية للغة املهارات حتسني إىل االنجاحلكومية مب إبراهيم مالك موالان

 مهارة تعلم عملية يف تكن مل. االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
الطلبة  حتفيز لزايدة كثرية  جهود (PPBA) العربية غةلل  املكثف  برانمج يف الكالم
 ميكن مهارة الكالم يف الفيديوتدوين  أن الباحثون يعتقد. العربية ابللغة همتومحاس

 أن أيضاو  التكنولوجيا استخدام يف العربية ابللغة واملتعلمني للمعلمني وسيلة كوني أن
 .املمتعة العربية اللغة ممارسات عدد تزيد
 هذا يف املشكالت موضوع يف ابلبحث جًدا مهتم   الباحث فإن الشرح على بناءً  

ا الرقمية لالوسائ يف الباحثني قدرة تعد. اجملال ، إن  هذا لذا. ثالبح إلجراء داعمة جد 
يف  هارة الكالمميف تعليم  للطلبة (Vlogging) تدوين الفيديو "البحث ابملوضوع 

 " الئٌق لإلجراء. ةبرانمج املكثف لتعليم اللغة العربي

 أسئلة البحث .ب
 البحث كما يلي:أسئلة  قدمتيف خلفية البحث،  شرححسب ما 

 برانمج يف الكالم هارةم تعليم يف للطلبة (Vlogging) الفيديو تدوين طريقةكيف  .1
 ؟(PPBA) العربية اللغة لتعليم املكثف

 هارةم تعليم يف (Vlogging) الفيديو تدوينطريقة تعلم الطلبة بوسيلة كيف    .2
 ؟(PPBA) العربية اللغة لتعليم املكثف برانمج يف الكالم

 هارةم تعليم يف (Vlogging) الفيديو تدوينكيف مسامهة تعلم الطلبة بوسيلة  .3
 ؟(PPBA) العربية اللغة لتعليم املكثف برانمج يف الكالم

 
 أهداف البحث .ج

 فأهداف هذا البحث كما يلي: ذه أسئلة البحثهب
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 برانمج يف الكالم مهارة تعليم يف (Vlogging) الفيديو تدوينعملية  وصفل .1
 .(PPBA) العربية اللغة لتعليم املكثف

 مهارة تعليم يف (Vlogging) الفيديو تدوينطريقة تعلم الطلبة بوسيلة  وصفل .2
 .(PPBA) العربية اللغة لتعليم املكثف برانمج يف الكالم

 هارةم تعليم يف (Vlogging) الفيديو تدوينلوصف مسامهة تعلم الطلبة بوسيلة   .3
 (PPBA) العربية اللغة لتعليم املكثف برانمج يف الكالم

 البحث فوائد .د
 الفوائد النظرية .1

 (Vlogging) الفيديو تدوين ا البحث مساعدة ملعرفةأن تكون نتيجة هذ
 . مهارة الكالم تعليم يف للطلبة

 الفوائد التطبيقية  .2
 للباحث .(أ

 يف (Vlogging) الفيديو تدوين عن املعارفيفيد هذا البحث 
. وكذلك، هذا البحث يساعد الباحث ألداء الوظيفة الكالممهارة  تعليم

 .النهائية للحصول على درجة الباكالريوس
 ربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةل .(ب

  (Vlogging) الفيديو تدوين معارفيفيد هذا البحث إعطاء 
ابللغة  وايتكلم أن ىت يستطيع الطلبةح مهارة الكالم تعليم يف للطلبة
 ابجليد. العربية

 ملعلمي اللغة  .(ج
 الفيديو تدوين يفيد هذا البحث إعطاء املزيد من املراجع يف

(Vlogging)  مهارة الكالم تعليم يفللطلبة. 
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 حدود البحث .ه
 احلد املوضوعي .1

 (Vlogging) الفيديو تدوينحدد الباحث موضوع هذا البحث حول 
 .(PPBA)   العربية اللغة لتعليم املكثف برانمج يف مهارة الكالم تعليم يف طلبةال

 احلد املكاين .2
جامعة  العربية اللغة لتعليم املكثف برانمج أقام الباحث هبذا البحث يف

 .(PPBA)ج موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن
 احلد الزماين .3

    .2019( سنة مايوو  بريل)أ شهرينالبحث يف فرتة أقام الباحث هبذا 
 

 حتديد املصطلحات .و
يستخدم الباحث بعض املصطلحات املهمة اليت ستصدر مرارا وتكرارا يف هذا 

 البحث، سيذكر الباحث تلك املصطلحات مع شرحها تسهيال وتفهيما. وهي: 
 (Vlogging) الفيديو تدوين .1

 هو املنشور احملتوى ولكنالتدوين  نشاط هو (Vlogging) الفيديو تدوين
 10فيديو تسجيالت

 كالمالمهارة تعليم  .2
ومهارة الكالم هي  11.اخلربة أو السلوك يف تعديل عملية هو ميالتعل

كالم هو مهارة التعليم فلذلك  12.الصوت خالل من اللغة التعبري على القدرة
 .الصوت خالل من اللغة التعبريعملية تعديل يف خربة الطلبة يف 

                                                           
10 Raf Knowledge, Video Blogging untuk Pemula (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2010), hal. 1. 
 23، )مصر : مكتبة مصرية، د.ت(، ص فسكولوجية التعليمفهمي مصطفي ،  11
صفحة :  ,Al Manhal :2006 .الطابوالكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية.  عطية, حمسن علي 12

165 
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 الدراسات السابقة .ز

اليت قام هبا الباحثون فيما  (Vlogging) الفيديو تدوينتوجد عدة حبوث يف انحية 
 سبق منها:

مدونة  حمتوى أتثريات ،يفي هاريالماست ،داقصان مرمي ،أيريبكا روتيليا دافيد .1
 االجتماعية العلوم كليةيف   الطلبة اجتاه تشكيل على يوتيوب على الفيديو

 هو بحثال اهذ من الغرض كان.  2018راتوالجني، سام  جبامعة والسياسية
 طالب اجتاهات تكوين على يوتيوب على مدونة الفيديو حمتوى أتثري ملعرفة
 سام جامعة يف والسياسية االجتماعية العلوم كلية  من االتصاالت العلوم

 اإلجيابية. وإجيابية قويةوهي  االرتباط ةقيم لبحثا اهذ نتائج. راتوالجني
. الطلبة اجتاهو  مدونة الفيديو حمتوى بني االجتاه أحادية عالقة هناك أن تعين

 اجتاه من تشكيل سيكون غالًبا مدونة الفيديو حمتوى الطلبةيشاهد  عندما
 إجيايب اجتاه هو حيدث الذي جتاهاال تشكيل. االتصال علوميف  الطلبة
 جتربة يريدون ،مدونة الفيديو مشاهدة وحيبون سعداء الطلبة يكون أن بقصد

 .مدون الفيديو يصبحوا أن يف الرغبة لديهم حىت مدونة الفيديو يف األشياء
 لطالب التعلم نتائج زايدة على التعلمعن  مدونة الفيديو أتثري ،إينداايمتي .2

 اهتمام زايدة هو بحثال اهذ من الغرض. ديفوك 2 ثانوية املهنيةال رسةاملد
 أن ميكن الفيديو مدونة أن هي الدراسة هذه نتائج. التعلم نتائجب الطلبة
 .هارقيوت الطلبة تعلم نتائج على تؤثر

 متكاملة تعليمال وسيلةك  مدونة الفيديو استخدام ،روين يودي سيفتا فريياان .3
 تقدمي هو بحثال اهذ من الغرض كان.  2017 املعلومات، لتكنولوجيا

 يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطوير نتائج استخدام لكيفية شرح
 هذ نتائج. ابلتعلم الطلبة اهتمام لزايدة تعليمال كوسيلة  مدونة الفيديو شكل
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  استخدامه ميكن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطوير أن بحثال
 .العلوم حتويل عملية يف الطلبة أنفس لتطوير كوسيلة

 
 (1.1اجلدول )

منهج  موضوع البحث الباحث رقم
 البحث

التساوي هذا 
 البحث

الفرق هذا 
 البحث

أيريبكا  1
روتيليا 
مرمي  دافيد،

 صانداق،
ستيفي 
 هاريالما

 على مدونة الفيديو
 يوتيوب

التساوي بني هذا  حبث الكمي
البحثني يعين 

مدونة يبحثان عن 
 .الفيديو

الفرق بني البحث 
السابق وهذا 

أن  البحث يعين
هذا البحث 

تدوين يبحث عن 
والبحث الفيديو 

 السابق عن
استخدام مدونة 

ومنهج  .الفيديو
هذا البحث 

حبث  يستخدم
 .الوصفي الكيفي

فيديو عن ال مدونة إينداايمتي 2
 التعلم

التساوي بني هذا  إجرائي حبث
البحثني يعين 

مدونة يبحثان عن 
 .الفيديو

الفرق بني البحث 
السابق وهذا 
البحث يعين أن 
هذا البحث 
يبحث عن تدوين 
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الفيديو والبحث 
السابق عن 
استخدام مدونة 
الفيديو. ومنهج 
هذا البحث 
يستخدم حبث 

 الكيفي الوصفي.
روين يودي  3

سيفتا 
 فريياان

 كوسيلة  الفيديو مدونة
 التعليم

 يفيحبث الك
 وصفيال

التساوي بني هذا 
البحثني يعين 

مدونة يبحثان عن 
 .الفيديو

الفرق بني البحث 
السابق وهذا 
البحث يعين أن 
هذا البحث 
يبحث عن تدوين 
الفيديو والبحث 
السابق عن 
استخدام مدونة 

 الفيديو.
 

ولكن الفرق بني البحوث السابقة وهذا  فيديوال مدونةكل البحوث عن يبحث  
البحث يعين يف استخدام املنهج البحث واملوضوع، الباحث يستخدم املنهج البحث 

تدوين الفيديو للطلبة يف تعليم  خر ابملوضوعويبحث من وجه اآلالكيفي الوصفي 
 .مهارة الكالم
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 فصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 تدوين الفيديواملبحث األول: 

 تدوين الفيديومفهوم  -أ
الذي غالًبا ما يتم اختصاره كـ  Wikipedia ،Video Bloggingوفًقا ملصطلح 

vlog  أوvlogging  هو شكل من أشكال التدوين حيث تكون وسائطه فيديو. وفًقا
ملصطلح "تدوين الفيديو" هو نشاط تدوين ولكن احملتوى املنشور هو تسجيالت 

حترير و  تسجيل الفيديو 14التدوين و أبسط طرقه هي:توجد عدة طرق يف  13فيديو.
 .تضمني الفيديوو  حتميل الفيديوو  الفيديو

 خطوات تدوين الفيديو -ب
اليت وجدانها كثريا من  (Vlog) مدونة الفيديويف بعض الربامج التعليمية إلنشاء 

سهاًل الفيديو أو حمركات البحث األخرى، نعرف إن  تدوين  googlingخالل 
جًدا. ولكن، هناك عدد من األشياء اليت جيب االهتمام هبا للوسائط التعليمية. 

  15منها :
 فكرة. ال1

النقطة األوىل يف إنشاء قصص يف املدوانت اليت سيتم  يه فكرةال 
تعليمية خاصة فيما يتعلق ابملواضيع اليت سيتم تسليمها  لاستخدامها كوسائ

                                                           
13 Raf Knowledge, op.cit., hal 1. 
14 Ibid., hal. 2 
15 Ronny Yudhi Septa Priana, Pemanfaatan Vlog Sebagai Media Pembelajaran  

Teritegrasi Tekhnologi Informasi. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, FKIP 

UNTIRTA. 2017, hal. 315-316.  
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يف مقاطع الفيديو اليت سيتم تسجيلها مث يتم تسليمها يف مدونة الفيديو اليت 
 سيتم إنشاؤها.

 . املوضوع2
وع هو وصف للقصة أو واخلطوة التالية هي حتديد املوضوع. املوض 

 حمتوايت القصة اليت سيتم تضمينها يف الفيديو الذي سيتم إنشاؤه.
 . إنشاء سيناريو3

هو سواء بصنع أفالم قصرية ذات  (Vlogs)إن إنشاء مدوانت فيديو  
مواضيع، لذلك جيب أن يكون سيناريو كقصة. جيب ترتيب القصة يف 
شكل سيناريو بدقة وتفصيل حبيث تصبح كل قصة متصلة. و نستطيع أن 
نقوم إبعداد لوحة سيناريو اليت تسجل كل مشهد حبيث ال يتم تفويت 

 اإلنتاج حىت  اخلالصة األشياء املهمة اليت جيب نقلها من بداية التعرض يف
 وإلقاء الرسائل املهمة كاالختتام.

 إعداد مكان اخللفية. 4
قبل تسجيل مقطع فيديو ، جيب علينا إعداد مكان كخلفية للفيديو.  

