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 اإلهداء 

 
 احلمد هللا رب العاملني،  

 حمّمد صّلى هللا عليه وسّلم. وموالان على سيدان  وسالما صالة
 

حفظهما هللا وأطال   سوتكنو وسوترمي، الكرمينيمثرة جهدي اليسري  إىل والدي   يأهد
 . هللا عمرمها وغفر هللا هلما ورزقين برمها إىل قيام الساعة
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، يف طلب العلم الباحث شجعااللذان  فهمي وصفني ،ري احملبوبنيغي الصو أخ
 . همأمور يف مجيع يسرمها  اللهم
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 ولكم جزا كم هللا أحسن اجلزاء 
 آم ني 
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 الشكر والتقدير 
أمور الدنيا والدين، والص    الة والس    الم على أش    ر  ا نبياء  كل احلمد هلل وبه نس    ععني على  

واملرس لني وعلى آله وأص بابه أمجعني، أش كر هللا تعاىل على مجيع نعمه ور عه حس يس عطيع الباحث 
  .أن يعم هذه الرسالة

أقدم جزيل الش   كر إىل كل من بذل جهده يف املس   اعدة على إهام هذه الرس   الة. فهذه الرس   الة ال مث 
تعم إال ابإلرش        اواي والعوجيهاي واالقملاحاي واملس        اعداي من ا س        اتذة الكرام والزمالء احملبوبة، 

 :وأخص ابلشكر إىل
إبراهيم اإلس              المية مساحة ا س              عاذ عبد احلارس املاجس              عري، مدير جامعة موالان مال   .1

 .احلكومية مباالنج
املاجيس   عري، عميد كلية الدراس   اي العليا جامعة موالان   أمي مسبولة  ةا س   عاذ  ةمساحة الدكعور  .2

 .مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
ي مساحة الدكعور ولداان وركاويناات املاجس    عري، رقيم قس    م تعليم اللغة العربية بكلِّية الدراس    ا .3

الذي قد   املش          ر  ا ول، و العليا جامعة موالان مال  إبراهيم اإلس          المية احلكومية مباالنج
 أشر  وشجع الباحث يف إهام هذه الرسالة، جزاه هللا خري اجلزاء

املاجيس    عري املش    ر  ال اين الذي قد أش    ر  وش    جع الباحث يف  نور احلس    نمساحة الدكعور   .4
  اجلزاءإهام هذه الرسالة، جزاه هللا خري

مساحة  أ د مكي حس         ن املاجس         عري، مساحةاملاجس         عري،  أورل حبر الدينمساحة الدكعور   .5
اخلرباء الذين قاموا ك  الدكعور ليلي فطرايين املاجس عري مساحة ،املاجس عري توفيق الر نالدكعور  

كعاب   يف  لطريقة الس         معية الش         فويةفيديو الععليمي على االابملالحظاي واإلرش         اواي يف  
 .، وجزاهم هللا خري اجلزاءالعربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم

مساحة احملاض           رين يف قس           م تعليم اللغة العربية كلية الدراس           اي العليا جامعة موالان مال   .6
إبراهيم اإلس              المي ة احلكومي ة م االنج ال ذين ق دموا العلوم واملع ار  والعش              جيع للب اح ث، 

 .اجلزاءوجزاهم هللا خري 
العاملية اإلس        المية  ةعوس        طاملاهرة املمدرس        ة    رقيم املاجس        عريفريو رهرجو  مساحة الس        يد  .7

 .، وجزاه هللا خري اجلزاءاالنجمب
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العاملية اإلسالمية  ةعوسطاملاهرة امل يف  ماوة العربية  مدرسك  أولية ا منيمساحة السيد  .8
 ، وجزاه هللا خري اجلزاء االنجمب
 .، وجزاهم هللا خري اجلزاءاالنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطاملاهرة املني يف سر دمساحة امل .9

أص     باأ من أهل الراية س     واء كانو مقيمني يف ماالنج أو خارجها الذين س      لوين ووما مس   .10
 س نعهي من املاجسعري هللا حيفظهم أينما كانو.

الذين رافقوا الباحث من  2019حلة    قس  م تعليم اللغة العربية للمر أوكذل  زمالقي فص  ل   .11
بداية الدراس         ة يف كلِّية الدراس         اي العليا جامعة موالان مال  إبراهيم اإلس         المية احلكومية 

 .مباالنج إىل إهامها، وجزاهم هللا خري اجلزاء
، وإن أخط   فهو لقل ة تع اىلوأخريا، فه ذا جه دي وعملي، ف إن أص              اب فهو توفيق من هللا  .12

قارئ أن يقدم االقملاحاي لعبس      ني هذا الببث. عس      ى هللا أن  عل هذا  علمي، وعلى ال
. وص        لى هللا على س        يدان حممد ايرب العاملني  الببث مفيدا وانفعا ملن يس        عفيد منه، آمني

 .وعلى آله وصببه أمجعني، واحلمد هلل
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 مستخلص البحث 
كعاب العربية بني   يف  لطريقة السمعية الشفويةفيديو الععليمي على اال  تطوير  ،م1220.  حممد،  فاضل

االنج، رسالة املاجسعري،  مبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطمبدرسة املاهرة امل  يدي  لملقية مهارة الكالم
جامعة موالان مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية  ،  كلية الدراساي العلياقسم تعليم اللغة العربية،  

 نور احلسن. و. واملشر  ال اين: ،ولداان وركاويناات املشر  ا ول: و.ماالنج، 

 الكالم. ، مهارة، العربية بني يدي لطريقة السمعية الشفويةا ،فيديو الععليميال  : اإلشاريةالكلمات 

املدروسة مبدرسة املاهرة املعوسطة اإلسالمية العاملية مباالنج.  تعليم اللغة العربية هو إحدى املواو  
فمن جهة تعليمها مهارة الكالم ملساعدة الطالباي على فهم اللغة العربية وممارسة الكالم هبا، ومن مث 
حتدث مشاكل خمعلفة يف تدريم اللغة العربية كاسعخدام اللغة ا م، وقلة الععوو على العكلم هبا وعدم 

واو خاصة ملمارسة احملاوثة. وكون هذا الكعاب العربية بني يدي  مقررا ومنهجا هلذه املدرسة. وجوو م
الفيديو  اللغة العربية للمبعدقني، فقام الباحث بعطوير  ورأى الباحث أبمهية هذا الكعاب لععليم وتعلم 

عربية بشكل مباشر  الععليمي لعبقيق أهدا  الععليم وتوفري الفرص ملمارسة مهاراي العبدث ابللغة ال
 . لدى الطالباي

( هي  الببث  هذا  على  1أهدا   الععليمي  الفيديو  الععليمية ابسعخدام  الوساقل  ( تطوير 
يف كعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم لدى طالباي الصف السابع   لطريقة السمعية الشفويةا

( معرفة مدى  2عاقج حتليل االحعياجاي. )مبدرسة املاهرة املعوسطة اإلسالمية العاملية مباالنج حسب ن
( معرفة مدى فعالية هذه الوساقل  3هذه صالحية الوساقل الععليمية بعد تنفيذها يف عملية الععليم. )

)العبليل    ADDIEالععليمية ابسعخدام املنهج الكيفي الكمي على نوع الببث  العطويري بنموذج  
ب جلمع البيااني يف هذا الببث هي املالحظة واملقابلة  . أسلو والعصميم والعطوير والعنفيذ والعقومي(

 واالسعبانة من قبل املعلم والطالباي وأما االخعبار من قبل الطالباي فبسب. 
( اآلتية:  البيااني  الباحث  وراجة  1انل  بدليل  العربية  ابللغة  عن حتدث  املشكلة  وجوو   )

ملمارسة اللغة العربية وتسهيال هلن لملقية مهارة هذا الفيديو الععليمي،    االسعبانة،  لذل  أهنن حباجة إىل
مطابقة مبعايري خصاقص تعليم    ADDIE  الكالم. وأما مواصفاي هذا الفيديو الععليمي بنموذج

الكالم.   ملهارة  العربية  حسب  (  2)ماوة  اخلرباء  قبل  من  االسععمال  صاحل  الععليمي  الفيديو  هذا 
ية بدليل وراجة االسعبانة جيد جدا وكذل  املواو الععليمية  االقملاحاهتم يف جمال تصميم وسيلة الععليم
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( ظهري أن الفيديو الععليمي املعد فعال لملقية مهارة الكالم لدى الطالباي، 3بدراجة جيد جدا.)
كما ول عليها أن ورجة اععماوا على النعاقج احملصولة لالخعبار البعدي وجد الباحث أن ورجة اتء  

  =  0،01على مسعوى )  (tt)( أكرب من ورجة اتء جدول  6,47يف هذا الببث )   (to)حساب  
 (.2,045 =  0،05( و )2,756
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ABSTRACT 

Fadhil. Muhammad, 2021. Development of the Sam'iyah-Syafawiyah Method Learning 

Video on the Al-Arabiyah Baina Yadaik Book to Improve Speaking Skills at Al-Maahira 

IIBS Malang. Thesis. Arabic Language Education Study Program, Postgraduate State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: and (1) Dr. Wildana 

Wargadinata, M.Ag., and (2) Dr. Nur Hasan, M. Ed. 

 

Keywords: Video learning, Sam'iyah-syafawiyah method, Al-Arabiyah Baina Yadaik, 

speaking skills 

Arabic lessons are one of the compulsory subjects taught at SMP Al-Maahira IIBS 

Malang. In this learning, one aspect that is taught is speaking skills. To help students 

understand and practice it. However, several problems arise in the process of learning 

Arabic, namely the use of the mother tongue, the lack of habituation in speaking, and the 

lack of special materials to practice conversation. The book used as a reference in this 

school is Al-Arabiyah Baina yadaik. Researchers see the importance of this book for 

learning Arabic for beginners, so researchers develop learning videos to achieve 

educational goals and provide opportunities to practice speaking skills in Arabic directly 

among students. 

The aims of this study were: (1) To develop learning media through learning videos 

using the Sam'iyah-Syafawiyah method in the book Al-Arabiya Baina Yadaik to improve 

speaking skills based on the results of the analysis of the needs of seventh graders at SMP 

Al-Mahira IIBS Malang. (2) Knowing the extent of the validity of the media after being 

implemented in the educational process. (3) Knowing the feasibility of the media with a 

qualitative-quantitative approach using the ADDIE model development research type 

(analysis, design, development, implementation, and evaluation). The data collection 

methods in this study were observation, interviews, and questionnaires by teachers and 

students, and tests were only conducted for students. 

The researcher obtained the following data: (1) There were problems in speaking 

using Arabic as indicated by the results of the questionnaire, so the students needed this 

learning video, to practice Arabic and facilitate them to improve their speaking skills. The 

specification of the learning video with the ADDIE model is by the characteristic standards 

of Arabic teaching for speaking skills. (2) This learning video is suitable for use according 

to experts, according to their suggestions in the field of learning media design, as evidenced 

by the results of the questionnaire, very good, and learning materials with very good results. 

(3) the learning videos prepared are effective in improving students' speaking skills, which 

is indicated by the fact that the t-account degree (t0) in this study is greater than the t-table 

degree, depending on the post-test results obtained (tt) at the (tt) level. 0.01 = 2.756) and 

(0.05 = 2.045). 
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ABSTRAK 

 

Fadhil. Muhammad, 2021. Pengembangan Video Pembelajaran Metode Sam’iyah-

Syafawiyah pada Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara di Al-Maahira IIBS Malang. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 

dan (1) Dr. Wildana Wargadinata, M.Ag., dan (2) Dr. Nur Hasan, M.  Ed. 

Kata Kunci: Video pembelajaran, Metode sam’iyah-syafawiyah, Al-Arabiyah Baina 

Yadaik, keterampilan ber bicara 
Pelajaran bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan 

di SMP Al-Maahira IIBS Malang. Dalam pembelajaran tersebut, salah satu aspek yang 

diajarkan adalah keterampilan berbicara. Untuk membantu siswi memahami dan 

mempraktikkannya. Akan tetapi, beberapa permasalahan muncul dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab ini, yaitu  penggunaan bahasa ibu, kurangnya pembiasaan dalam 

berbicara serta kurangnya materi khusus untuk melatih percakapan. buku yang digunakan 

sebagai referensi di sekolah ini adalah Al-Arabiyah Baina Yadaik. Peneliti melihat 

pentingnya buku ini untuk pembelajaran bahasa Arab untuk pemula, sehingga peneliti 

mengembangkan video pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan serta memberikan 

kesempatan untuk melatih keterampilan berbicara dalam bahasa Arab secara langsung di 

kalangan siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengembangkan media pembelajaran melalui 

video pembelajaran dengan metode Sam’iyah-Syafawiyah dalam buku Al-Arabiyah Baina 

Yadaik untuk meningkatkan keterampilan berbicara berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

siswi kelas tujuh di SMP Al-Mahira IIBS Malang. (2) Mengetahui sejauh mana keabsahan 

media tersebut setelah diimplementasikan dalam proses pendidikan. (3) Mengetahui 

kelayakan media tersebut dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif menggunakan jenis 

penelitian pengembangan model ADDIE (analisis, desain, pengembangan, implementasi 

dan evaluasi). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan angket oleh guru dan siswi, dan tes yang hanya diberikan untuk 

para siswi. 

Peneliti memperoleh data sebagai berikut: (1) Adanya permasalahan dalam 

berbicara menggunakan bahasa Arab yang ditunjukkan oleh hasil angket, sehingga para 

siswi membutuhkan video pembelajaran ini, untuk melatih bahasa Arab serta memfasilitasi 

mereka untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Adapun spesifikasi video 

pembelajaran dengan model ADDIE ini sesuai dengan standar karakteristik pengajaran 

bahasa Arab untuk keterampilan berbicara. (2) Video pembelajaran ini cocok digunakan 

menurut para ahli, sesuai saran mereka di bidang perancangan media pembelajaran, 

dibuktikan dengan hasil angket, sangat bagus, serta materi pembelajaran dengan hasil 

sangat bagus. (3) Video pembelajaran yang disiapkan efektif untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa, yang ditunjukkan oleh fakta bahwa derajat t-account (t0) 

dalam penelitian ini lebih besar dari derajat t-tabel, tergantung pada hasil post-test 

diperoleh (tt ) pada taraf (0,01 = 2,756) dan (0,05 = 2,045). 
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 األول  فصلال
 اإلطار العام

 خلفية البحث - أ
أنش ي    إندونيسياماالنج  يف  املوجووة  معياي  اجلتعد من إحدى    تزكية النفمإن مجعية  

، وهي حتمل الرؤية والرساالي الكبرية اليت تريد حتقيقها يف هذا البلد،  م2006يف السنة  
ومن احملاوالي اليت تسعى إليه يف حتقيق الرؤية ورساالهتا هي فعح املؤسساي الععليمية من  

املاهرة    هي مدرسة  تزكية النفماملدارس واملعاهد ومن تل  املدارس أو املعاهد اليت أسسعها  
هي   يععرب هذه املدرسة.  م2020بين هذه املدرسة سنة    االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطامل

 .Jlا بعد. موقع هذه املدرسة يف شارع  اهتلبا جديدة  ن مل تعخرج من ط إحدى املدارس  

Raya Karanglo،  جاوى الشرقية  نج،كارنغ فلوسو واتن، كافهعرجو، كارنغ فلوسو، ماال ،
انطقني    اي لباطإندونيسيا. ومن معطلباي ورؤية مسعقبلية هذه املدرسة أن يكون لديها  

ه ملكة لغوية طالباتلذل  قدم هذا املعهد أن يكون  لغعني هي اللغة اإلجنلزية والعربية.  ابل
 هارة الكالم( أك ر مما سواها. وابحلصوص يف العبدث والكالم )م

فهذه املدرسة هي عبارة عن وعاء لبناء الشخصية وإخراج الكواور حتمل تل  الرؤية  
وفق تل  الرؤية والرساالي من   اهرةوالرساالي، وقد وضع املنهج الدراسي يف مدرسة امل

مي الذي من  يالععل  فيديوالومن مث تعجلى أمهية    اي بلاتوزيع املواو الدراسية لدى الط  خالل
الكعاب   اي لباالطخالله يسهل على   ما يف  يدي    اسعيعاب  بني  لديه  العربية    ن ويكّون 

 الشخصية املسلمة البارزة اليت من أجلها أسست تل  املدرسة. 
علم أن الكفاءة يف اس       عخدام اللغة عند العدريم لغة تس       مى الكفاءة اللغوية. وأما  كما  

الكفاءة اللغوية تنقس           م إىل أربعة أقس           ام وهم: مهارة االس           عماع، مهارة الكالم، مهارة 
القراءة، مهارة الكعابة. وكلهم عالقة قوية بعض        هم بعض        ا.  ن يف اكعس        اب اللغة عاوة  

ومن إحدى مهماي الواجبة معابعة من خالل عالقاي تس     لس     ل منعظم، ا ربعة املعهدة.  
 ث ة تعىن مهارة االسعماع والكالم. والكالم أو العبدعوسطيف املرحلة امل  اي لباالط  ععلمواعل
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هو نش          اط اللغة ال انية الذي يفعلون الناس يف حياهتم بعد االس          عماع. حقيقة يف احلياة 
اليومية تدل أن إتقان اللغة الش      فوية أك ر وظيفة من املهارة اللغوية ا خرى. لذل  ينبغي  

 1الهعمام اجليد يف تعليم اللغة.ملهارة الكالم حيصل على ا
يعكم    ن العب دث هو واح دأن تعلم الكالم هو أهم وأفض              ل من تعلم الكع اب ة،  

حقا اللغة،  نه يربز جوانب الص      وي وش      رح النطق الص      بيح مع مجيع جوانبها يف عدو 
بدال من الكعابة،   الكعابة. ابإلض   افة إىل ذل ، حتدث أوال ةإيالء االهعمام ملهار  املفقووين

 2ووراسعها هشيا مع طبيعة تعلم اللغة.
. والدليل على  من الكعابةحماولة  ن الكالم هو الكالم، مهارة اللغة يف ا س اس هي 

ظهري يف الكع اب ة  و الكالم قب ل الكع اب ة،    ن اس عر  المن ذ ق دم الزم ان ي  ( 1)  م ا يلي:  ه ذا
يععلم الطف  ل الكالم قب  ل أن يفخ  ذ يف تعليم  (  2)  فملة مع   خرة من من اتريا اإلنس               ان.