 واجلاذبية واهتمام املشاهدين . األمهيةهذه اخلطوة لتقوية قيم 
 . اإلضاءة5

االهتمام ابإلضاءة حبيث يتم إجراء إلنتاج فيديو عايل اجلودة ، حنتاج إىل  
 نتائج مقاطع الفيديو وفًقا للتوقعات جبودة صورة جيدة.

 . األعراض6
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إعداد األعراض قبل أخذ الصور. جيب أن يكون كل شيء جاهزًا يف  
موضعه وأجزائه ، فال أتخذ الصور بشكل متكرر. اجعل القصة كمثل 

ملباشر بدون اخلطة أو القصة احلقيقية، كأن القصة سج لت ابلتسجيل ا
االعداد قبله. إذا كان الكائن بشراًي ، فتأكد من أن اجلميع يعلم  مضمون 

 السيناريو جي دا. 
 . أخذ الصور7

عند أخذ الصور، من الضروري حتديد النقط اليت تتوافق مع اإلضاءة. ال  
تدع النقطة اخلاطئة تتسبب إىل ضبابية الصورة )غري واضحة( حىت حتتاج إىل 

 اسرتدادها. حاول الرتكيز بشكل كامل. للحوار، جيب أن يتم حفظه حًقا.
 . رؤية النتائج8

إذا انتهى كل شيء، ال تنس النظر إىل نتائج التصوير. إذا كانت هناك  
بعض الصور غري جيدة ، فإن اخلطوات اليت جيب اختاذها هي حذفها أو 

 تكرارها.
 . حترير9

التصوير وبعد اختيار الصور اليت تستحق بعد االستماع مرة أخرى لنتائج  
التحميل. فإن الشيء الذي جيب اهتمام به عند إجراء التعديالت هو 

)إذا لزم األمر( حبيث يبدو الفيديو أكثر إاثرة  FXاملفهوم. وال تنس إبضافة 
 لالهتمام. استخدم اإلبداع يف حترير مقاطع الفيديو اليت نصنعها.

 . إعادة التفتيش 10



12 
 

 

نتهيت من التحرير، قبل حتميله فعلًيا، جيب عليك التفتيش مرة إذا ا 
أخرى من الفيديو الذي مت حتريره، وإذا كنت قد انتهيت من التحرير 

 والتفتيش، فإن اخلطوة التالية هي حفظ نتائج العمل أولي ًة وحتريره كالتوثيق.
 . نشرة11

ت شكل جيد، إذا كانت اخلطوات املراحل من األوىل إىل العاشرة قد مت 
وكان الفيديو الئق لالستفادة أي للمشاهدة من ِقبل أشخاص آخرين، 
 فاخلطوة التالية هي نشره إما من خالل املدوانت الشخصية أو قنوات

. لوسائط التعلم اليت يتم استهفادهتا داخلًيا، ميكن أيًضا نشر نتائج يوتيوب
 الفيديو وحتميلها على موقع املدرسة.

 
 كالم  مهارة تعلم يف الفيديو مدوانت استخدام يف والضعف القوة نقاط -ج

 كالم  مهارة تعليم يف الفيديو مدوانت استخدام مزااي. 1
  الفيديو مدونة ابستخدام يتعلق فيما الطالب من العديد استجاابت من

 ، كالم  مهارة حتسني يف العربية اللغة تعلم ذلك يف مبا ، تعليمية كوسيلة
 يساعد الوسائط هذه استخدام أن يعتقدون. إجيابية قيمة هناك أن ذكر
 من. العربية ابللغة التحدث يف نشاطًا أكثر لتكون ابلنفس الثقة زايدة يف

 مدونة وسائط استخدام من منها االستفادة ميكن اليت اإلجيابية القيم بني
 16؛ يلي ما الفيديو

 الثقة من موقًفا غرس( أ
 األصول أحد هو الكالم أو التحدث مهارات يف اللغة تعلم جناح إن

 قادرًا الشخص جيعل الثقة من املوقف هذا. ابلنفس الثقة وهو الرئيسية
                                                           

16 Annas, Azwar. "Pemanfaatan “Vlog” Sebagai Media Pembelajaran dalam Meningkatkan 
Maharah Kalam bagi Mahasiswa IAIN Kudus." Arabia 12, no. 2 (2020): 123-138. 
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 الطالب. الكالم تصورات شكل يف فيه املوجود الفهم عن التعبري على
 إىل التحدث لتعلم كوسيلة  الفيديو مدوانت وسائط يستخدمون الذين

 ، ابلنفس الثقة لتحقيق. اخلاص إحساسهم لديهم( العربية) اثنية لغة
 إجراؤه يتم مترين هو اإلعداد هذا. الطويل اإلعداد هذا مثل إىل حيتاجون

 هذا أن من الرغم على. اتصال كلغة  العربية اللغة ابستخدام اآلخرين أمام
 منح على قادرة الوسائط هذه أن إال ، واحد اجتاه يف يزال ال االتصال

 التعلم يف الثقة املستخدمني معظم
 ومرنة سهلة( ب
 سهولة تظهر. األداة هي فيديو مدونة إلنشاء الرئيسية األداة ، الواقع يف

 يف. األداة يف املتوفرة اإللكرتونية األجهزة خالل من Vlog وسائط إنشاء
. ابلكامريا غالًبا يسمى ما أو الصور تسجيل تقنية تسهيل يتم ، األداة
 شكل يف تعليمية وسائط إنشاء الطالب على املرنة القيمة هذه تسهل

 اليت النشر عملية توفر عند الراحة هذه رؤية أيًضا ميكن. فيديو مدوانت
 .Gadget جهاز على إنرتنت شبكة تتطلب

 واقتصادية رخيصة( ج
 لديهم الطالب معظم أن هي الوسائط هلذه االقتصادية القيمة
 آخر مبعىن. الفيديو ملدونة الرئيسية األدوات مع هذا يتوافق. أدوات

 ما. للتعلم إضايف مال كرأس  أخرى أجهزة إىل الطالب حيتاج ال ،
 يف مهاراهتم حتسني أجل من لديهم مما االستفادة سوى عليك

 .العربية ابللغة التحدث
 اإلبداع زايدة( د

 زايدة إىل تعليمية كوسيلة  الفيديو مدوانت استخدام يؤدي أن ميكن
 وسائل على نشرها يتم فيديو مدوانت إنتاج يف الطالب إبداع
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 املمكن من جتعل نشرها مت اليت اإلبداع نتائج. االجتماعي التواصل
.  أخرى مناسبات يف العربية ابللغة التحدث يف ثقتهم زايدة للطالب

 حتفيز على أتثري عرضه سيتم الذي الفيديو لنتائج سيكون كما
 .العربية اللغة لتعلم اجلمهور

 كالم  مهارة تعلم يف الفيديو مدوانت استخدام يف الضعف نقاط. 2
 التحدث تعلم يف إجيابية مزااي أو قيمة له Vlogs استخدام جانب إىل

 وجد. ضعف نقاط أو سلبية قيم على أيًضا حيتوي فإنه ، العربية ابللغة
 يف مبا ، تعليمية كوسيلة  Vlog استخدام يف ضعف نقاط الباحثون

 دون طبيعي بشكل العربية اللغة تدريس يف الطالب شفافية عدم ذلك
 قاموا طالب هناك كان  ، الفيديو تسجيل عملية أثناء. النص قراءة

 من كالمهم  نتائج أتيت حبيث الكامريا خلف السيناريو/  النص إبخفاء
 الفيديو مدوانت أبن اإلجيايب املوقف مع الضعف هذا يتعارض. القراءة

 مرنة بقيم تتمتع األدوات تستخدم اليت
 

 مهارة الكالماملبحث الثاين: 

 مهارة الكالم  مفهوم .أ
 الكالم ماأو . االستطاعة فيها املراد .مهارة - ميهر - مهر من مصدر هي املهارة 
 العلمي اجلزء هي اللغة ألن اللغوية املهارات همأ من الكالم مهارة القول. أتثري فهو

 الكالم من التمكن ىلإ يهدف العربية اللغة متعلم نأ جند وكثريما م.املتعل ملمارسة
 .اللغة والنطق هبذه

نقل االعتقادات والعواطف االجتاهات واملعىن واألفكار واألحداث  الكالم هو
من املتكلم إىل السامع. وفن الكالم حيتل  مركزا هام ا يف اجملتمع احلديث بل ىف 
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 اجملتمع القدمي أيضا أبرز الكتاب منذ القدمي ما للكلمة املنطوقة من قوة وأتثري كما
ينقل إليه انفعاالته وأفكاره من بين جنسه و د بغريه أبرزوا أيضا دور الكالم يتصل الفر 

 17ومشاعره. 
 يف محساة مبكرة تظهر لغوية مهارة فالكالم اللغة. هو الكالم إن اللغويون يقول 

 وال شك   .الكالم يعلم خالله من الذي ذلك فقط، ابالستماع إال تسبق وال الطفل
يستخدمون  فالناس .روالكبا للصغار اللغوي النشاط ألوان أهم من الكالم أن

أن  نستطيع مث ومن يكتبون، مما أكثر يتكلمون أهنم أي الكتابة، من أكثر الكالم
التعبري  ألوان وأشبع لإلنسان ابلنسبة لالتصال الرئيسي الشكل هو الكالم أن نعترب

 على قدرة أكثرها أيضا أنه كما مباشر بشكل املشاعر ترمجة على قدرة وأكثرها
 .18الدعوة وسائل من كوسيلة وأفعلها املشاعر،ترمجة 

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن 
القائم ابلنفس الذي يعرب عنه ابأللفاظ، ويف اصطالح النحاة هو اجلملة املركبة 

وأما التعريف اآلخر عن الكالم هو مهارة رئيسية من املهارات اللغوية  19املفيدة.
األربع. فقد ورد عن معىن الكالم يف لسان العرب البن منظور أن الكالم ما كان 

  20مكتفيا بنفسه.

                                                           
 -)جامعة القران الكرمي والعلوم اإلسالمية أبمدرمان ، اللغة العربية ومشكالت تعليمهااملصطفى سيف 17

  95( ص: UIN – MALIKI PRESS ،2014السودان: 
 - 235( ص 1995الناشر، دون :) مصر وإجراءته أسسه العربية اللغة تعليم ،وآخرون الناقة كامل حممود - 18

236 
 86ه( ص: 1412أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، )الرايض: دار السالم،  19
الربامج التعليمية، )جدارا للكتاب العاملي، -املقدمات -األمهية-دكتور فراس السلييت، فنون اللغة املفهومة 20

 39ه( ص:  1429
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أما التعريف االصطالحي للكالم فهو شيء منطوق يعرب به املتكلم عما يف 
من مشاعر وإحساسات وما ميتلئ به نفسه من هاجسه وخاطره وما خطر بباله 

عقله من رأي وفكر وما يريد أن يزود به غريه من معلومات أو حنو ذلك يف طالقة 
 21وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.

وهناك تعريف آخر للكالم، وهو فن نقل املعتقدات واملشاعر واألحاسيس 
اء من شخص إىل آخرين نقال يقع من واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار واألر 

املستمع أواملستقبل أواملخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستباحة. وقيل 
الكالم مهارة إنتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، 
والتمكن من الصياغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليب تساعده على تعبري ما يريد 

 22يقوله يف مواقف احلديث.أن 
 أمهية مهارة الكالم  .ب

 يف اللغة. ذاته الكالم مهيةأ من األجنبية اللغة يف الكالم تعليم أمهية تظهر
 هذا على القائمون ويعترب األجنبية اللغة تعليم منهج يف أساسيا جزاء يعترب فالكالم
 اللغة تعليم من األولاهلدف  كان إذا. أجنبية لغة تعلم أهداف أهم من امليدان
 . اللغة هذه والتحدث الكالم من التمكن هو العربية

 واحلديث التعبري على التالميذ قدرة تنمية نأ على املربني أراء اتفقت وقد
 يف ماأ تعبري يف املعلم فاستطاعة .اللغة تعليم يف غراضاأل هي والصحيح السليم

                                                           
 86. ص:املرجع السابقدكتور فراس السلييت،  21
 153( ص:1985حممود كامل الناقة. تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )مكة: جامعة أم القرى،  22
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 ليةو مبسؤ  ،اللغة ىف تعلم املرجوة التمرة من وسليمة صحيحة بعبارة مفاصده وأ نفسه
  23.لتحقيقها فائقا جهدا منه وتتطلب كبرية
ويزاول املتعلم مهارة الكالم عندما جيب عن أسئلة املعلم شفهيا أو يسأل بدوره  

كاة بعض األسئلة أو يقرأ قراءة جهرية أو يشرتك يف حديث أو مناقشة، وتعرتب احملا 
ديد واالعادة أدىن املستوايت يف مزاولة هذه املهارة وأسهلها بينما يشكل التعربي رت وال

خالق أعلى هذه املستوايت وأكثرها صعوبة، ومعيار كفاءة املتعلم يف هذه األاحلر 
 .24املهارة هو قدرته على التعربي عن أفكاره بلغة يستطيع أهل اللغة األصليون فهمها

جناح املتعلم وقدرته على نطق أصوات اللغة بطريقة ويعتمد هذه املهارة على 
ستخدامه ا يفهمها من يسمعه وعلى حتكمه يف قواعد اللغة وحنوها وصرفها وحسنا

يتار من العبارات خاملعاين مفرداهتا. وهي تعرتب من املهارات اخلالقة ألن املتحدث 
ري عنها واملوقف الذى فكار الىت يريد التعباكيب اللغوية ما يناسب األرت واملفردات وال

 25يتم فيه االتصال اللغوى.

 26أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط حمددة تكشف لنا جوانب من هذه األمهية:

. وسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فإن اإلنسان يتكلم قبل أن يكتب. 1
 لذا، فإن الكالم يساعد الكتابة 

. تدريب الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره والقدرة على 2
 مواجهة اجلماهري 

                                                           
23 http://taufiq-siraj.blogspot.com/2010/30/blog-post.html 
24 Ibid 
25 Ibid 

 88-87ص: املرجع السابق.  حممود كامل الناقة، 26
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 . الكالم مؤشر صادق إىل حد ما للحكم على املتكلم3

. وسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب. ويبدو ذلك واضحا 4
ملشكالت اخلاصة من تعدد القضااي املطروحة للمناقشة بني املتكلمني أوا

 والعامة اليت تكون حمال للخالف

ولو كان –. وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه 5
عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها أواملواقف  -حيدث نفسه

 اليت يتعرض هلا

نثى . نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري واملتعلم واجلاهل والذكر واأل6
حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة والتعبري عن مطالبه 

 الضرورة

. وسيلة رئيسية يف خمتلف العمليات، ال ميكن أن يستغين عنه معلم يف أية 7
 مادة من املواد للشرح والتوضيح.

 أهداف مهارة الكالم .ج

 27مهارة الكالم يستهدف إىل حتقيق ما يلي:
 إجادة النطق وطالقة اللسانتعويد الطلبة  .1
 تعويد الطلبة التفكري ابملنطق وترتيب األفكار وربط بعضها البعض  .2
دعم تفاوت طبقات الكالم يف اللسان العريب، حبسب تفاوت الداللة على   .3

 تلك الكيفيات
تنمية الثقة ابلنفس من خالل مواجهة زمالئه داخل الفصل واملدرسة  .4

      أوخارحها   

                                                           
 196( ص: 1985)بريوت: دار النفس،  تدريسها،خصائص العربية وطرق انيف حمسور معروف،  27
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من التعبري عما يدور حوهلم كم موضوعات مالئمة، تتصل  متكني الطلبة .5
 حباهتم وجتارهتم وأعماهلم داخل املدرسة وخارجها يف عبارة سليمة

التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل وهو صغري   .6
 كاخلجل أواللجلجة يف الكالم أواإلنطواء

فنون التعبري الوظيفي: من مناقشة زايدة منو املهارات والكفاءات اليت تنمو يف  .7
 وعرض لألفكار واآلراء وإلقاء الكلمات واخلطاابت

الكشف على املوهوبني من الطلبة يف جمال اخلطابة واالرجتال وسرعة البيان  .8
 يف القول والسداد يف اآلراء والدقة يف األفكار

لغوية  تعزيز اجلانب اآلخر من التعبري التحريري: مبا يكسبه الطالب من ثورة .9
 وتركيبات بالغية ومأثورات أدبية

هتذيب الوجدان والشعور لدى املتعلم، ليصبح فردا يف مجاعته القومية  .10
 واإلنسانية

 دفع املتعلم إىل ممارسة التخيل واالبتكار .11
 وأما األهداف اخلاصة يف تدريس مهارة فهي: .12
 ةتشجيع الطلبة على مواجهة اآلخرين وحماورهتم ابللغة العربية السليم .13
التغليب على العامل الذي حيول دون توضيح األفكار واملعاين اليت جتول يف  .14

 خواطرهم
 تنمية القدرة اخلطابية .15
تنمية القدرة على االرجتال الكالمي وشحذ البديهة عند أصحاهبا لتساهم  .16

 يف توالد األفكار واخلواطر
ن تعويد الطالب على قواعد احلديث واإلصغاء واحرتام أقوال الناس الذي .17

  28يتحدثون إليه، وإن خالفوه يف الرأي واالجتهاد
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 أهداف تعليم مهارة الكالم .د
هناك أيضا أهداف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية وميكن عرضها فيما 

 29يلي:

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة  .1
 العربية.وذلك بطريقة مقبولة من أبناء 

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. .2
 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.  .3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة يف العربية  .5

 خاصة يف لغة الكالم.
 مقّومات مهارة الكالم .ه

تكلِ م حىت تكتمل لديه 
ُ
هناك عد ة شروط ومقومات جيب أن تتوف ر يف الشخص امل

 30مهارة الكالم ومنها: 

: فاملتكلم الذي ال تتوف ر لديه املعرفة أبمر أو موضوع ما:  فر املعلوماتتو  .1
حتمًا سوف يتعر ض ملشاكل كثرية أبرزها: اإلحراج لدى مناقشته شخص 

عرفًة وعلماً، كما أن  بعض األشخاص يقتحمون النقاشات دون يفوقه م
معرفة ُمسبقة بطبيعة املوضوع، ويسارعون للمناقشة على أساس التخمني أو 

                                                           
)مصر:إيسيسكو,  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا حممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة، 29

 130 (, ص2003
 ) 2019أبريل  com/3http://mawdoo ( 4.الكالممهارة  30

http://mawdoo3.com/مهارة


21 
 

 

تحدث هيبته وأتثري كالمه على املوجودين يف حلقة 
ُ
الظن مما يُفقد امل

 النقاش. 
تاج من : فمهارة الكالم كأي  مهارة حياتي ة ُأخرى حت التدريب املتواصل .2

الشخص ممارستها والتدر ب عليها، حىت صقلها والوصول ملراحل متطورة 
مُتك ن املتحد ث من تطويع اللغة، وكسر حاجز اخلوف عند دخوله يف حوار 

 مع اآلخرين. 
: إن الشخص غري املقتنع مبا يقول لن يُقنع اآلخرين به، وهذا من  االقتناع .3

شأنه صرف أمساع اآلخرين عن حديثه، أو عدم أتثرهم ابألفكار أو املبادئ 
 اليت ينادي هبا. 

 الكالم أنواع  .و

 31.اإلبداعي والكالم الوظيفي الكالم: رئيسيني قسمني إىل الكالم ينقسم 

 الوظيفي الكالم .1

 والكالم اإلنسان، حميط يف احلياة يف وظيفيا غرضا يؤدي ما وهو  
 النظيم ببعض، بعضهم الناس اتصال منه الغرض يكون الذي هو الوظيفي
 وأحاجيث املناقشة، احملادثة،: مثل حاجاهتم، وقضاء حياهتم،

 وإلقاء الإلدارية، املتطلبات وأحاديث  والشراء، والبيع اإلجتماعات،
 السياسية واخلب والندوات، واملناظرات واألخبار، واإلرشادات، التعليمات،

 .السمر وأحاديث واإلجتماعية،

                                                           
 102 ص، (1992)رايض: دار املسلم،  1ط،  ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها  ،حممود عليان، أمحد فؤاد،  31
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 أن ميكن وال إنسان، عنه اليستغين احلياة، يف ضروري الوظيفي والكالم   
 هذا حيتاج وال واإلجتماعية، املادية املطالب حيقق فهو بدونه، احلياة تقوم
 العلمية احلياة ومواقف خاصا، أسلواب يتطلب وال خاص، الستعداد النوع

 ميارسه الذي التعبري من النوع هذا على التدريب تتطلب احلاضر الوقت يف
 املسموعة اإلعالم وسائل ويف األسواق، ويف العمل، يف حياته يف املتكلم
 .واملرئية

 اإلبداعي والكالم .2

 النفس، وخلجات العواطف عن واإلفصاح املشاعر، إظهار: به يقصد 
 بليغة النسق، جيد اللفظ، منتقاة بعبارة املختلفة اإلحساسات وترمجة

 بطريقة آخرين إىل تنقلها حبيث وحنواي، لغواي صحتها يتضمن مبا الصياغة
 املشاركة إىل أوقارئها سامعها تنقل وحبيث األديب، األداء هي مثرية مشوقة

 مبا وحيس ابنفعاالته، وينفعل جوه، يف معه يعيش كي  قاهلا؛ ملن الوجدانية
 أو العاطفية، املشاعر و أ الطبيعة، مجال عن التكلم: مثل  32.به هو أحس

 .الوطن حب عن املتكلم أو القصصي، النثر أو الشعري، التذوق

 الكالم تعليم خطوات .ز

 التمهيد .1

 عمله املطلوب وعن عام، بشكل التعبري أمهية عن ابحلديث املعلم ميهد قد
 اليت احلياة يف الكثرية ابمليادين طلبته يذكر أن املعلم على وجيب. الدرس هذا يف

                                                           
 .103املرجع نفسه ، ص، 32
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 املعلمني بعض خيتار وقد. عنها للتعبري تصلح موضوعات منها أتخذ أن ميكن
 .فيه التحدث إىل  مييلون طلبته أكثر أن يعتقد التمهيد يف معينا موضوعا

 الشفوي، التعبري يدرس التمهيد يف طلبته يشرك الذي هو الناجح املعلم إن
 يسهل التمهيد يف آراء من يطرحه ما خالل من احلديث على تشجيعهم ألن

 .بعد فيما املختار املوضوع عن احلديث يف الطالب مهمة

 املوضوع عرض .2

 خيتار أو التمهيد، عملية خالل من موضوعا خيتار أن للمعلم ميكن
 كل  ويف عنه، احلديث إىل أكثرهم ومييل الطلبة، أحد اقرتحه آخر موضوعا
 يتحدث أن السبورة على املوضوع عنوان يثبت أن يعد املعلم على فإن األحوال

 املوضوع عرض طريقة تكون أن هنا ويشرتط. املختار املوضوع هذا عناصر عن
 األفكار وجتنب واللغة، الفكرة حيث من واضحة طريقة عناصره وعرض

 واضحة، سهلة املعلم لغة تكون أن أخرى بعبارة البعيدة واألمثلة الفلسفية
 .نفسه الوقت يف مؤثرة ولكنها

 يعتمدها أساسية مفاتيح تعد املعلم يضعها اليت املوضوع عناصر إن
 العناصر هذه إعطاء وعدم. املوضوع عن احلديث يف دوره أييت عندما الطالب

 وال منه مطلوب هو ما على يركز وال حديثه، يف يتخبط أن إىل ابلطالب يؤدي
 .معقوال منطقيا ترتيبا أفكاره ترتيب ميكنه

   الطلبة حديث .3

 األساسية املرحلة أتيت املوضوع عن واضحة فكرة الطلبة أكثر أيخذ أن بعد
 يسهل ولكي. املختار املوضوع عن الكلبة حديث وهي الشفوي، التعبري من
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 اليت األسئلة بعض له يوجه قد فإنه املوضوع يف دخوله املتحدث للطالب املعلم
 ذا موضوعا يتيح ابلتايل اإلجاابت هذه وترتيب عنها، اإلجابة للطالب ميكن
 .معىن

 بتنويع يتعلق فيما وخاصة ولباقته، مهارته تظهر الذي هو الناجح املعلم إن
  تكون أن ميكن كثرية  إبجاابت معني السؤال عن واإلجابة األمثلة، عن اإلجابة

 .صحيحة كلها

 نقد أي املتحدث، الطالب الطلبة مع ابإلشرتاك يناقش أن املعلم وعلى
 إىل يؤدي ذلك ألن والتجرحين اإلستهانة عن بعيدا موضوعيا نقدا احلديث هذا

 أن وجيب. مستقبال احلديث عن إحجامه وابلتايل املتحدث، الطالب إحباط
 وتصحيح االلفاظ، وهتذيب األفكار، تعديل هو النقد هذا هدف يكون

 33.سداد أكثر حديثهم أييت إذ اآلخرين، سيفيد ذلك ألن األخطاء،

 الكالم تعليم ضرورات. ط

. األطفال عند مهم أمر الكالم تعليم فإن السابق الكالم أمهية إىل نظرا 
 يعترب فالكالم. ذاته الكالم أمهية من األجنبية اللغة يف الكالم تعليم أمهية وتظهر
 اجلزء الغالب يف ميثل أنه ذلك. األجنبية اللغة تعليم منهج يف رئيسيا جزءا

 .اللغة لتعلم التطبيقي العملي

 هتدف العربية اللغة تعلم على يقبلون ممن عالية نسبة أن جند ما كثريا  وإننا 
 فالن) نقول حينما أننا كما  اللغة، هبذه والتحدث الكالم من التمكن إىل أوال

                                                           
 (2003  الشروق، دار: عمان) العربية، اللغة تدريس يف العملية الطرائق ، الوائلي الكرمي عبد و سعاد  الدليمي، حسني علي طه33

  .212 -211ص، 
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 ذلك ومعىن هبا، يتحدث أنه األذهان إىل يتبادر( مثال اإلجنليزية، اللغة يعرف
 :يلي فكما تعليمه ضرورات أما. ضروري أمر الكالم تعليم أن

 .هبا يتحدث أن تتوقع إمنا أجنبية لغة ابنها تعلم عندما األسرة أن . 1

 يف هبا التحدث يكون ما، لغة تعلم على يقبل عندما الكبري أن .2
 .أهدافه مقدمة

 .وإتقاهنا تعلمها إىل يدفع األجنبية ابللغة الكالم تعلم يف النجاح أن .3

 ابللغة والكتابة القراءة تعلم يف اإلستمرار أمكانية نتصور ال أننا. 4
 .هبا التحدث  دون األجنبية

 وملشاهدة اإلذاعية، للربامج لالستماع ميال أكثر أجياال نعلم اآلن أننا. 5
 الكلمة مع التعامل و للقراءة ميال وأقل واألفالم، التلفزيون برامج

 .املكتوبة
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 فصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه .أ

املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي. وهو الذي نعتمد 
عمليات البحث: مجع املادة فيه بشكل أساس على الكلمات والعبارات يف مجيع 

 34العملية وحتليلها وعرض نتائج البحث.
والبياانت اليت تصلها الباحث يف هذا البحث ليست البياانت الرقمية بل 
هي البياانت اليت تدل على السلوك البشري اليت ال عالقتها ابألرقام. وهذه 

حيث إحدى الطريقة البحث اليت تستخدم الفحص حالة األشياء الطبيعية 
 الباحث هو أداة رئيسة وتقنية التثليث يف مجع البياانت.