هناك بعض اللغة ما زال منطوقة  ( 3)  يف تعليمها عند وخول املدرس             ة.  أالكعابة اليت يبد
  أو املفرواي  الن   اس يعب   دثون أك ر مم   ا يكعبون، وس              يطرة الكلم   ةوالواقع    .غري مكعوب   ة

للمع امل ة وآل ة املكعوب ة. والكالم وس              يل ة    أو املفرواي   الكلم ة  املنطوق ة أك ر من س              يطرة
 .يف حياته شخاصاليومية واالتصال بني ا 

 ب أن تعم ممارس              ة حد أوىن لفهم املعكلم يف ش              كل مجلة   تعطلب كالمال ةمهار 
( الق   درة على 2على االس              عم   اع، )  وامللك   ة  ( الق   درة1بن   اء على )  العب   دث ه   ذه أوال

هذه ا ش    ياء ال الثة حتعاج إىل . اي ( والعمكن من )نس    يب( املفرواي والععبري 3العبدث، )
  عقله جيدا. من قبل اجلميع حس يعمكن من العواصل النوااي وا فكار أو  أن يكون

رحل  ة امل  بع  داقي  ة حسرحل  ة االاملإن مه  ارة الكالم ق  د تعلم العالمي  ذ يف امل  درس               ة من  ذ  
حوال الع  ام  ة ونقص معلوم  اي تغلبهم على الص              عوابي يف ب  داي  ة  ا الع  الي  ة. ولكن يف  

س      ان لىل اآلخرين إما ابلإهم، وأفكارهم وتقدمي الس      ؤال قو حتدثهم، يف تعبري آراأكالمهم  
س       ياا تعلم اللغاي ا جنبية على وجه خص       وص اللغة العربية. ال   يف الكالم خاص       ة يف

 
1Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa (Berbasisis Kompetensi) (Yogyakarta: 

BPFE, 2011), 399-400. 
2Hermawan, Komunikasi Pemasaran. (Jakarta: Erlangga, 2013), 100.  
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  العبدث أو احلوار ابللغة العربيةابخلجل عند تعبري   ينش            عر ت  يتال  طالباي من ال  ك رييزال  
ف  املش                اك  ل يف مه  ارة الكالم يعين:  .  فه  ذا كم  ا ق  ال  ه م  درس اللغ  ة العربي  ة أولي  اء ا مني

ال توجد  للكالم اللغة العربية و قلة ممارس           ة  رى، أك ر من اللغة ا خ  اس           عخدام اللغة ا م
 .ماوة للبديث عنها

وجدي حقيقة أن اهعمام   ثبناء على نعاقج املالحظاي واملقابالي اليت أجراها الباح
ص              ف ال  ط الب اي ل دى   كالمال ةمه ار  بععلم اللغ ة العربي ة على وج ه خص              وصط الب اي  ال

يبدو  . هذا الش  يء انوراال تزال   االنجمبالعاملية اإلس  المية   ةعوس  طالس  ابع مبدرس  ة املاهرة امل
 .اللغة العربية ابلعدرب مباشرة على حماوثةطالباي  أنه من قلة اهعمام ال

من هذه النعاقج، حياول الباحث تقدمي حلول وابعكاراي للمدرسني على وجه العبديد 
سبة  الذل  حيعاج إىل طريقة من ععة.عمكن من تعلم اللغة العربية بسهولة وممتحس  طالباي ل

ابسعخدام وساقل معنوعة، ومن هذا أراو الباحث أن يكون له إسهام يف وصول إىل الرؤية  
فيديو الععليمي  ال املخططة من هذا الصرخ العلمي إبحدى الوساقل املعروفة واملشهورة وهو

لباي الدى ط  ارة الكالم كعاب العربية بني يدي  لملقية مه  يف  لطريقة السمعية الشفويةعلى ا
املال املاهرة  السابع مبدرسة  أن.  االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطصف  أيضا  هذا    وملعرفة 

 . الكعاب العربية بني يدي  مقررا ومنهجا هلذه املدرسة

الوساقل الععليمية مععدوة ومن ضمنها الفيديو، لذل  الوساقل اجلديدة هنا ذكر أبن  
عربية بني يدي ، والسيما هذا الكعاب مسععمل ك ريا ب الاالكعمطلوبة لعسهيل تدريم  

إندونيسيا أو بلد آخر. وأراو الباحث أن    بلد  ها إما يفغري يف تعليم اللغة العربية لناطقني ب
يف تطبيقه  مع  اجلذاب  الععليمي  الفيديو  صورة  على  الكعاب  هذا  املاهرة  م   عل  درسة 

رجاء الباحث أن يكون هذه الوسيلة مناسبا لعالج   .االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطامل
املشكلة املوجووة وحتسني تطبيق مهارة الكالم يف هذا املعهد.
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 أهداف البحث -ج

 لي :مايأما أهدا  من هذا الببث، هي على  
  يف   لطريقة السمعية الشفويةالععليمي على ا  فيديوال  الععليمية ابسعخدامتطوير الوساقل   .1
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 أمهية البحث - د
 حيعوي هذا الببث العلمي كما يلي:

 للطلبة .1
الط - العربية ابسعخدام   اي لبايعطي  اللغة  الكالم يف  ليطبق مهارة  وافية 

 . الععليمي طريقة الفيديو
 للمدرس .2

الفيديو   ابسععمال  الععليم  عملية  يف  واخلرباي   املعلوماي   زايوة -   طريقة 
 .الععليمي

 يف  طالب   قدرة  لعبسني  واحلال   املعلوماي   إعطاء  يف  املدرس   مساعدة -
 مناسبة.  طريقة ابسععمال ولعنميعهكالم 

 للمؤسسة  .3
تعليم    بعطبيق  العربية  اللغة  الععليم  جووة   حتسني  يف  ومداخلة  فكرية  مسامهة -

 . الععليمي عرب الفيديو
 . العربية اللغة تعليم يف املناسب  ا سلوب  عن نظرية املعلوماي  إعطاء -

 حدود البحث -ه
العربية يف ضوء   .1 اللغة  تعليم  بني  احلدوو املوضوعية: إن كعاب  العربية  الكعاب 

ويركز   ملهارة الكالم  ذل    يشمليدي  للوحدة ال ال ة حتت املوضوع السكن و 
 .نطق السليم، املفرواي والقواعدالباحث يف 

املاحلدوو   .2 املاهرة  مبدرسة  جاوى   االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطاملكانية: 
 الشرقية. 

من    ايناحلدوو الزمانية: حيعوي الكعاب على املعلوماي الدراسية للمسعوى ال .3
 . فبسب سابع )أ و ب(الفصل ال
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 نتاجة  مواصفات اإل- و
ص              ف ال  الط الب اي   إععم اوا على بي ااني من املالحظ ة عن اإلحعي اج اي 

، طور الباحث الوس   يلة  االنجمبالعاملية اإلس   المية  ةعوس   طالس   ابع مبدرس   ة املاهرة امل
من    الط  الب  اي لملقي  ة مه  ارة الكالم ل  دى    الععليمي  الفي  ديوالععليمي  ة ابس              عخ  دام  

العبي   ة ال    ال    ة حت   ت املوض              وع    ا وىل إىل  العربي   ة بني ي   دي     للوح   دةالكع   اب  
 . السكنوالععار ، ا سرة و 

من املواو يف اي وضوعثالثة امل هذه الوسيلة إىل يفاملوضوع حدو الباحث 
.  ، ا سرة والسكنالعبية والععار : يأو املقرر، وهالعربية بني يدي  الكعاب  

الفيديو الععليمي    إن.  احلوار واملفرواي :  ومها،  نيحتعوي يف كل موضوع إىل حمعوايت
   .(Kine Master dan Canva) نوعيسعخدم 

 املصطلحات حتديد  -ز

 الوساقل الععليمية .1
من    الععليم س       هال وتزيد الدرس الععلم و الوس       اقل الععليمية هي ما تزيد عملية 

   خووة منمواو تعليم مغالبا واض      با للدرس. تش      عمل الوس      اقل الععليمية  وروس 
.  كعب وجمالي وغريها من مص          اور معلوماي منبعاي وتش          عمل معيناي تعليم 

واملراو ابلوس    يلة الععليمية يف هذا الببث يعين ليس    اعد العالميذ يف فهم املاوة فهم  
 سريعا وجيدا.  