البحث الكيفي هو تقليد معني يف علوم اإلجتماعية يعتمد على أساس 
املالحظات يف البشر يف منطقتها ويرتبط مع هؤالء الناس يف حياته مناقسة 

عموما، وهدف البحث الكيفي هو فهم املعىن الذي يرمز يف  35واملصطلحات.
 36عام اجملتمع.سلوك 

املدخل تعين يف اللغة العربية الدخول وللكلمة يف العربية معنيان يف 
(  introductionالدخول اإلصطالحيز أحدمها يقابل ترمجة كلمة مقدمة )

 ابإلجنليزية. وتستخدم مقرونة.

 

 

                                                           
 .84(، ص: 1994سعيد إمساعيل صيين، قواعيد أساسية يف البحث العلمي، )مؤسسة الرسالة،   34

35 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm: 

62. 
36 Imam Suprayogo, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), hlm: 1. 
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أن  37وأما املنهج املستخدم هو دراسة الوصف. مما عرضه سوجيونو
املنهج الوصف هو طريقة تستخدم للوصف أو حتليل النتيجة البحثية ولكنه مل 

 يستخدم لتوسيع الالستنتاجات.
إن دراسة الوصف هتدف إىل مجع املعلومات حول احلاالت الفعلية 

واملراد هبا، دراسة الوصفي هي الطريقة ليدرس عن منو جمموعة الناس،   38احلاضرة.
ورة أو الرسم يف معلومات منهجية وواقعية ودقيقة كائن هبدف جعل وصفية الص

 39عن وقائع.
وقال نزير ان املنهج الوصفي هو الطريقة لدراسة وضع جمموعة من الناس 
أو الكائن أو إحدى من احلالة أو نظام الفكر أو فئة من األحدث يف الوقت 

الوصفية هو لتصنيف الوصف أو التصور أو  هذا البحثاحلاضر. وغرض من 
وحة بشكل منهجي أو واقعي والدقيق عن احلقائق أو الصفات والعالقات بني الل

 40الظواهر التحقيقية.
يناسب املدخل الكيفي ابملنهج الوصفي يف هذا البحث. ألن هذا 

ابلعدد، فقط قادرة على  ليلهالذي الميكن حتتدوين الفيديو البحث يتحدث عن 
 أن يكون  مع شرح كامل دون خمالفة ابلنظرية. 

 
 مصادر البياانت .ب

 مواد أو معلومات هي البياانت Lexy J. Moleong ل وفقا
 تكون أن ميكن(. استنتاج أو حتليل) للدراسة كأساس  استخدامها ميكن حقيقية
 مباشرة عليها احلصول مت بياانت أو أولية بياانت شكل يف مجعها مت اليت البياانت

                                                           
37 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005). 
38 Convello G Cevallia, dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1993), hlm: 71. 
39 Ibid.., hlm: 73. 
40 M Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm: 37. 



28 
 

 

 عملية تعرف موضوعات على يعتمد املواد اختيار أن يعين هذا. املصدر من
 :ذلك يف مبا مباشرة وجتربتها وفهمها التعلم

 ملعرفة كمخربين  (PPBA) الطلبة يف برانمج املكثف للغة العربية. أ
 .الكالم رةمها تعلم يف التدوين أنشطة بعملية املتعلقة املعلومات واستكشاف
 :خالل من ا البحثهذ بياانت على احلصول ميكن

 األول البياانت مصدر من مباشرةً  األولية البياانت على احلصول يتم. 1
 ويشارك الباحث يالحظ احلالة، هذه يف. البحث كائن  أو البحث موقع يف

 .الكالم مهارة تعلم يف التدوين أنشطة عملية يف مباشر بشكل
 قبل من مجعها يتم اليت البياانت وهي الثانوية، البياانت مصادر. 2
 أنشطة من البياانت إنشاء يتم ، احلالة هذه يف. التحقيق خارج أشخاص
 .والواثئق املقابالت خالل من الكالم مهارة تعلم يف اخلارجية املدوانت

 
 أدوات مجع البياانت .ج

ألن هذا البحث يستخدم املدخل الكيفي واملنهج الوصفي، فيستخدم 
 الباحث عدة أدوات ليحصل على البياانت، من أدوات املطلوبة كما يلي: 

 ةظمالح .1
 ابستخدام وعمدي منهجي بشكل إجراؤه يتم حتقيق هي املراقبة طريقة

 فإن لسوكانداروميدي، وفًقا. التقاطها ميكن اليت األحداث يف احلسية األجهزة
 وتسجيل املنهجية املالحظة طريق عن البياانت جلمع طريقة هي املراقبة طريقة

 املالحظة الباحث استخدم الدراسة، هذه يف .41فيها التحقيق مت اليت الظواهر
الطلبة يف برانمج املكثف للغة  هو الكائن. الكالم مهارة تعلم لعملية املباشرة
   .(PPBA) العربية

                                                           
41 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2002) hlm.69 
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 مقابلة .2
 إىل مباشرة السؤال طريق عن تتم البياانت جلمع طريقة هي املقابلة طريقة  

 من وغريها والتأسيس اآلراء حول معلومات على احلصول أجل من املخرب
 وأيًضا معينة ظروف أو مقابلته تتم الذي اآلخر الشخص حول املعلومات

 مع مباشرة مقابلة باحثال أجرى لذا  42.شفهًيا إجراؤها يتم اليت التحقيقات
 .(PPBA) برانمج املكثف للغة العربيةطلبة  وهي املخربين

 وثيقة .3
 على للحصول الواثئق هذه خالل من البياانت مجع طريقة ُتستخدم  

 طريقة.فيديوال مقاطع شكل يف حية وصور وصور كتاابت  شكل يف البياانت
 بنوع املرتبطة الواثئق مصادر يف النظر خالل من البياانت جلمعطريقة  هي الوثيقة

 التكلفة حمدودية عوامل هو الطريقة هذه استخدام يف السبب. املطلوبة البياانت
 وثيقةال أخذ خالل من فعالة خطوات الباحث يتخذ لذلك والطاقة، والوقت
 هذه تستخدم. الحضةوامل املقابلة طريقة يف والضعف القصور أوجه لتكملة
 .الفيديو ومقاطع والصور وثيقةوال املكتوبة البياانت على للحصول الطريقة

 
 أسلوب حتليل البياانت .د

 يف األمناط والفئات حتليل البياانت هو عملية تنظيم وفرز البياانت
ووضع  حىت ميكن العثور على املوضوع واجملموعات من األوصاف األساسية

تفاعلي للمكوانت وفقا حتليل  43.ا ملا تقرتحه البياانتاملكان فرضية عمل وفق
 ، أما ابلنسبة ملا يلي:44مليل وهوبريمني

                                                           
42 Nazir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003), hlm 193 
43 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm: 280-281. 
44 Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan 

Oleh Tjetjep Rohendi Rohid,. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm: 15-19. 
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تقدمي املالحظات  ، أي مجع البياانت يف مواقع البحث معمجع البياانت .1
ترب مجع البياانت اليت تع ئق عن طريق حتديد االسرتاتيجياتواملقابالت والواث

 انت التالية.تعميق البياانت يف عملية مجع البيا مناسبة وحتديد الرتكيز وكذلك
ياانت التقريبية الب ، حتويلخفيض البياانت، أي كعملية اختيار، تركيز، جتريد .2

، وابلتايل يبدأ احلد من اهلا يف وقت مجع البياانتوإرس يف احلقل الفوري،
 البحث. انت منذ يركز الباحث على املنطقةالبيا

القيام  ، أي سلسلة من منظمات املعلومات اليت متكن البحثعرض البياانت .3
 خمتلف األنواع، والشبكة، الربطمت احلصول عليها من  به. عرض البياانت اليت

 األنشطة أو اجلداول.
، جيب على الباحثني فهم االستنتاجات، وخاصة يف مجع البياانت االستفادة .4

فحصه مباشرة يف هذا اجملال عن طريق جتميع  االستجابة إىل شيء يتمو 
 اجتاه وأمناط تسبب. وذجالنم

حلل الباحث البياانت من الوثيقة واملالحظة واملقابلة يف أنشطة الطلبة يف  
 (PPBA)تدوين الفيديو يف تعليم مهارة الكالم يف برانمج املكثف للغة العربية 

ج أبسلوب الوصفي جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن
(Descriptive Analysis.) 
 

 البياانتأتكيد صحة  .ه
حيتاج الباحث أتكيد صحة البياانت لكي أن تكون البياانت الصحة إىل هناية  

 البحث. لذلك للحصول إىل صحة البياانت يف هذه البحث حيتاج إىل:
تثليث مصادر البياانت هو استكشاف حقيقة بعض املعلومات من خالل 
أساليب ومصادر خمتلفة. على سبيل املثال، ابإلضافة إىل املقابالت 
واملالحظات، ميكن للباحثني استخدام مراقبة املشاركني أو الواثئق املكتوبة أو 
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ات الشخصية أو احملفوظات أو الواثئق التارخيية أو السجالت الرمسية أو املالحظ
الكتاابت والرسومات أو الصور. وبطبيعة احلال، فإن كل طريقة أهنا سوف تنتاج 
أدلة أو بياانت خمتلفة، واليت سوف يقدم أراء خمتلفة حول ظاهرة جيري دراستها. 
وهذه اآلراء سوف تلد اتساع املعرفة للحصول على احلقيقة ميكن االعتماد 

 45عليها.

                                                           
45 http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html 

(diakses pada 28 Mei 2018 pukul 10:45( 
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 رابعفصل ال
 انت وحتليلهاعرض البيا

 
 حملة عن الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةاملبحث األول : 

 نشأة ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية .أ
كانت جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من غحدى 

اجلامعات اجلامعة اإلسالمية احلكومية إبندونيسيا اليت تنم ي اللغة العربية. رأت هذه 
أن استعاب اللغة العربية شرط الزم وواجب على كل طالب الذي يقوم ابلدراسة 
اإلسالمية والتمعق فيها كالتفسري واحلديث والفقه والعقيدة والتصوف وغريها من 
العلوم اإلسالمية، ألن اللغة العربية أساس وأداة هلا. لذلك أصبح استيعاب اللغة 

سة للتعمق ىف العلوم اإلسالمية وتطويرها. نظر إىل العربية على كل طالب حاجة ما
م 1997ذلك قامت اجلامعة ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية اليت أسس سنة 

 46حتت رعاية إمام سوفرايوغا كرئيس اجلامعة حني ذاك.
 أهداف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العرية  .ب

الطلبة يف اللغة العربية اليت تكون أداة أو يهدف هذا الربانمج إىل تنمية مهارة 
مفتاحا ىف الدراسة اإلسالمية. يرجي من هذا التعليم املكثف أن يكون الطلبة 
قادرين على فهم الكتب أو املراجع العربية أبنفسهم حىت يستطيعوا تطوير العلوم يف 

 مستقبلهم.
 رسالة الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية .ج

 مج املكثف لتعليم اللغة العربية، وهي كمايلي :ورسالة الربان
 تزويد كل طالب اجلامعة ابلكفاءة العربية املعتربة شفهية كانت أم كتابية. (1

                                                           
اجلامعة اإلسالمية  احلكومية ماالنج. دليل الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية. )ماالنج : اجلامعة اإلسالمية  46

 9( ص 2005ة ماالنج، احلكومي
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خدمة كل راغب يف تعليم اللغة العربية وتطويرها أبحدث الوسائل وأسهل  (2
 الطرائق والكيفيات.