 فيديو ال .2
  فيديوهي إحدى من الوس      اقل الععليمية على أس      اس الس      معية والبص      رية. ال

الععلم والععليم. وهو يعكون من ألف ص              ورة.    أكرب ق  درة يف مس               اع  دة عملي  ة
. فاملراو من  ال ابت فيديو( ال2املعبرك،    فيديو( ال1تنقس   م إىل قس   مني:    فيديووال

فيديو املعبركة ليناس           ب مبرحلة الطالباي حس يكون الوس           يلة جذبة  الاإلخعيار  
 عندهن. 
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 السمعية الشفوية .3

تطبيقا وتدريبا يف احلوار واحملاوثة حس  غلبطريقة أيقص              د هبذه الطريقة هي 
أن يعكلم ك هل اللغة، وتفيد ك ريا من اسععمال الكالم  أو الطلبة يسيطيع الطالب 

 أو املسجالي.  درس امل
 مهارة الكالم .4

ربعة. وأما  إحدى املهاراي اللغوية ا   من  اللغة العربية  دريميف تمهارة الكالم  
  لفظية ابلععلم قد تكون    عرعمل ي  الذكاءاملهارة هي يعين    كا يت،مهارة الكالم    تعر 
أقلية  حركةأو   م   أو  منعكوانأو  الكالم  3.أنواع ك رية    إابنة    وأما  ا صل هو  يف 

من حيث يفهم    اإلنسان من أفكار ومشاعر   ابل أو خاطر   واإلفصاح كما  ول يف
وا حاسيم 4ا خرون. ومشاعر  مععقداي  نقل  اصطالحا  واملعلوماي    كالم 

  من دث  حيأشخاص آخر ابلنقل  إىل    نفر واملعار  واخلرباي وا فكار وا راء من  
 واإلسعجابة. وراكإلاو  العفاعلالقبول و  أثناء ملسعقبلااملسعمع أو أو  ملخاطبا

 العربيه بني يدي  كعاب  .5

ناطقني  يف تعليم اللغة العربية ل   هو الكعاب   العربية بني يدي  الكعاب املقرر  
مشروع العربية بني يدي  خدمة اللغة    هد  كان  و ها يف تعليم اللغة العربية.  غري ب

  مي قد بعسالمية يف اآلفاا. ويسر مشروع العربية بني يدي   ثقافعها اإل  يبث العربية  
على  وهي هنج تعليمي    ،الععليم  ة يفسلسل  لكونه  أبناقها  سوى  هذه اللغةالعشق  

  لي يو ،  الزمان  يالقم مسعجداي تربواي  و علميا  عرضا  هذه اللغة  ويعرض    حنو تطور

 
 446( ص 1998حممد على اخلويل. قاموس الملبية )لبنان،بريوي: وار العلم للماليني  3
 200( ص  2003على حسني الدليمى. طراقق العلمية يف تدريم اللغة. )عمان، أروون: وار الشروا   4
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  وبيئعهم   غري الناطقني ابلعربية  أاي كانت لغاهتم وثقافاهتم وأعمارهم  ععلمني امل  واقجح
 . ملسعواهم والربامج املناسبة ،توفري املواو الععليمية ربع

 إعانة   فهو  ،لاكم اللشمول و على وجه االعربية بني يدي     الكعاب   مازية من هذا
الععليمية  كلب وبر   ،الوساقط  إذاعيةانمن كعب   ربوع،  وبية وحاس  ،زيةيوتلف  ،مج 

يعبقق   حس  الدولية  أبفضل  هد   الشبكة  العربية  و تعليم   ا ساليب الطريقة 
 5.  حاجعه مث ،رغبعه من ما يعبقق طالبوليجد كل ، وأحدثها

 الدراسات السابقة  -ح
 الدراسة ا وىل   .1

(. موض              وع البب  ث هو تطوير الوس               اق  ل 2018ووي أفريلي  ا فوتري )
الععليمية ابس        عخدام فيديو لملقية مهارة الكالم يف معهد ابب الس        الم العص        ري 

رس  الة املاجس  عري يف قس  م تعليم اللغة العربية كلية الدراس  اي العليا  امعة  .  ماالنج
 إبراهيم ماالنج.موالان مال  

( كيف يعم تطوير الوس      اقل الععليمية ابس      عخدام  1أس      ئلة الببث هي: )
( ما فعالية 2فيديو لملقية مهارة الكالم يف معهد ابب الس       الم العص       ر ماالنج؟ )

تطوير الوس              اقل الععليمية ابس              عخدام فيديو لملقية مهارة الكالم يف معهد ابب 
 السالم العصري ماالنج؟ 
و الببث والعطوير. نعاقج الببث هو حتليل االحعياجاي منهج الببث ه

ومش              كالي العالمي ذ يف عملي ة تعليم مه ارة الكالم. مجع البي ااني من املالحظة  
يف معهد ابب الس            الم العص            ري ماالنج. ومعدل نعيجة  واالس            عبانة واملقابلة. 

البعدي   خعبارومعدل نعيجة العالميذ يف اال  ۲۲۰خعبار القبلي هي العالميذ يف اال
اتء "  أعلى من نعيج  ة(  ۰٫۰۳س                اب يف ه  ذا البب  ث )احلاتء  "  . ونعيج  ة414

 
ول أخذ الباحث هذه البيااني من الكعاب العربية بني يدي  اجمللد ا  5
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على املس  عوى  "دولاجلاتء " ، ومن نعيجة(۲۰۱۶% ) 5على املس  عوى  "دولاجل
الععليمية ابس       عخدام فيديو   وس       يلةالوهذا الدليل يدل على أن  (.  %۲۰۱۲ ) 1

ا ول من املدرس          ة املعوس          طة يف معهد ابب  لفعالة لملقية مهارة الكالم للفص           
 .النجماالسالم العصري 

 الدراسة ال انية .2
فكراي حكيم   فوتري  البب     ث  .(2019)ميج     ا  تطوير     هو  موض              وع 

بربانمج ماکرو ميداي    ۲۰۱۳يف تعليم اللغة العربية على منهج    الوس         اقل الععليمية
رس الة املاجس عري من    فالش ابملدرس ة ال انوية اإلس المية احلكومية ال انية فونوروغو

 . جامعة موالان مال  إبراهيم ماالنج
لكشف خطواي تطوير الوساقل الععليمية يف تعليم  ( ۱أهدا  الببث: )
رس            ة ال انوية ابملد  8بربانمج ماکرو ميداي فالش    ۲۰۱۳اللغة العربية على منهج  

العبليل فعالية الوس        اقل الععليمية يف (  ۲اإلس        المية احلكومية ال انية فونوروغو، )
ابمل درس               ة   8بربانمج م اكرو مي داي فالش   ۲۰۱۳تعليم اللغ ة العربي ة على منهج 

  ال انوية اإلسالمية احلكومية ال انية فونوروغو.
حتكيم من خبريين    منهج الببث: منهج الببث العطويري. هذا الببث يس   عخدم

(  ۲مقابلة، )( ۱بوس         يلة االس         عبانة . فجمع البيااني يف هذا الببث بوس         يلة )
وس            يلة الععليمية يف (  ۱( اخعبار. نعاقج الببث: )4اس            عبانة، )( ۳مالحظة، )

اللغ ة العربي ة برانمج م اكرو مي داي فالش، وه ذه وس              يل ة الععليمي ة تعض              من من  
 نة والنظام.موضوعني وهي املهنة واحلياة وامله

هيز البب  ث: تطوري ميج  ا فوتري فكراي حكيم وس              يل  ة الععليمي  ة يف اللغ  ة  
  العربية بربانمج ماکرو ميداي فالش ابملدرس          ة ال انوية اإلس          المية احلكومية ال انية

 فونوروغو. 
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 الدراسة ال ال ة  .3
تطوير الوس         يلة   هو موض         وع الببث.  (2019)  حممد خري ا س         راري

ابس           عخدام أندرويد لععليم النبو لقس           م الععليم اللغة العربية كلية علوم   الععليمية
رس           الة    االنجمالملبية والععليم جامعة موالان مال  إبراهيم اإلس           المية احلكومية 

  املاجسعري من جامعة موالان مال  إبراهيم ماالنج.
يد الععليم  الوس   يلة الععليمية ابس   عخدام أندرو   تطوير( ۱هدا  الببث: )أ

النبو لقس              م تعليم اللغ  ة العربي  ة كلي  ة علوم الملبي  ة والععليم ج  امع  ة موالان م  ال    
معرفة فعالية الوس           يلة الععليمية املنعج  (  ۲االنج، )مإبراهيم اإلس           المية احلكومية 

ابس              عخ دام أن دروي د لععليم النبو لقس              م الععليم اللغ ة العربي ة كلي ة علوم الملبي ة  
  االنج.مالان مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية والععليم جامعة مو 

منهج الببث: منهج الببث العطويري العجرييب ابملدخل الكمي والكيفي  
ابس         عخدام منوذج تطوير الرب  والغال. هذا الببث يس         عخدم حت يم من خبريين  

(  ۲مقابلة، )( ۱بوس          يلة االس          عبانة. فجمع البيااني يف هذا الببث بوس          يلة )
 . ( اخعبار4اسعبانة، ) (۳مالحظة، )

نع  اقج البب  ث: الوس              يل  ة الععليمي  ة مل  اوة النبو يف ض              وء الععلم ال  ذايت 
ابسعخدام  إنعيل إكسدي ا . وهذه الوسيلة فعالية  ن النعيجة من ي قيمة أك ر  

 من جدول.
هييز الببث: تطور حممد خري ا س          راري وس          يلة الععليمية ابس          عخدام 

الععليم اللغة العربية كلية علوم الملبية والععليم جامعة موالان  برانمج أندرويد لقس        م  
إبراهيم اإلس        المية احلكومية مباالنج، يقوم هذا الببت يف تطوير الوس        يلة   مال  

على العالميذ ابملعهد اهلداية ماالنج  مهارة الكالم    ةلملقيم فيديو  خداابسع  الععليمية
 يف الصف ا ول.
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 الدراسة الرابعة  .4
(. موض وع الببث هو اس عخدام ا فالم الععليمية لعنمية  2009س ببان )

مهارة الكعابة )حبث إجراقي ص   في يف املدرس   ة ال انوية اإلس   المية احلكومية ا وىل  
بيما( رس     الة املاجس     عري يف قس     م تعليم اللغة العربية كلية الدراس     اي العليا جامعة  

 ج.      موالان مال  إبراهيم ماالن
( كيف يكون حتس           ني عملية الععليم والععلم يف 1أس           ئلة الببث هي: )

مهارة الكعابة ابس           عخدام ا فالم الععليمية لطالب الص           ف ال الث برانمج اللغة 
 ابملدرسة ال انوية اإلسالمية احلكومية ا وىل بيما؟. 

إن عملي   ة منهج البب   ث هو امل   دخ   ل الكيفي والكمي. نع   اقج البب   ث هي  
ة جمعليم وتعلم مهارة الكعابة ابس       عخدام الفيلم الععليمي وفق خطة العدريم املرب عال

( ابملدرس        ة  1يف هذا الببث تنمي مس        عوى طلبة الص        ف ال الث برانمج اللغة )
ال انوية اإلسالمية احلكومية ا وىل بيما. وقد ول على ذل  ترقية ورجة الطلبة من  

عوى جيد يف االخعبار البعدي للدور مس        عوى مقبول يف االخعبار القبلي إىل مس         
  ۷ا ول وارتفع معوس ط نعيجة الطلبة يف االخعبار البعدي للدور ال اين، أو حصل  

من الطلبة يف ورجة  جيد  قبل إجراءاي العدريم، وحص ل    %  ۱۷٫۵طالب أو 
% من الطلبة يف ورجة  جيد  يف االخعبار البعدي للدور ا ول،   ۵٫طالبا أوه  ۲۳

% منهم يف ورج ة  جي د  يف االخعب ار البع دي لل دور   65ط الب ا أو  ۲۹وحص              ل  
  منهم يف ورجة  جيد جدا . % ۱۰طالب أو  6ال اين، بل حصل 

 الدراسة اخلامسة  .5
(. موض        وع الببث هو  فعالية اس        عخدام وس        يلة 2016أ د زينوري )

و على أس           اس فليبوك يف ترقية مهارة الكعابة )ابلعطبيق مع طالب الص           ف فيدي
احلاوي عش   ر يف املدرس   ة ال انوية اإلس   المية احلكومية ابجنيل( . رس   الة املاجس   عري 
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يف قس              م تعليم اللغ ة العربي ة كلي ة ال دراس              اي العلي ا   امع ة موالان م ال   إبراهيم 
 ماالنج. 

وس يلة فيديو على أس اس فليبوك ( كيف اس عخدام 1أس ئلة الببث هي: )
يف ترقية مهارة الكعابة لطالب الص ف احلاوي عش ر يف املدرس ة ال انوية اإلس المية  

( ما فعالية اس      عخدام وس      يلة فيديو على أس      اس فليبوك يف 2احلكومية ابجنيل؟ )
ترقية مهارة الكعابة لطالب الص     ف احلاوي عش     ر يف املدرس     ة ال انوية اإلس     المية  

 جنيل.      احلكومية اب
منهج البب ث هو املنهج العجرأ. نع اقج البب ث هي ق دم الب اح ث في ديو  

 هدون.احتت املوضوع  الرحلة يف شاطئ الببر  يف شاشة والعالميذ يش 
فهذه الدراس   اي الس   ابقة املذكورة يوجد وجه العش   ابه واالخعال  م ل ما 

  يقوم الباحث وسيعرض من خالل اجلدول ما يلي:
 وجه االخعال  وجه العشابة املوضوع املؤلف الرقم
ووي  1

أف     ري     ل     ي       ا  
 فوتري

تطوير الوس              اق ل  
ال      ع      ع      ل      ي      م      ي       ة  
  ابس       عخدام فيديو
م     ه       ارة   ل     ملق     ي       ة 
معه    د   الكالم يف 
الس                      الم  ابب 
 العصري ماالنج

 ان يف عمعش            اهب
ه و  امل وض              وع 
امل                       ه                       ارة  
املس              عه       دف       ة  
مه      ارة   لملقي      ة 

م      ن   ال      ك      الم
الفي      ديو  خالل  
 الععليمي

يف     من  وذج خم  ع  ل  ف  ع       ان 
  يس              عخ  دم  البب  ث،

ف  وت  ري أف  ري  ل  ي       ا   ووي 
ال ع ط وي ر  ه       ذا  من وذج 

بور   يش      ري إىل منوذج
 Borg andوغ              ال)

Gall  الب    اح    ث ( وأم    ا 
من      وذج  إىل    يش                    ري 

(ADDIE) 
م        ي        ج        ا   2

ف          وت          ري 
تطوير الوس              اق ل  

تعليم  يف    الععليمي ة
 ان يف عمعش            اهب
ت    ع    ل    ي    م    جم       ال

خمعلفع     ان يف الطريق     ة  
ميج ا  مه ا يس              عخ دم
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ف           ك           راي 
 حكيم

على   اللغ  ة العربي  ة
  ۲۰۱۳م     ن     ه     ج  

م       اک   رو   ب   ربانم   ج 
ف        الش   م        ي        داي 
ابملدرس         ة ال انوية 
اإلس                      الم        ي        ة  
ال     اني    ة  احلكومي    ة 

 فونوروغو

العربي      ة ، اللغ      ة 
يف   وك          ذل            
البب       ث  منهج 

  العطويري

  ۲۰۱۳منهج    فوتري
بربانمج م   اکرو مي   داي  

وأم    ا الب    اح    ث   فالش
  يس              عخ    دم الطريق    ة 
  الس       معية الش       فوية

العربي       ة    يف كع       اب 
 بني يدي 

حممد خري   3
 ا سراري

تطوير الوس              يل   ة 
  ال      ع      ع      ل      ي      م      ي       ة
ابس                     ع        خ        دام 
لع عليم   أن       دروي       د 

ل   قس                م    ال   ن   ب   و
ال   ل   غ       ة   ال   ع   ع   ل   ي   م 
العربي  ة كلي  ة علوم 
وال  ع  ع  ل  ي  م  ال  ملب  ي       ة 
م   والان   ج       ام   ع       ة 
إب  راه  ي  م  م       ال         
اإلس                      الم        ي        ة  

 االنجماحلكومية 

معش            اهبعان يف 
ت    ع    ل    ي    م    جم       ال

العربي      ة ، اللغ      ة 
يف   وك          ذل            
البب       ث  منهج 

 العطويري

الوس           يلة    خمعلفعان يف
 ، يس            عخدمالععليمية

   حممد خري ا س        راري 
ابس              عخ دام أن دروي د  

ال  ن  ب  و وأم       ا   ل  ع  ع  ل  ي  م 
الب  اح  ث يس              عخ  دم 
ال  ع  ع  ل  ي  م  ي  ال  ف  ي       دي  و 