 ى األقل.تكوين خرجيي اجلامعة متمكنني يف اللغة العربية بدرجة جيد عل (3
تكوين خرجيي اجلامعة متحصلني على الشهادة العاملية يف الكفاية اللغوية  (4

 نقطة على األقل. 375العربية 
 طريقة التعليم ابالربانمج املكث ف لتعليم اللغة العريب .د

طريقة املستخدمة هبذا الربانمج هي طريقة إنتقائية، وهي طريقة اليت مرك بة من 
اآلخرين، هذه الطريقة أتك د على مدخل اإلتصايل الذي يوافق ابلكتاب طرائق التعليمية 

 " العربية للن اشئني" . األهداف األساسية من هذه الطريقة على وهو :

 األوليا للتعبري اللغة فاعلة الطلبةيوفر  .1
 يدرأ عن استخدام اللغة الوسيطة .2
 يستخدم طريقة مباشرة يف تعليم الكلمة أو اجلملة .3
تعل م ابلطريقة النحو الوظفي. املقصود هبذه الطريقة  يعل م  ماد ة النحو .4

النحو بوسائل النموذج املتنوعة بدون البحث التفصيلي عن املفردات 
 النحو.

يف وقت أو حالة معني، احملاضر يستخدم طريقة اآلخر املناسب، حنو طريقة 
وغري النحوية والرتمجة، طريقة السمعية البصرية، طريقة التشكيل 

 47ذلك.
 جمرايت الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية .ه

 وتتم جمرايت الربانمج على النحو التايل :   

                                                           
47 Pedoman Pendidikan tahun 2016. Hlm.152 
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استخدام الطلبة واملدرسني اللغة العربية عند العلمية التعليمية داخل الفصول  (1
 الدراسة ويف املعهد.

 مدة الدراسة يف الربانمج سنة كاملة. (2
 
 يف الكالم مهارة تعليم يف للطلبة (Vlogging) الفيديو تدوينطريقة : ثاينالبحث امل

 (PPBA)العربية  اللغة لتعليم املكثف برانمج
 من العديد الباحث وجد التعلم أنشطة عملية الحضةوم متابعة أثناء 
 الباحث حاول. الكالم مهارة تعلم يف التدوين بعملية املتعلقة الطلبة األنشطة

. الطلبة أجراها اليت التدوين بعملية املتعلقة املعلومات لتعميق الطلبة مقابلة أيًضا
 ؛ ذلك يف مبا تدوين الفيديو ألنشطة اخلطوات أو العمليات بعض يلي فيما

 الفكرة ثحب  -أ
 من العديد الحظوا. علمامل قدمها اليت العريب احلوار مدونة الطلبة يالحظ 
  ذلك يف مبا فيديوال تدوين عند الفكرة كمصدر  استخدامها ميكن اليت األشياء
 خلفية أو مكان واختيار احلوار عند ظهروامل الفيديو التقاط زاوية حتديد كيفية
 .واملوضوع الفيديو تدوين

 حتديد املوضوع  -ب
 دونةمل احلوار نص إبنشاء يقومون مث املستخدم وضوعامل الطلبة حيدد

 حتديد خالل من" التايل إلفي قولل وفًقا. املستخدم موضوعلل وفًقا فيديوال
 أن جيب أوالً " التايل، قول انيلي مع متشيا 48."إنشاء نص احلوار مث أوالً  وضوعامل

 حول املوضوع كان  تعليمال هذ يف. 49"سنناقشه ما نالحظ مث وضوعامل حندد
 .ميالتعل يف الطلبةذي يستخدمه ال متعليال ابكت  يف عو للموض وفًقا تعارفال

                                                           
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، جإلفي نور دايان، املقابلة )ماالن 48
 (2019مايو  30يوم اجلمعة، ج، ماالن) ، املقابلة،أيشمة انيلي فوزية  49
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 سيناريو تطوير  -ج
 وسيلة النقاش أصبح. جمموعة كل  مع احلوار نصسبنارو وإنشاء  عدادإ

 تكون ال قد ألهنا مثرية العملية" نبيلة، قولل وفًقا ،رفيق الصف على للتعرف
 ،هناك من .أشخاص عدة ستطلب ولكنها العملية هذه يف واحًدا شخًصا

 جمموعات بني مًعا عملون عائالتنا على حنصل سوف أصدقائنا، إىل ابإلضافة
 ". نشاء نص احلوارإل

  من هو ميالتعل هذا يف تدوين الفيديو يف املستخدم احلوار نشاء نصإل املرجع
 أيخذون بل فحسب الكتب من الطلبة أيخذ ال. اةللحي ةالعربي تعليمال كتاب
 أيًضا بحثنو . األصدقاء مع مناقشة" أشاري، أيو قالت كما.  اإلنرتنت من أيًضا
 .50"األكرب اخلربة ذوي واألشخاص اإلنرتنت من املراجع عن

 مث ابلعربية يرتمجونه مث أوالً  إلندونيسيةاب النص ينشئون الذين الطلبة هناك
 أنشأ" التايل، ريندي قولل وفًقا. الفيديو تدوين يف الستخدامه وحيفظونه يفهمونه

 تدوينل فظهاحنو  فهمهان مث العربية اللغة ابستخدام هرتمجن مث أوالً  اإلندونيسي النص
 51"الوقت ذلك مثل العربية الفيديو

 املمثل تقرير  -د
 العملية أن الباحثني مالحظات تظهر إنشاء نص احلوار من االنتهاء بعد

 انقشنا" ،إسنايين قالت كما.  اختيار املمثل الطلبة يناقش. قرير املمثلت هي التالية
 وفًقا. املوضوع مع تكيفي املمثل تقرير. 52"ملناسبةا املمثلني رتخنو  اجملموعات بني

 وفًقا املمثلني قريربت قم والنص، وضوعامل إعداد من االنتهاء بعد" قول إلفيل
 وفًقا ، تصميمها مت اليت القصة ممفهو  مع يتكيف املمثل". والعنوان للموضوع

                                                           
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنأيو أشاري 50

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنأفينيا ريندي ووالنداري 51

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنإسنايين مولدان 52
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 على اعتماًدا تقرير املمثل يف النظر علينا جيب ، املوضوع حتديد بعد" عائشة، قولل
 53".سنطرحها اليت القصة مفهوم

 الفيديو سجيلت موقع نع حبث  -ه
الذي  وقعم عن الطلبة يبحث. الفيديو سجيلت موقع نع حبث هي التالية العملية
 كثريًا  الناس رمي ال وقعم خيتارون إهنم. الفيديو ةمدون ومفهوم وضوعامل يناسب
 موقع عن يبحثون" ،إلفي قوللـ وفًقا أفضل، الفيديو سجيلت نتائج كونت حبيث

 ميكن حبيث. الناس من الكثري رمي ال أفضل موقعو  للموضوع وفًقا تدوين الفيديو
 وقعا الذي حالتهم أيًضا اختاروا. 54"فعالية أكثر الفيديو سجيلت عمل يكون أن

 وفًقا املناسب وقعامل حتديد" ،وفقا لقول أفينيا ،صاخب وليس للموضوع وفًقا
 ،قول إسنايين مع متشيا. 55"جًدا صاخب غري مكاانً  اخرت األقل وعلى للموضوع

 للموضوع ووفًقا الفيديو مقاطع سجيلتل ومناسب جًدا صاخب غري موقًعا حدد"
 عن يبحثون" ،يوأل وفًقا .الفصل عن بعيد غري وقعم عن يبحثون إهنم". الفيديو يف

 56"وأقرب مناسب موقع
 تسجيل الفيديو  -و

 فيديو حمرر برانمج عليه املثبت الكامريا هاتف ابستخدام تسجيل الفيديو
Viva Video .عادة أو الكامريا ابستخدام تسجيل الفيديو عملية" ،قول إلفيل وفقا 
 ووجه تسجيل الفيديو كافية  إضاءة به موقًعا اختاروا Viva Video".57ابستخدام 

                                                           
 ، املقابلة،.أيشمة انيلي فوزية 53

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنإلفي نور دايان 54

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنووالنداريأفينيا ريندي  55

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنأيو أشاري 56

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنإلفي نور دايان 57
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 وجهو  اجليدة لإلضاءة ينتبه أن األول على جيب" ،أيشمة قولل وفًقا جيد،
 58"مناسب

 حترير الفيديو  -ز
 من الطلبة ذهب مث الكالم، رةامه ألنشطة فيديوال تسجيل على احلصول بعد

 عملية يف وجعلهايسج لها  اليت الفيديو مقاطع الطلبة معجي. التحرير عملية خالل
 وجتميع فيديوال تسجيل بعد التحرير عملية" ،ةقول انبيلل وفًقا. واحدة حترير

 طريقب الفيديو مقاطع تجهيزب التحرير عملية تقوم. 59"خلطها يتم ال حبيث العملية
 حمرر ابستخدام واحد فيديو يف مًعا جتميعها مث املطلوبة، غري الفيديو قاطعامل إزالة

 ستخدامن" أشاري، أليو وفقا. Viva Video هو املستخدم الفيديو حمرر. فيديو
 إىل سيؤدي مما اجملموعة، ةمناقش يف التحرير عملية مناقشة متت. 60"الفيديو حمرر

 وجتري مًعا هبا نقوم اليت التحرير عملية" ،إسنايين قولل وفًقا التحرير، عملية تبسيط
 61"الصعوابت دون
 حتميل الفيديو  -ح

 مثل االجتماعي التواصل وسائل على تعديله مت الذي الفيديو حتميل يتم مث
Instagram .الفيديو أن وشعر شيء، كل  من االنتهاء مت إذا" ،إلفي ولقل وفًقا 

 متشيا. Instagram"62 مثل االجتماعي التواصل وسائل يف بتحميله نقوم مث. جيد
 حساب إبنشاء الطلبة يقوم. Instagram"63 على حتميله" أشاري، أيو سرد مع

                                                           
 (2019مايو  30يوم اجلمعة، ج، ماالن) ، املقابلة،أيشمة انيلي فوزية 58
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنانبلةتوسيح  59

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنأيو أشاري 60

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنإسنايين مولدان 61
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنإلفي نور دايان 62
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، جاالن، املقابلة )مأيو أشاري 63
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Instagram احلساب ابسم @vlogahasaarab، على الفيديو مدونة حتميل مث 
 .احلساب هذا

 
 تعليم يف (Vlogging) الفيديو طريقة تعلم الطلبة بوسيلة تدويناملبحث الثالث: 

 . (PPBA)العربية  اللغة لتعليم املكثف برانمج الكالم يف مهارة
 األنشطة من العديد الباحث وجد ميالتعل أنشطة عملية الحضةوم متابعة أثناء

 حاول. الكالم مهارة تعلم يف التدوين التعلم ابستخدام بعملية املتعلقة يةالطلبة
 تعلمهم بواسلة بعملية املتعلقة املعلومات لتعميق الطلبة مقابلة أيًضا الباحث
 اخلطوات أو العمليات بعض يلي فيما. الفيديو يف تعليم مهارة الكالم تدوين

 ؛بواسلة تدوين الفيديو الطلبةتعلم  ألنشطة
 إعداد اهلاتف وبرانمج حمرر الفيديو  -أ

 برانمج حمرير الفيديو هي األدوات. الفيديو تدوين عملية تدعم اليت األدوات الطلبة يعد
 برانمج بتثبيت الطلبة يقوم. Viva Video هو املستخدم الفيديو حمرر برانمج. اهلاتفو 

 .Whatsapp Group خالل من املعلم هعطيي فيديوال حمرر
 التعلم ودافع معا صلوات  -ب

 وعملية املادة فوائد على الطلبة حيفز مث مًعا، الصالة خالل من التعلم املعلم يفتح
 64.ستحدث اليت التعلم

 التعليم توجيه  -ج
 حتضري عملية املدرب ينقل. هبا القيام سيتم اليت التعلم خطوات املعلم يشرح 

 شرًحا املعلم يقدم" ،أيشمة قولل وفًقا. اجملموعة مهام اجملموعات، تشكيل املواد،
 شرح تقدمي يتم. 65"أوالً  املادة حمتوايت الطلبة يفهم حىت سيحدث الذي للتعلم

                                                           
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، جماالن) مالحضة،  64

 2019مايو  30يوم اجلمعة، ج، ماالن) ، املقابلة،أيشمة انيلي فوزية 65
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 لتجنب مقدًما شرًحا املعلم يقدم" قول إلفيل وفًقا. الفهم سوء لتجنب التعلم لعملية
 67علم هيامل شرحها اليت اجملموعة وضيفة. 66"الفهم سوء

 احلوار مواد إعداد .1
 أن يكون ماهرا حىت احلوار ممارسة .2
 ميارس الذي احلوار فيديو تسجيلل األخرى اجملموعات مساعدة طلب .3
 الفيديوتسجيل  نتائج حول أخرى جمموعات مع انقش .4
 .متوقع هو كما  الفيديو نتائج تكن مل إذا الفيديوتسجيل  اسرتجاع .5

حل . الفيديو حمرر برانمج تثبيت عدم هي الوسائط يف راقيلع وجدت
 .التعلم توجيه عملية يف وسائل على املفروضة العراقيل

 إعداد املواد  -د
. الدراسة موضوع املعلم حيدد". لحياةالعربية ل" العربية اللغة تعليم كتاب  الطلبة فتح

 68.احلوار نص الحضةوم بقراءة الطلبة يقوم. التعارف حول درسال موضوع
 اجملموعة تقسيم  -ه

. الطلبة اختاره الذي احلوار لتكيف ألنه طالب، أربعة إىل طالبني من اجملموعة تتكون
 69.هبم اخلاصة اجملموعة أعضاء الطلبة خيتار

 حبث موقع التسجيل الفيديو  -و
 وقعام الطلبة خيتار. اجملموعة التفاق وفًقا املختار وقعامل إىل الفصل الطلبة يغادر

 وال صاألشخا من الكثري به مير موقع يف وليس كافية  واإلضاءة وضوعامل مع يتطابق
 70.مزعجة أصوات توجد

                                                           
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنإلفي نور دايان 66
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، جماالن) ،مالحضة 67

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، جماالن) مالحضة، 68

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، جماالن) مالحضة، 69

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، جماالن) مالحضة، 70
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 احلوار ممارسة  -ز
 وفًقا. جيًدا النص لفهم وتكرارًا مرارًا احلوار نص اءةقر . احلوار نص الطلبة يفهم 

 يف أيضا ولكن القراءة فقط ليس. 71"واراحل لفهم الكثري قراءة علينا" ،قول إلفيلـ
. 72"املفردات حفظ من كثري" ،ت إلفيقال كما.  واراحل يفاملفردات  حلفظ حماولة
 وفًقا. بسهولة عليها والرد احلوار حلفظ املفردات يكتبون الذين أولئك أيًضا هناك

 يف ختزينها يتم حىت املفردات فظحن مث عرفها،ن ال مفردات أي كتبن" ،قول أيشمةل
 73"املفردات حفظنا ألننا الرد ميكننا العربية اللغة املعلم يتحدث عندما مث. الذاكرة

 رأيي يف مثري إنه"، نديير  قول من معروف وهذا احلوار، ممارسة بعملية استمتعوا لقد
."74 

 يصحح. والتجويد واإلمياءات ابلتعبريات االهتمام خالل من احلوار مارس مث 
 قبل من لتقليدها الصحيح النطق على أمثلة املعلم يعطي. أصدقائهم أخطاء الطلبة
 يف أيًضا املعلمون يشارك. 75"هقلدن مث أوال املعلم احلوار درسي" أليو، وفقا. الطلبة

 مثل للكلمات مناسب غري نطق هناك كان  إذا. للطلبة اخلاطئ النطق تصحيح
 جيدة العملية" نبيلة، قولل وفًقا. البعض بعضهم يذكرون مث ،مذكرو  مؤنث استخدام

أمر  دون وعيهم مع احلوار ممارسة الطلبة يكرر. 76"الفور على ح اخلطاءتصحيال ألن
 .الفيديو يف يكونس مألهن املعلم

 تسجيل الفيديو  -ح

                                                           
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنإلفي نور دايان 71
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنإلفي نور دايان 72
 (2019مايو  30يوم اجلمعة، ج، ماالن) ، املقابلة،أيشمة انيلي فوزية 73
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنأفينيا ريندي ووالنداري 74

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنأيو أشاري 75

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنتوسيح انبلة 76



41 
 

 

. ابلفيديو تصويرهم يتم أن من ابلثقة الطلبة يشعر أن بعد الفيديو تسجيل عملية تتم
 احلوار ممارسة رؤية من الطلبة يتمكن حىت الوجه عدة من الفيديو تسجيل يتم

 77.بوضوح
 مناقشة الفيديو  -ط

 مع مناقشته متت" ، إسنايين ذكر كما.  جمموعتني قبل من النار اطالق نتائج وتناقش
 هي الثانية واجملموعة احلوار متارس اليت اجملموعة هي األوىل اجملموعة". اجملموعة أعضاء

 الفيديو حول املدرب مع أيًضا الطلبة يناقش. فيديو مقاطع تلتقط اليت اجملموعة
 الفيديو نتائج بعض على العثور". املعلم مع مناقشة" ، أليو وفقا. التقاطه مت الذي
 دون الفيديو مقاطع أيخذون الذين الفيديو حمتجزي من جمموعة. قاسية تزال ال اليت

 من. احلوار متارس جمموعات بواسطة الفيديو مقاطع حترير يتم. الفيديو نتائج تعديل
 يفي ال ألنه ، الفيديو تصوير يكرر أن ما شخص على أن اتضح ، املناقشة نتائج

 اللغة لتعلم احلافز ولديهم املناقشة بعملية الطلبة يستمتع. املتوقعة املعايري أو ابملعايري
 ممن الكثري هناك ألن ، للغاية لالهتمام مثري أمر إنه" ، Ilvi لبيان وفقا. العربية
 ".العربية اللغة تعلم يف يرغبون

 Instagram على الفيديو حتميل  -ي
 وسائل. االجتماعي التواصل وسائل على للتحميل جاهز فيديو ناقشةامل تنتج

 بتحميل الطلبة يقوم. Instagram هي تعليمال اهذ يف االجتماعي املستخدم التواصل
 لغرض إنشاؤه مت الذي @Instagram vlogahasaarab حساب على الفيديومدونة 

 كمثال  التعلم خارج تدوين الفيديوال وكذلك التعلم هذا يف تدوين الفيديوال نتائج مجع
 هنائي موعد يكن مل ألنه الفيديو جمموعة وجد عراقيل. هبم خاصة مدوانت إلنشاء

 حيبون ال الذين األفراد. النهائي املوعد يف النقص" لريندي، وفقا. للتجميع

                                                           
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، جماالن) ،مالحضة 77



42 
 

 

 طلب املعلم فبذلك الفيديو إكماليف  فيماطلون املعقد حيبون ال أو التكنولوجيا
 78"اراتكر  الفيديو

 
 تعليم يف (Vlogging) الفيديو مسامهة تعلم الطلبة بوسيلة تدوينمبحث الرابع: 

 (PPBA)العربية  اللغة لتعليم املكثف برانمج الكالم يف مهارة

 للتعلم الطلبة محاس زايدة   -أ
 الدراسي، الفصل خارج يتم التعلم ألن التعلم عند أكرب حبماسة الطلبة يشعر
 من مزيد" ،إلفيقول ل وفًقا. ابستمرار املعلم شرح إىل االستماع فقط وليس

 الفصل يف واملدرسني واحملاضرين املعلمني مع مرارا فقط نتعلم ال ألننا احلماس،
. األصدقاء مع الفصل خارج واملمارسة ابحمليط، االستمتاع أيًضا ميكننا ولكن
 فحسب، النظرية أو املواد الطلبة يقبل ال .79"احلماس من املزيد جيعل ما هناك

 ابللغة الفيديو تدوين خالل من العربية ابللغة املمارسة من املزيد أيًضا يقبلون بل
 أن الطلبة يشعر. تدوين الفيديو عند آرائهم عن الطلبة يعرب ما غالباً . العربية
 مطالبون حنن"...  لريندي، وفًقا. ختيل جمرد وليس واقعية أكثر يصبح التعلم
 ويدعوان اآلراء اجملموعة يف عضو كل  فيها يصدر أن جيب أعمال إبنتاج

 الطلبة يشعر. 80"ختيل جمرد وليس واقعية أكثر التعلم لجيع وهذا. للتفكري
 التعليمية لالوسائ هذه" إسنايين، قولل وفًقا. رتيًبا ليس التعلم ألن أكرب حبماس
 وسائل استخدام. 81"التعلم هبذا القيام يف ابحلماس نشعر لذلك ،مملة ليست

قول ل وفقا. التعلم يف أكرب حبماس يشعرون الطلبة جيعل االجتماعي التواصل
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 محاسا أكثر الطلبة. 82"االجتماعي تصالاإل وسائل استخدام بسبب" أيو،
 قالت وكما. العربية اللغة تعلم يف متطوره يعرفون ألهنم التعلم هذا يف للتعلم
 ال التدوين لوسائ ابستخدام التعلم. 83"نتطور كيف  أن نعرف ميكننا" نبيلة،

 جيعل أن تدوينال طريق عن للتعلم ميكن" يشمة،أل وفًقا. ابمللل تشعر جيعلك
 يف زمالئهم مع للتفاعل الفرص من ابلعديد الطلبة يتمتع 84"مملني غري الطلبة

 لتعلم احلماس وزايدة الدراسة يف زمالئهم بني احلميمية زايدة وابلتايل الصف،
 ابلتأثري بنفسي شعرت ،تدوينال هذه يف" يشمة،قول أل وفًقا. العربية اللغة

 من ابمللل تشعر وال األصدقاء، مع محيمية أكثر أصبحت األوىل. اإلجيايب
 محاسة أكثر جيعلين مما العربية ابللغة ابلتحدث مطالبون وحنن كاملعتاد  التعلم
 ثقة أكثر الطلبة جتعل الكامريا أمام العربية اللغة ممارسة 85".العربية اللغة لتعلم

. العربية ابللغة التحدث يف أخطائهم ويعرفون العربية ابللغة التحدث يف النفس
 عند الكامريا أمام عقدة النقص كونال أ منها الفوائد" نبيلة، لبيان وفًقا

 86"الكالم ينقصه ما على عرفأ لذلك العربية، ابللغة التحدث
 العربية اللغة يف التدريب كمية  زايدة  -ب

 ممارسة من الكثري إىل ابحلاجة يشعرون أن الطلبة جتعل الفيديو التدوين ظيفةو 
 وممارسة قراءة علينا جيب التدوين، لوسائب" ،إلفيقول لـ وفًقا. العربية اللغة نطق

 ملزم أان ،تدوينلاب ألنه" ،أيشمةقول  مع متشيا. 87"التدوين لقب أوالً  التحدث
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 أن جيب ألهنم العربية للغةاب تكلمي الطلبة معظم. 88"العربية اللغة تعلم مبواصلة
 مع متشيا. 89"احلفظ عملية بسبب..." ريندي،قول ل وفقا. احلوا نص حيفظوا
 قادرة هي األصدقاء مع العربية اللغة ممارسة. 90"احلفظ بسبب"...  نبيلة،قول 
". األصدقاء مع ممارسة ميكنك ألنه" أليو، وفقا. العربية اللغة قدرة حتسني على

 كما.  ذلك على معتادة أهنا يشعرون ألهنم أكثر العربية اللغة الطلبة يتحدث
 ".العربية ابللغة التحدث على معتادون ألننا" إسنايين، قالت

 العربية اللغة كتابة  تعلم يف الطلبة يبدأ  -ج
 إسنايين، قولل وفًقا. العربية اللغة كتابة  كيفية  الطلبة يتعلم الدراسة، هذه يف
 يف احململة الفيديو ةمدون تضمني جيب. 91"العربية كتابة  تعلمنو  أن نعرف ميكننا"

 أليو، وفقا. العربية اللغة كتابة  على قادرًا كوني أن جيب لذلك ،العربية ترمجات
 ريندي، تقال كما.  وحتداي إاثرة أكثر التعلم يصبح. 92"ترمجات هناك ألن"
 .93"تحديمو  مثري وهذا"

 للطلبة الفكرة مصدر هو تدوينال لوسائ ستخداماب تعلم  -د
 لالوسائ استخدام الضروري من لذلك ،امتزايد املتقدم عصرال تطور الطلبة يدرك
 لذلك. تقدماً  أكثر العصرهذا  ألن" ،إلفي تقال كما.  التعلم تدعم اليت

 لطرق داعمة لوسائ تصبح أن ميكن اليت لالوسائ من العديد هناك سيكون
 اعتباره سيتم لكن جيًدا، التدوين لوسائ ستخداماب تعلم يعد. 94"والتعلم عليمالت
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 كما.  التكنولوجيا الستخدام محاس لديهم ليس الذين أولئك قبل من معقًدا
 الذين لألفراد معقدة ولكن. حًقا جيدة الطريقة هذه الواقع، يف" ريندي، قال

 استخدام حيظى. 95"التكنولوجيا حيث من احلماس قوة لديهم وليس هيعقدون
 اللغة ممارسة يسهل ألنه اجملموعات، خمتلف بني كبرية  بشعبية التعلم يف لالوسائ
 مجيع من واسع إبقبال حتظى لالوسائ هذه ألن" ،إسنايين قولل وفًقا. العربية
 أو التعلم على الطفل تساعد لالوسائ هذه ألن األطفال وخاصة الفئات