ا ل     ط     ري     ق       ة ع     ل     ى 
  الس       معية الش       فوية

العربي       ة    يف كع       اب 
لملقي     ة  ي     دي        بني 

 مهارة الكالم
اس     عخدام ا فالم   سببان 4

لعنمي      ة   الععليمي      ة 
الكع       اب       ة   مه       ارة 

معش            اهبعان يف 
  س                   ع     خ       داما

امله       ارة   يف  خمعلفع       ان 
املس              عه  دف  ة، اخع  ار 

لعنمية مهارة   س      ببان
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إج     راق     ي   )حب       ث 
ص  في يف املدرس  ة  
ال انوية اإلس  المية  
ا وىل   احل ك وم ي       ة 

 بيما(

ال          ف          ي          دي          و  
 الععليمي

وخي     ع       ار   ال     ك     ع       اب       ة
لملقي ة مه ارة  الب اح ث  
 الكالم

أ                          د  5
 زينوري

فعالية اس           عخدام  
على   وس يلة فيديو

أس     اس فليبوك يف 
م      ه       ارة   ت      رق      ي       ة 

)ابلعطبيق    الكع  اب  ة
مع طالب الصف 
احلاوي عش        ر يف 
املدرس             ة ال انوية 
اإلس                      الم        ي        ة  
 احلكومية ابجنيل(

معش            اهبعان يف 
  س                   ع     خ       داما

ال          ف          ي          دي          و  
 الععليمي

امله       ارة   يف  خمعلفع       ان 
املس              عه  دف  ة، اخع  ار 

زينوري لعنمي     ة    أ      د 
وخيع  ار    مه  ارة الكع  اب  ة

مه ارة لملقي ة  الب اح ث  
  يف   . وك     ذل       الكالم

الععليمي     ة  الوس              يل     ة 
 أ د زينوري  يسعخدم

 فليبوكابس              عخ     دام  
ال          ب          اح          ث   وأم          ا 
الفي    ديو   يس              عخ    دم 

ع    ل    ى ال    ع    ع    ل    ي    م    ي  
لطريق ة الس              معي ة  ا

  الشفوية
تبني أن الببوث السابقة معضمها تكلم    ،اخلالصة من هذة الدراساي السابقة

شس، وسيطة  أساس  على  الععليم  وساقل  واسعخدام  العطوير  بعضا  خيعلف    عن  بعضهم 
اللغوية املهاراي  من  غريها  أو  الكالم  مهارة  لملقية  تركيزها  الفيديو  ابسعخدام    حسب 

أساس أو    ، ابسعخدام أندرويد، أو  بربانمج ماکرو ميداي فالشيوجد من يطور  و الععليمي،  
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فيديو الععليمي  ال  تطويروأما املوضوع هذا الببث فيعبدث عن    وغريه من الربامج.  فليبوك
صف  لباي الالدى ط  كعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم  يف  لطريقة السمعية الشفويةعلى ا

ومن هنا فموضوع هذا الببث يععرب    ،االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطالسابع مبدرسة املاهرة امل
 لعكميل الببوث السابقة. جديدا وإضافيا 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 املبحث األول: الوسيلة التعليمية   
 مفهوم الوسيلة التعليمية  - أ

وس  اقل لغة هي مجع العكس  ري من كلمة وس  يلة ب                معىن وس  يطة، وهي ما يعوص  ل به 
أما الععليمية هي إيص     ال املعلم العلم واملعرفة    6ش     يء أو يعقرب به إىل غريه.اإلنس     ان إىل 

إىل أذهان العالميذ أو الدارس    ني أو املععلمني، بطرقة قومية. وهي الطريقة االقعص    اوية اليت 
إذا   7توفر لكل من املعلم واملععلم الوقت واجلهد يف س           بيل احلص           ول على العلم واملعرفة.

ية هي كل ما يس         ععني به املدرس على إيص         ال املاوة الععليمية وس         اقر الوس         اقل الععليم
وقال حس          ن مص          طفى عبد املعطي،  8إىل أذهان العالميذ وتوض          يبها.  والقيماملعار   

الوس    اقل الععليمية هي ما تعدرج حتت م                  خعلف الوس    اقط اليت يس    عخدمها ا س    عاذ يف 
 9ا فكار واملعاين للطلبة.ال موقف الععليمي، بعرض إيصال املعار  واحلقاقق و 

 درس ج حتت خمعلف الوس  اقط اليت يس  عخدمها املدر ما تنبه   قص  دتلوس  يلة الععليمية  ا 
يف املوقف الععلمي، بعرض إيص     ال املعار  واحلقاقق وا فكار واملعاين للطلبة. وقد عرفها  

إليه املدرس من أوواي وأجهزة ومواو   يلأهنا ما مي دريس  يةحممد زايو  دان أن الوس  اقل الع
   10وحتسينها وتعزيزها. أو العدريم لعسهيل عملية الععليم

 
م(،  2008)القاهرة: وار السالم للطبعة والنشر والعوزيع والملمجة،    وار السالمعبد القاور حمموو البكار،   6

161 . 
   .12(، 1982)القاهرة: وار املعار ،  العوجيه يف تدريم اللغة العربية حممد علي السمان،  7
  161املرجع السابق، ص  8
الكعابة أوريل حبرالدين،  9 مهارة  وتطبيقه على  العربية  اللغة  تعليم  مالكي  )ماال  تطوير منهج  نج: جامعة 

 . 113(،  2010بريم، 
العربية الكفاءةأوريل حبر الدين،  10 اللغة  إعداو مدرس  العدريم حنو  )ماالنج: مبطعة جامعة    مهاراي 

   .155–154م(،  2011موالان مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، 



17 

 
 

ومن هذه الععريفاي، يعر  أن الوس اقل الععليمية تعكون من املواو وا وواي والربامج 
لي    ة الععلم والععليم  وا جهزة واملع    داي واملواقف اللفظي    ة لنق    ل املع    ار  يف عمواآلالي  

 للوصول إىل ا هدا  الععليمية. 
 التعليمية يلةاستخدام الوس من فوائد -ب

  19-18م الوس      اقل الععليمية ص مص      نفاهتالدكعور مص      طفن بدران ورفيقه يف  قال
من رج ال  اص خ  أش                 ثالث ة  في ه ال ذي كع ب  بب ثالأن   "اوج ار وي ل"الكع اب   ننقال ع

 اعماهلاس           ع جاواحلقيقة للوس           اقل الععليمية، إذا  لدرجةالملبية: هوبن، وفن، وويل، عن ا
 :11فواقد ك رية منه فلها
ععلمني املعمال تقلل من اس        ع منهااحلاس        ي،   وراكلإلتقدم للعالميذ أس        اس        ا ماواي  .1

 .هلا معىن دركونا لفاظ ال ي
  .ك ريا  املععلمني نعباهت ري ا .2
 .ابقي ا ثر دركونهجتعل ما ي .3
  .إىل النشاط الذايت ملععلمتدعو ا على وجه واقعيتقدم خرباي  .4
املعبركة   فكر، كما هو احلال عند اس عخدام الص ورعاس عمرارا يف ال ععلمنيامل عندتنمي   .5

 .والعم يلياي والرحالي 
  .ال روة اللفظية للعالميذتسهم يف منو املعاين، ومن مث يف منو  .6
ما   كش فأوواي أخرى وتس هم يف   وس يلةتقدم خرباي ال يس هل احلص ول عليها عن  .7

 . وعمقا أك ر كفاية ونوعا ععلمنيامل صلحي
 لعدريس     يةاجلديدة، هي ا واة ا دريس     يةعلى أن الوس     اقل الع مس     عنداليكن االخعيار  

يف أقص  ر  دى الطالب عليها، لعس  هم يف توص  يل املعرفة ل الطالب  من حاجت  ص  دراليت ت
 هد.اجل وقليل من ممكن وقت

 
)عمان: مكعبة    الوساقل الععليمة: وإعداوها وطرا اسعخدامهابشري عبد الرحيم الكلوب وعلم ع مان، 11
 .۳۱-۲۹م(،  ۱۹۸۷املعبسب، 
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 التعليمية يلةأنواع الوس -ج
تناولنا فيما س  بق مفهوم الوس  اقل الععليمية، وأهنا ال تقعص  ر على ص  ور وا فالم، وإمنا 
تض    م جمموعة كبرية من الوس    اقل وا وواي والطرا اليت ال تععمد أس    اس    ا على اس    عخدام  
الكلماي والرموز اللفظية. وميكن أن نقس   م هذه الوس   اقل لعس   هيل عرض   ها ووراس   عها إىل 

 12بصرية.العية و مس الوساقل السمعية و الوساقل البصرية و الل وساقالثالثة أنواع، هي 
للوس           اقل الععليمية أنواع ك رية تعنوع بعنوع احلاجاي والدواعي هلا، وكلما يقدم العلم 
  وتطوري احلياة ابعكري وساقل جديدة. وهي ختعلف ابخعال  احلواس اليت تععامل معها،

 ة ووساقل مسعية وبصرية. وساقل بصري، وساقل مسعية ساقل هيو ومن تل  ال
 الوساقل السمعية .1

هي الوس    اقل اليت ختاطب حاس    ة الس    مع  ا ذن  كالراويو وا س    طوااني وا ش    رطة 
 وتشعمل ما يلي:   العسجيلية ومعامل اللغاي.