 سيصبحون الذين للطلبة الفكر مصدرك  هذه الطريقة. 96"امباشر  مارسةامل
 هناك يزال ال. 97"صدر الفكرةم هذه"... أيو، بيان مثل. العربية لغةا مدرسي
  إذا التدوين لوسائ سيستخدم. املستقبل يف طالهبم حالة إىل ينتبهون طالب
 رمبا" ة،أيشم قالت كما.  التدوين لوسائ استخدام تدعم طالبه شروط كانت

 حيب أن شخص ألي ميكن ال ألنه الحًقا أان الطلبة كيف  سأرى ولكين نعم،
 98"الطريقة

                                                           
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنأفينيا ريندي ووالنداري 95

 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنإسنايين مولدان 96
 (2019مايو  30، يوم اجلمعة، ج، املقابلة )ماالنأيو أشاري 97

 (2019مايو  30يوم اجلمعة، ج، ماالن) ، املقابلة،أيشمة انيلي فوزية 98



46 
 

 

 امسفصل اخل
 مناقشة نتائج البحث

 
 يف الكالم مهارة تعليم يف للطلبة (Vlogging) الفيديو طريقة تدوين: ولاألبحث امل

 (PPBA)العربية  اللغة لتعليم املكثف برانمج

 الباحث سيقوم وتوثيق، ةومقابل ةمالحظ شكل يف البياانت بتحليل الباحث يقوم أن بعد
 قبل من موجودة كانت  اليت والنظرايت عليها احلصول مت اليت البياانت بني ابالندماج

. التدوين لوسائ ابستخدام الكالم مهارة تعلم حول جديد منظور على العثور يتم حىت
 التدوين، لعملية ابلنسبة ولكن ،99مباشرة الفيديو تسجيل هي للتدوين طريقة أبسط إن

 ألن الفيديو تسجيل سيتم الذي الكائن إلعداد العمليات إىل املرة هذه الطلبة حيتاج
 الباحث سيقدم واملناقشة، التحليل لتسهيل. التعليمية واملواد األهداف مع التكيف عليهم
 :لتايلاب التفصيلية اخلطوات أو العمليات من عدًدا

 حبث الفكرة  -أ
 ،ذ التعليمه يف 100.فيديوال تدوين يف قصةال صنع يف األوىل النقطة صبحت الفكرة
 قدمها اليت العربية ابللغة احملادثة مدونة الحظةم خالل من بحث الفكرةال عملية
حتديد  على لتسهيلو  للتدوين قيقياحل ثالامل تقدمي إىل املدوانت توفري يهدف. املعلم

 .الفيديو خلفية وحتديد فيديو مقاطع تسجيل وكيفية املوضوع
 حتديد املوضوع  -ب

كان .احلوار ونص سيناريو إعداد يف املستخدم املوضوع حتديد هي التالية العملية
 اليت القصة حمتوايت أو لقصةا خط هي وضوعامل ألن مهًما، أمرًا وضوعامل حتديد

                                                           
99 Raf Knowledge, Op.cit, hal 1. 
100 Ronny Yudhi Septa Priana, Op.cit, hal 315 
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 متابعة الصعب فمن فورًا، وضوعامل حتديد يتم مل إذا 101.الفيديو يف تضمينها سيتم
 .التالية تدوينال عملية

 تطوير السيناريو  -ج
 شكل يف القصة خط البد. نص احلوار السيناريوتطوير  يمكنف املوضوع حتديد بعد

 يف الفيديو مدونة سيناريو 102.متصلة قصة كل  تصبح حبيث وابلتفصيل بدقة سيناريو
. املدرسي الكتاب من املختار احلوار نص احلبكة تتبع. مفصل غري الدراسة هذه

 الفيديو التقاط عملية يف وكفاءة فعالية أقل التأثري يكون مفصل، سيناريو بدون
 ومع. والتكرار التحسني من الكثري هناك سيكون ألنه األطول الفيديو نتائج ومناقشة

 العربية ابللغة التحدث على الطلبة حيفز ألنه ، أيًضا جيد أتثري له هذا فإن ، ذلك
 .أكثر

 تقرير املمثل  -د
 مناقشة إىل حاجة هناك. املمثل قريرت هي التالية العملية إن احلوار نص طويرت بعد

 .احلوار نصل وفقا هبا مثلامل قريرلت
 الفيديو تسجيل موقع نع حبث  -ه

 يناسب وقعم عن الطلبة يبحث. الفيديو تسجيل موقععن  حبث هي التالية العملية
 ِقبل من كثريًا  جتاوزه يتم ال وقعام خيتارون إهنم. الفيديو مدونة ومفهوم موضوع

 الةاحل مع وقعم أيًضا اختاروا. قوة أكثر النار إطالق نتائج تكون حبيث األشخاص
 عن بعيًدا ليس اختياره مت الذي وقعامل. أخرى أصوات يزعجهم وال للموضوع وفًقا
 .ابلسهولة للطلبة الفيديو تسجيل عمليةأن يشرف املعلم على   ميكن حبيث فالص

 تسجيل الفيديو  -و
. Viva Video الفيديو ريرحم على هتثبيت مت ذيالاهلاتف  ابستخدام تسجيل الفيديو

 من ،Ronny لرأي وفًقا. جيدة تصوير وزوااي كافية  إضاءة به موقًعا الطلبة خيتار
                                                           

101 Ibid, hal. 315 
102 Ibid, hal. 315 
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 وجه فإن ذلك ومع. لإلضاءة وفًقا وجهاأل حتديد لفيديوا تسجيل عند الضروري
 أخذ يتم ال ولكن الكايف الضوء كان  إذا. االهتمام إىل أيضا حتتاج تسجيل الصور

 وزجي ال. ته انقصةإاثر  تكون الفيديو نتائج فإن دون االهتمام الفيديو وجه تسجيل
 البد واحد ممثل من أكثر تشمل اليت ةاملدون يف. جًدا ابعيدً  أو جًدا قريًبا يكون أن
 .احلوار أن جيري الفيديو يف املشهد عدة تظهر أن

 حترير الفيديو  -ز
 خالل من الطلبة ذهب مث الكالم، رةامه ألنشطة فيديوال تسجيل على احلصول بعد

 حترير عملية يف وجعلهايسج لها  اليت الفيديو مقاطع الطلبة معجي. التحرير عملية
 غري الفيديو قاطعامل إزالة طريقب الفيديو مقاطع تجهيزب التحرير عملية تقوم. واحدة

 الفيديو حمرر برانمج .فيديو حمرر ابستخدام واحد فيديو يف مًعا جتميعها مث املطلوبة،
 103.املفهوم هو اهتمامه جيب الذي الشيء التحرير يف. Viva Video هو املستخدم

 .فقط مماثلني بني احلوار مفهوم على ا التعليمهذ يف ةللمدون الرئيسي املفهوم ويركز
 حتميل الفيديو  -ح

. نشرها هي التالية اخلطوة فإن فإهنا جاهزة للتحميل. الئقة الفيديومدونة إذا كانت 
 الطلبة يقوم. Instagram االجتماعي التواصل وسائل على الفيديو حتميل يتم

 حتميل مث  vlogahasaarab@احلساب ابسم Instagram حساب إبنشاء
 .احلساب هذا على الفيديو مدونة

                                                           
103 Ibid, hal. 315 



49 
 

 

 تعليم يف (Vlogging) الفيديو تدوينطريقة تعلم الطلبة بوسيلة : ايناملبحث الث
 . (PPBA)العربية  اللغة لتعليم املكثف برانمج الكالم يف مهارة

 إعداد اهلاتف وبرانمج حمرر الفيديو  -أ
 هاتف شكل يف األداة. التدوين عملية تدعم اليت األدوات الطلبة يعد

 يقوم. الفيديو حمرر برانمج إىل حاجة هناك. يكفي ال هاتف. أندرويد
 .املعلم هعطيي الذي الفيديو حمرر برانمج بتثبيت الطلبة

 ودافع التعلم مجاعي دعاء  -ب
 عقلية إلعداد املعلم جهد وه اجلماعي دعاءال .اجلماعي دعاءلاب التعلم يفتح املعلم
 تتم اليت املادة فوائد حول الدافع توفري. هبدوء التعلم من يتمكنوا حىت الطلبة

 والشجاعة. حىت يتبعوا التعليم ابحلماسة الطلبة عقلية إعداد علىو  دراستها
 توجيه التعليم  -ج

 املواد، إعداد عملية علمامل شرحي. هبا القيام سيتم اليت التعلم خطوات املعلم يشرح
 سوء لتجنب ميالتعل لعمليةا شرح تقدمي يتم. اجملموعة وظيفة اجملموعات، قسيمت

  منها اجملموعة وظيفة. الفهم
 احلوار مواد إعداد .1
 أن يكون ماهرا حىت احلوار ممارسة .2
 ميارس الذي احلوار فيديو تسجيلل األخرى اجملموعات مساعدة طلب .3
 الفيديوتسجيل  نتائج حول أخرى جمموعات مع انقش .4
 .متوقع هو كما  الفيديو نتائج تكن مل إذا الفيديوتسجيل  اسرتجاع .5

حل . الفيديو حمرر برانمج تثبيت عدم هي لالوسائ يف راقيلع وجدت
 .التعلم توجيه عملية يف وسائل على املفروضة العراقيل

 إعداد املواد  -د
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 استخدام على التعلم هذا يركز". حياةالعربية لل" العربية اللغة كتاب  الطلبة يستخدم
 من أقل .حياةالعربية لل كتاب  من احلوار نص أخذ يتم حبيث تعليميال تابالك

 ،حياةالعربية لل تعليميال تابالك مادة فهم يف حتقيقه الطلبة على جيب الذي الكفاءة
. العربية للحياة اب التعليميكت  تكييف يف احلوار والنص موضوع استخدام يتم حبيث

 من ألنه املوضوع هذا اختيار مت. ل التعارفحو  الذي يستخدم يف التعليم موضوع
 .لالستخدام يف الكتاب جاهز احلوار نص. فيديوال لتدوين السهل

 تقسيم اجملموعة  -ه
 يتكون احلوار نص كان  إذا. احلوار ونص وضوعامل تتكيف مع اجملموعة أعضاء ةعد
 جمموعات تسج ل. واحدة جمموعة يف فقط ناعضو  يكفي فهذا فقط شخصني من

 .العربية ابللغة التحدث ملمارسة لبةالط مجيع أييت لذلك. الفيديو أخرى
 التسجيل الفيديوحبث موقع   -و

وقعا م الطلبة خيتار. اجملموعة التفاق وفًقا املختار وقعامل إىل الفصل الطلبة يغادر
 وال األشخاص من الكثري به مير وقعم يف وليس كافية  واإلضاءة كيف ابملوضوعيت

 .مزعجة أصوات توجد
 ممارسة احلوار  -ز

 فقط ليس. جيًدا النص لفهم وتكراًرا مرارًا احلوار نص اقرأ. احلوار نص الطلبة يفهم
 الذين أولئك أيًضا هناك. احملادثة يف املفردة حلفظ حماولة يف أيضا ولكن القراءة

. احلوار ممارسة بعملية استمتعوا لقد. بسهولة عليها والرد احلوار حلفظاملفردة  يكتبون
 أخطاء الطلبة يصحح. والتجويد واإلمياءات التعبريات هتماماب احلوار الطلبة مارس

 .أصدقائهم
 كفاءة  يف املعلم كفاءة  ستؤثر. ه الطلبةدقل  الذي ي الصحيح النطق أمثلة املعلم يعطي

 لذلكف. ملعياراب تتكيف اليت عليمالت ئةكفا  ج إىلا حيت الكالم مهارة تعلم لذلك. لبةالط
 .ةللطلب اخلاطئ النطق صححاملعلم يستطيع أن ي
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 احلوار ممارسة لتكرار الوعي. علمامل توجيه دون وعيهمب احلوار ممارسة الطلبة يكرر
. اآلخرين سماعالو  املشاهدة الئق جيب اليت ةاملدون يف ظهورها متطلبات بسبب
 .الناس من كثري  وتسمعها ستشاهدها ة الفيديومدون إن ذلك على عالوة

 تسجيل الفيديو  -ح
 همسجيلت يتم أن النفس بثقة الطلبة يشعر أن بعد الفيديو تسجيل عملية تتم

 ممارسة رؤية من الطلبة يتمكن حىت الوجه عدة من الفيديو تسجيل يتم. ابلفيديو
 .بوضوح احلوار

 الفيديو مناقشة  -ط
 متارس اليت اجملموعة هي األوىل اجملموعة. تسجيل الفيديو نتائج انجمموعت تناقش
 أيًضا الطلبة يناقش. فيديوال مقاطع تسج ل اليت اجملموعة هي الثانية واجملموعة احلوار

. قاسية تزال ال الفيديو نتائج بعضكانت .  التسجيل مت الذي الفيديو حول علمامل مع
 مقاطع حترير يتم. الفيديو ريرحت دون الفيديو مقاطع تسجل الفيديو ةمسجل جمموعة
 أن حيتاج إىل أن يعود علىتدل  املناقشة نتائج. احلوار متارس ةجمموع بواسطة الفيديو
 املناقشة بعملية الطلبة يستمتع. املتوقعة ابملعايري  يتكيفمل ألنه .الفيديو تسجيل
 .العربية اللغة لتعلم ماسةاحل ولديهم

 Instagramحتميل الفيديو على   -ي
. االجتماعي التواصل وسائل على لتحميل ستعدامل الفيديوهي  ناقشةامل نتائج
 اختيار مت. Instagram هي ا التعليمهذ يف املستخدمة االجتماعية لالوسائ

Instagram وفًقا بدقة ترتيبها يتمس الفيديومدونة  .املزااي من العديد هناك ألن 
 .األعلى يف ؤخرامل الفيديو وضع. حتميلها تتكيف بوقت الفيديو لرتتيب

 vlogahasaarab@ هو Instagram حساب على الفيديو الطلبة م لحي
 نة الفيديومدو  وكذلك ميالتعل هذا يف تدوين الفيديو نتائج جلمعينشأ الطلبة  الذي
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دونة امل جلمع النهائي املوعد مطلوب. هبم اخلاصتدوين الفيديو  كمثال  ميالتعل خارج
 .بسرعة إكمال وظيفتهم على الطلبة تشجيع يتم حىت الفيديو

 
 تعليم يف (Vlogging) الفيديو مسامهة تعلم الطلبة بوسيلة تدوين: ثالثمبحث ال

 (PPBA)العربية  اللغة لتعليم املكثف برانمج الكالم يف مهارة

 للتعلم الطلبة ةزايدة محاس  -ه
 لوسائ تستخدم اليت الكالم مهارة تعلم عند قوىأ حبماسة الطلبة يشعر

 من مزيد إىل ولكن علمامل من املواد إىل االستماع فقط ليس ألنه التدوين
 ال لذا تدوين الفيديو عند اآلراء من الكثري الطلبة صلحي. أيًضا املمارسة

 الطلبة جيعل الذي التعلم. الطلبة على يركز ولكنه املعلم على ميالتعل يرتكز
 مركز يف التعلم هو اجلديد التعلم منوذج مع يتماشى هذا مثل نشاطًا أكثر

 .الطلبة
 الطلبة يشعر. ختيل جمرد وليس واقعية أكثر يصبح التعلم أن الطلبة يشعر
 التواصل وسائل استخدام. ممل ليس ميالتعل ألن قبل من قوىأ ةحبماس

 متحمسون الطلبة. ميالتعل يف قوىأ ةحبماس يشعرون الطلبة جيعل االجتماعي
 اللغة تعلم على قدرهتم تطور يعرفون ألهنم ميالتعل هذا يف للتعلم قوىأ

 مع للتفاعل تهمفرص من العديدابلتعلم ألن فيه  الطلبة يتمتع. العربية
 وزايدة تعلمال يف زمالئهم بني احلميمية زايدة .كانتالصف يف زمالئهم
 الطلبة جتعل الكامريا أمام العربية اللغة ممارسة. العربية اللغة لتعلم ةاحلماس

 التحدث يف أخطائهم ويعرفون العربية ابللغة دثالتح يف نفسهم ثقة قوىأ
 .العربية ابللغة

 متحمسني الطلبة جتعل اليت األشياء من العديد يوضح أعاله الشرح من
 النظرايت من أكثر ميارسون الطلبة( أ) ألن ذلك يف مبا العربية، اللغة لتعلم
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 يشعر( د) التكنولوجيا ابستخدام( ج) ةبلالط على يرتكز ميالتعل(. ب)
( و) الفصل يف زمالئهم مع التفاعل من مزيًدا( هـ) التعلم نتائج بتطور الطلبة
 .العربية ابللغة التحدث عند أخطائهم معرفة

 للغة العربيةممارسة التكلم ابزايدة كمية   -و
 على مارسةامل من الكثري إىل ابحلاجة ايشعرو  أن الطلبة صبحت التدوين ظيفةو 

 حيفظوا أن على ألهنم العربية اللغة تكلي الطلبة كثري من.العربية اللغة تكلم
  زايدة األصدقاء مع العربية اللغة مارسةمب يقوم أن كان الطلبة.احلوار نص

 .العربية ابللغة دثالتح كمية
 يف تعلم الكتابة ابللغة العربية الطلبةيبدأ   -ز

 تعلم لطلبةيتطلب ا التدوين لوسائ فيه استخدام الذي تعليم مهارة الكالم
 نص على حتتوي أن بجت احملم لة الفيديو مدونة ألن العربية ابللغة الكتابة

 مهم العربية اللغة لكتابة للطلبة والتوجيه املعرفة توفري يف املعلم دور. واراحل
 .جدا

 ستوى النجاح يف تعليم مهارة الكالممرفع   -ح
 كمية  يف زايدة هناك التدوين لوسائ ابستخدام الكالم مهرة ميتعل عند

 إجيابية فعواد ولديهم نشاطًا أكثر الطلبة يصبح حىت العربية للغةاب التحدث
 ،Penny Ur ذكر ومع أنه الوقت يف. العربية ابللغة التحدث ممارسة يف

( أ) منها العربية اللغة ميتعل يف النجاح دل علىت اليت عالمةال من العديد فإن
 دوافع لديهم( ج) الطلبة من الفعالة املشاركة( ب) كثريًا  الطلبة يتحدث

 مستوى رفع التدوين لوسائ ابستخدام الكالم مهارة ميتعل لذلكف. 104عالية
 .الكالم مهارة ميتعل يف النجاح

                                                           
104 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atun Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang:UIN-
Maliki Press, 2012). 
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تعليم ل الفكرهو مصدر  تدوين الفيديو لستخدام وسائمهارة الكالم ابم يتعل  -ط
 حينما يعلم اللغة العربية  ةطلبال
هو  من احملتاج لذلك بسرعة لعصرايف هذا  التيكنولوجيا تطور الطلبة دركي

 لوسائ استخدم اللغة العربية ميتعل. ميالتعل تدعم اليت لالوسائ استخدام
 بصعب يشعر  شخصلكن   الفيديو.  تدوينالذي يتكيف هبذا العصر مثل 

ل الوسائ استخدام يرغب يف .التكنولوجيا استخداميف  رغبة لديه ليسالذي 
.  العربية اللغة ممارسة يسهل ألنه اجملموعات، خمتلف بني بشعبية التعلم يف

 يزال ال. العربية للغة مدرسني سيصبحون الذين للطلبة فكرة مصدر كن
 لوسائ سيستخدم. الحق وقت يف طالهبم حلالة ينتبهون طالب هناك

 .التدوين لوسائ استخدام تدعم طالبه حالة كانت  إذا التدوين
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 سادسفصل ال
 ختتاماال

 ملخص البحث .أ
 برانمج يف الكالم مهارة تعليم يف للطلبة (Vlogging) الفيديو تدوين طريقة .أ

 (PPBA) العربية اللغة لتعليم املكثف
 حبث الفكرة .أ

 حتديد املوضوع .ب
 تطوير السيناريو .ج
 تقرير املمثل .د
 الفيديو تسجيل موقع نع حبث .ه
 تسجيل الفيديو .و
 حترير الفيديو .ز
 حتميل الفيديو .ح

 

 الكالم يف مهارة تعليم يف (Vlogging) الفيديو طريقة تعلم الطلبة بوسيلة تدوين .ب
 .(PPBA)العربية  اللغة لتعليم املكثف برانمج

 إعداد اهلاتف وبرانمج حمرر الفيديو .أ
 صلوات معا ودافع التعلم .ب
 توجيه التعليم .ج
 املوادإعداد  .د
 تقسيم اجملموعة .ه
 حبث موقع التسجيل الفيديو .و
 ممارسة احلوار .ز
 تسجيل الفيديو .ح
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 مناقشة الفيديو .ط
 Instagramحتميل الفيديو على  .ي

 الكالم يف مهارة تعليم يف (Vlogging) الفيديو مسامهة تعلم الطلبة بوسيلة تدوين .ج
 منها  (PPBA)العربية  اللغة لتعليم املكثف برانمج

 للتعلم الطلبةزايدة محاس  .أ
 زايدة كمية التدريب يف اللغة العربية .ب
 يف تعلم الكتابة ابللغة العربية الطلبةيبدأ  .ج
 رفع املستوى النجاح يف تعليم مهارة الكالم .د
 ةللطلب الفكرتعلم استخدام وسائط املدوانت هو مصدر  .ه

 مقرتحات  .ب
 تعليم يف( Vlogging) الفيديو تدوينكتب هذا البحث يبعد أن  حثيرجو البا     

 مالك موالان جامعة يف العربية اللغة لتعليم املكثف الربانمج لطلبة الكالم مهارة
 من نتائج البحث كمايلى: ماالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 لطالبل .1
 بوسيلة تدوين الفيديو تطوير قدرهتم يف مهارة الكالم(. ل1
 يف تعلم اللغة العربية رغبتهمتهم و مح اس لرتقية(. 2

  لمحاضرين واملعلمني. ل2
 الكالم مهارة تعليم يف( Vlogging) الفيديو تدوينلتطبيق طريقة  (.1

 ملساعدة عملي ة تعليمهم.
تعليم اللغة العربية خاصة يف الطرائق يف  ايدة محاستهم يف إبداع وابتكار(. لز 2

 مهارة الكالم. تعلم
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 جامعة. لل3
ب بوسيلة (. ملعرفة تطور مهارة الكالم 1  الفيديو تدوينالبحث عند الطال 
(Vlogging )الكالم مهارة تعليم يف. 
لعطاء الفرصة و توفري األدوات اليت تشج ع إبداع وابتكار الطرائق (. 2

 واألساليب يف تعليم اللغة العربية خاصة هذه الطريقة.
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 )مصر : مكتبة مصرية، د.ت( ، فسكولوجية التعليم،فهمي مصطفي 
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 الناشر، دون :) مصر وإجراءته أسسه العربية اللغة تعليم ،وآخرون الناقة كامل حممود 

1995) 
 القرى، أم جامعة: مكة) أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم. الناقة كامل  حممود

1985) 
 هبا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أمحد رشدي الناقة، كامل  حممود
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 (1992 املسلم، دار
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Instrumen Wawancara 

A. Panduan Wawancara  

1. Bagaimanakah proses menyiapkan naskah untuk vlogging? 

2. Bagaimana menentukan pemeran dalam vlogging? 

3. Bagaimanakah proses mencari lokasi pengambilan gambar? 

4. Bagaimanakah proses pengambilan gambar? 

5. Bagaimanakah proses editing? 

6. Bagaimanakah proses Uploading? 

7. Bagaimanakah proses menyiapkan materi pembelajaran kalam? 

8. Bagaimanakah proses pembentukan kelompok? 

9. Apakah pengajar memberikan penjelasan proses pembelajaran yang akan 

berlangsung? 

10. Bagaimanakah proses praktek berbicara bahasa Arab? 

11. Bagaimanakah proses diskusi hasil praktek berbicara bahasa Arab? 

12. Apakah pembelajaran kalam menggunakan media vlogging membuat anda semangat 

belajar berbicara bahasa Arab? Mengapa? 

13. Apakah pembelajaran kalam menggunakan media vlogging membuat anda lebih 

banyak latihan berbicara bahasa Arab? Mengapa? 

14. Apakah ketika pembelajaran kalam menggunakan media vlogging anda belajar 

mengetik bahasa Arab? 

15. Apakah pembelajaran menggunakan media vlogging menginspirasi anda sehingga 

ketika anda nanti menjadi seorang pengajar akan mencoba menggunakan metode 

pembelajaran menggunakan media vlogging? 

16. Apa manfaat yang ada dapatkan dari pembelajaran Berbicara Bahasa Arab 

menggunakan media Vlogging? 

B. Panduan Observasi 

1. Proses pembelajaran Maharah Kalam Kelas Tarbiyah PPBA UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang 

2. Hasil vlog dari proses vlogging mahasiswa dalam pembelajaran Maharah Kalam Kelas 

Tarbiyah PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

C. Panduan Dokumentasi 

1. Buku Ajar Al-‘Arobiyah Lillhayah 

2. Proses pembuatan vlog 

3. Vlog mahasiswa dalam pembelajaran Maharah Kalam Kelas Tarbiyah PPBA UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah diupload di Akun Instagram 

@vlogbahasaarab 
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عملية البحث العلمى ةصور   

 

 

(عمالية تدوين الفيديو) (فصل الرتبية احلادية عشرة)   

 
 Instagramمدونة الفيديو يف 
 

 

 
 (الفيديو مناقشةعمالية )
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 Instagramمدونة الفيديو يف 

 
 كتاب التعليم
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