اإلذاع ة امل درس              ي ة، وهي وح دة اتص               ال ه ام ة بني اإلوارة واهليئ ة الععليمي ة  (أ
الععليماي وا خبار والنش        اطاي وغريها إىل والعالميذ، فعن طريقعها يعم نقل 

 العالميذ.
ا ش             رطة الس             معية، وهلا فاقدة يف تس             جيل القرآن املرتل واجملوو وإمساعه  (ب 

الطالب، وتعليمهم قواع د العجوي د. كم  ا ميكن إمس اعهم بعض احمل اض              راي  
 واملناظراي العلمية. 

و در بكل مدرسة أن تقعين عدوا من أجهزة العسجيل مع نسخة من القرآن 
 املرتل ونسخه من القرآن اجملوو.  

 
 

 
)القاهرة : وار النهفة العربية،   الوساقل الععليمية واملنهجأ د خريي كاظم وجابري عبد احلميد جابر،   12

 .  37م(،  1997
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 ل البصرية الوساق .2
هي الوس      اقل اليت ختاطب حاس      ة البص      ر كالص      ور املعبركة، والرس      وم، واللوحاي،  

 والشراقح، وا فالم. وتشعمل ما يلي:
 ذواي ا شياء، م ل احليوااني والنبااتي. (أ

 اخلراقط واجملسماي والصور. (ب 
أو الورا املقوى، وحتعوي على رس    وم توص    يبية، وص    ور  من اجلبموتص    نع عاوة  

الطبيعية من جبال وأهنار وحبار وس  هول ووواين وآ ر زالزل وبراكني، وحنو    املناظر
 ذل  من اللوحاي املضيئة وغري املضيئة. 

 ج( جهاز عرض الشراقح الشفافة  
وتعرض فيه املواو املكعوبة واملص      ورة، وميكن أن يس      عخدم واخل الفص      ل من غري 
تععيم. وهو وس  يلة س  هلة االس  ععمال يزيد يف تفاعل العالميذ مع املوض  وع يف أثناء 

 الشرح.  
 و( جهاز عرض ا فالم ال ابعة )الفانوس السبري(  

ن الص              ور ويعرض فيلم الص              وي ل  ه وال حرك  ة، وإمن  ا هو عب  ارة عن جمموع  ة م
املعسلسلة واململابطة واملععابعة، حتكي قصة أو تعرض عمال معكامال. وتبقى الصور 
على الش    اش    ة حس يغريها املدرس يف الوقت الذي يراه مناس    با. ومن فاقدته، فإن 

 املدرس يطيل عرض الصور اهلامة، ويضفي عليها العوضيح الالزم. 
 ه( املكعبة 

ب   اط   ا قواي،  هن   ا تعم   ل على زايوة ثق   اف   ة العالمي   ذ،  وترتبط ابلعملي   ة الععليمي   ة ارت
فيجب أن تعوفر فيها املص اور واملراجع اليت ختدم املواو الدراس ة وغريها لريجع إليها 

 املدرسون والعالميذ. 
ال      مصاور وال      مراجع وال      مصبف وال      مجالي اليت حيضرها املدرس معه أو يرشد (و

 إليها العالميذ.
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ع      ضمنه من ترتيب وعرض أفكار وأم لة وصور ت  وض  ي  ب  ي  ة  الكعاب املدرسي وما ي     (ز
وقصص وتع       ب       ي       ر وغري ذل . وهو أك ر الوساقل بقاء يف ي                            د الطالب، فهو  
ال    مصاحب له يف ال    مدرسة وال        ب        ي            ت. وعلى املدرس أن يشرح ما فيه، ويربط 

 العالميذ به.
وأك رها اس    عخداما على مجيع  الس    بورة، وهي أبرز وس    اقل الععليم وأس    هلها تناوال  (ج

 املسعوايي.
 الوساقل السمعية والبصرية  .3

هي الوس    اقل اليت ختاطب احلاس    عني معا  الس    مع والبص    ر  كالص    ور املعبركة الناطقة 
هذه الوس      اقل تش      عمل فيها وتس      ععمل هلا جهاز الس      مع وجهاز البص      ري   13غريها.
 للبشر.  

ا فالم املعبركة )الس              ينماقية( اليت تقدم املعار  واملهاراي واحلواوث واخلرباي  (أ
 بصورة جذابة ومعسلسلة. وتعرض على شاشة كبرية يراها مجيع العالميذ.   

عليمية الناجبة ملا حيظى به من الراقي )العلفاز والفيديو(، وهو من الوس            اقل الع(ب 
 جذب ا نظار وسهولة االسععمال.

ج( العم يلياي أو املس             رحياي اهلاوفة اليت تعىن  انب أخالقي أو تعا  مش             كلة  
اجعماعية. ومنها العم يلياي القص      رية لش      رح مض      مون بعض الدروس. ويكلف  

 العالميذ إبعداوها مسبقا. وهذا ما يسمى مبسرح املناهج.  
 14العطبيقاي العلمية اليت يقوم هبا العالميذ حتت إشرا  املدرس وحنو ذل .و(  
 وساقل تعليم املفرواي.   

 وإكساهبم العالميذ ت        فهيم يف املدرس املعلم أو  ما يسعخدم شيء  كل هي الوساقل 
 وراس               ي               ة. من مواو واك               ع               ساب  إوراك على دارس                 ال كل ماي               ساعد أو املهاراي 

 
 . 114املرجع نفسه،  13
  . 175- 172نفسها، الصفبة  14
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اللغة  وتدريم عموما العدريم يف الدعينة الوس         اقل من علمامل يس         عفيد أن الض         روري
ا مور   أحب عوس  طةامل رحلةامل يف عالميذال ،ةالس  يكولوجي ا س  م جهة خص  وص  ا.  ومن

 املرحلة هلذه العربية اللغة مفرواي  ت               دري               م يف املعيناي  والوساقل ومعبدى. اجلديدة
 :15منها

 اللغة خمعرب(أ
فيها   العالميذاملخعرب هو غرفة مص    ممة خص    يص    ا لععليم اللغاي ا جنبية  لم  

يف مقص    وراي ص    غرية يفص    ل بعض    ها عن بعض جدران مانعة للض    وض    اء اليس    مع  
الطالب ما يقوله الطالب اجملاور له. وهذا يس      مح له ابلعمرين على العكلم ابللغة اليت  

زعج اآلخرين أو يزعج   ه اآلخرون. ونعيج   ة ذل     إمك   اني   ة قي   ام يععلمه   ا وون أن ي
طالب الفص            ل مجيعا ابلعمرن يف وقت واحد. وللمعلم خاص            ة يف مقدمة املخعرب، 

اني ومساععني والفط امزووة  هاز تسجيل والعب اسطو   مواجهة ملقصوراي العالميذ
والعبدث مع   بيث تعيح له السماع    للصوي )مايكرفون( يضعها املعلم على رأسه، ب

 16مجيعا لو مع أي منهم على حدة بواسطة مفاتيح لوحة حتكم أمام املعلم. العالميذ
 السينماقية ا فالم(ب 

ا فالم املعبرك )الس              ينم اقي ة( اليت تق دم املع ار  وامله اراي واحلواوث واخلرباي  
  بصورة جذابة ومعسلسلة. وتعرض على شاشة كبرية ي                    راها مجيع الطالب. وا فالم
العلم      ي      ة وا خالق      ية والعارخيية وحنوها من أفالم اهلاوفة من أهم الوساقل،  هنا جتمع  
بني الصوي واحلركة، ويشارك فيها السمع والبصر يف ت               وصيل املعلوماي إىل أذهان  

   17مج على مسعوى مجيع املراحل.رانالطالب، ويف توجيههم. فعلى املسؤولني إعداو ب
 املذايع )راويو((ج

 
15Zukhaira, “LEANGUAGE CIRCLE Journal of Language and Literature”, Semarang 

State University, No. 2, Vol. IV, (April, 2010), p. 145-146.     
  .    166م(،    2008)اخلرطوم: الدار العاملية،    تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد هللا،  16
  .174املرجع السابق،   17
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ربامج اخلاصة لععليم اللغة العربية لغ                        ي                        ر الاملذايع )راويو( ومراوفه اإلذاعة هي  
ابلراويو يف غرفة وراسعهم يف  ها العالميذيلعقطها ت بت من حمطة اإلذاعة، و  الناطقني ب

مدارس         هم، مراعني كل الظرو  والش         روط الالزمة مل ل هذه الربامج اليت تب ها حمطة  
الب يف غر  تدريس              هم مراعية ظرو  الربانمج اليومي هلم، أو اإلذاعة موجهة للط

، على حنو يعناس          ب ةيرس          ل للمدرس برانمج البث ملراعاته وتوزيع احلص          ص اليومي
  18وأوقاي البث اإلذاعي.

 الصور(و
تعبع أمهية الص             ورة من الدور الكبري الذي تؤويه يف جمال تعليم املهاراي اللغوية  

هلا، م ل ا ص            واي واملفرواي والملاكيب. فاملعلم يس            عطيع أن والعناص            ر املكونة 
م اللغة اهلد   ن الصورة ميكن اسعخدامها بديال         ي           فيد من الصورة يف تعل           ع           يس 

 19لرسوماي السبورة يف تقدمي املواقف اللغوية اجلديدة وشرح املفرواي والملاكيب.
 البطاقاي   ه(

اقل بص       رية، وتس       عخدم لععليم القراءة للمبعدقني  البطاقاي هي وس       يلة من وس        
ة. هذه البطاقاي ذاي أجبام وألوان خم      ع      ل        ف        ة تكعب              ي         عبسني سرععهم القراق     ول

كلماي أو مجل أو أش    ب        اه  ل على وجه واحد م    ن        ها أو على كال الوجهني. ترى 
 20وا على البطاقة.أمنهم أو يقولون ما قر  قليلة مث ختفى ويطلب ينال االبطاقة للصف  

 
 
 
 

 
 . 143املرجع السابق، 18
 . 174املرجع السابق، 19
 . 173(، 1986)مجيع احلقوا حمفوظة للمؤلف،  أساليب تدريم اللغة العربية حممد علي اخلويل،  20
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   تعليميفيديو الالاملبحث الثاين : 
 فيديوالمفهوم  - أ

يقص               د اب فالم الععليمي ة النش               اط اي الععلمي ة اليت ميكن : تعريف الفي ديو  
عرض   ها ابس   عخدام جهاز الس   ينما أو الفيديو الععليم العلفزيوين، وتقدم هذه ا فالم  

مع الص    وي  مما ي ري   من ص    ور حية، تعكامل فيها الص    ورةغري ممل و  تعلميةمواقف 
 .21اقيتشو  همالعالميذ ويزيد منالطلبة أو انعباه على  

، يفس    ر فيديو على تس    جيل الص    ور (۲۰۰۹وفقا ملعجم الكبري لغة اإلندونيس    ي )
 يس              مى املعيش              ة أو برانمج العلفزيون من خالل برامج تلفزيوين. أو بعبارة أخرى

 املعبركة املصبوبة اب صواي. من صور ظهار الصورةإلفيديو هو اب
املواو الععليمية الس      معية والبص      رية. املواو الس      معية هتد    مندخل  يالفيديو  

لعبفيز احلواس من البص   ر، هتد  املواو البص   رية  ماإىل حتفيز احلواس من الس   مع. وأ
 .وفعاال عل عملية الدراسية مزية هبذه املاوتني، ميكن املعلم 

يقوم هذا احلال على الرأي أبن الطالب مييل إىل أن يكون أس      هل للعذكر وفهم  
الدرس إذا مل يكن جمرو اس     عخدام احلم الواحد فقط، والس     يما إذا حاس     ة الس     مع 

العظيم من الص  يين(،  ما مسعت، نس  يت.   فقط. كما قال كونفوش  يوس )الفيلس  و 
البي   ان ابملواو    لعلمي   ذاذكري. م   ا عمل   ت، فهم   ت . ول   ذل    ، إذا يقب   ل  ت،ي    أم   ا ر 

الص              وي  بني  البي ان  مع   ك ان  أق ل مفهوم ة. خالف ا، إذا  ميكنالس              معي ة وح ده ا 
 .على الفهم والعذكري أك رسيزيد من قدرة  عالميذالصور، فالو 

مان الذي قد قال يف نعاقج الببث  لربيس     ليا خرى، م ل موأيض  ا من اخلرباء  
وظهر .  ٪38٪ إىل 14البص    رية يف موض    وع ميكن رفع العذكري من   ماوة  أن إض    افة

إذا ورس املفرواي أبوواي البص              رية،   ٪  200هذا البب ث أن يكون حتس              ين ا إىل
 

صاحل ذابب هندي و هشام عامر عليان، وراساي يف املناهج وا ساليب العامة، )عمان: وار الفكر، .  21
 197(.ص:۱۹۸۷
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٪ إذا اس    عخدام البص    رية 40لفهم الدرس حس  علموتقليل الوقت الذي يس    ععمل امل
 22لعزيد عرض البصري.

 23خطوات استخدام الفيديو يف التدريس -ب
 أوال : أخعيار الفيلم

س و يف اخعيار الفيلم أمهها، مدى اتص           اله أبهدا  الدر عدة ش           روط ويراعي  
وعرض املوض              وع   من أفالم  الفيلم  خراجإعلمي  ة وص              بعه  ا وطريق  ة  عووق ة امل اوة ال

ومناس         بعه ا عمار العالميذ وخرباهتم. و ب الرجوع إىل الكعالوجاي وقواقم ا فالم  
وقراءة ما كعب عنها للععر  على حمعوايي الفيلم والع كد من مناس             بعه ملس             عوى 

 مش          اركةالعالميذ واتص          اله مبوض          وع الدرس ومالءمعه لعبقيق أهدافه، ويفض          ل 
 وتشغيل جهاز العرض. أو املكان    الغرفةعداو  إناسب و يف اخعيار الفيلم امل لطالب ا

 االسعخدام الفيلم واي ثنيا: خط
هدا  س  لوكية حمدوة وتش  عمل  أبرس  م خطة الس  عخدام الفيلم لعبقيق   علميقوم امل

 ثن اء العرض وبع دأه ذه اخلط ة على ا نش              ط ة اليت يقوم هب ا امل درس والعالمي ذ قب ل و 
 منه وكذل  طريقة تقييم مدى حتقيق هذه ا هدا . االنعهاء

 أ( قبل العرض
 مشاهدة الفيلم قبل عرضة للع كد من مدى مناسبعه لعبقيق أهدا  - 1
 كعابة ملخص حملعوايي الفيلم وطريقة عرضه لعناصر املوضوع. - 2
املش         اهدة  حتديد ا هدا  الس         لوكية اليت نعوقع أن يؤويها العالميذ. كنعيجة  -3 

 الفيلم
املفرواي   الفيلم. وكذل    املوجووة وخلعداو قاقمة اب س       ئلة واملش       كالي إ  – 4 

 على السبورة .عندهم حس يكعب  اجديداليت تععرب 

 
22 . Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta: Diva Press, 2013, 

hlm 300,  
 ۱۰۲ص: ( ۱۹۸۷حسني  دي الطو ي، وساقل االتصال والعكنولوجيا يف الععليم، )الكويت: وار القلم،  23
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وتوزيعه قبل    ها الفيلمخذعداو اخعبار للموض        وعاي اليت يفإيعمد البعض إىل   - 5
م  دى معلوم  ات  ه حول  ومعرف  ة    الطالب   لعب  دي  د مس              عوايي   الطالب العرض على  

 موضوع.
ما  مالعاوبيان    مناقش        ة موض        وع الفيلمربللععلم ع الطالب  تنمية اس        ععداو  - 6 

 مشاهدة الفيلم. وضوع الدراسة بعدمبيععلق 
جه  از  ع  داو املك  ان للعرض من حي  ث مالحظ  ة توافق العي  ار الكهرابقي معإ  -  7 

 املناسبة وغري ذل . ععاماإلعداو املكان بوساقل إالعرض و 
مكان   العرض وتركيب الفيلم وض        بط الص        ورة والص        وي وحتديد لةآعداو  إ  – 8 

 .  طالب شاشة العرض وجلوس المناسب ل
 ب( : أثناء العرض

حنو النقط الرقيس ية يف طالب  العلى توجيه انعباه  علم يب أن يقعص ر وور امل
ا س       ئلة  منجابة  على معرفة اإل  طالبال مالحظعه ملس       اعدة  على  الفيلم وما  ب  

الص        وي أو بش        رح بعض  أحياان بعرض الص        ورة وون علماملاملطروحة. وقد يكعفي  
 .هفهم صعبالغامضة اليت يفرواي  امل

. املهم من أفالم تعليق الفيلمعلى  مس        ؤولية  طالب ميكن أن يعوىل بعض الو 
طالة يف الععليق على الفيلم مبا قد  لب امللل أو طناب واإلأن يعباش      ى املدرس اإل

 عن وقة املالحظة وتعبع وقاقع العرض.  طالبيصر  ال
 ج(: بعد العرض  

جابة على ا س       ئلة أو املش        الي اليت  إلمن املباوئ املس       لم كما ض       رورة ا
ملعرفة ما حتقق من أهدا   طالب وتقييم حتص         يل الأثريي قبل العرض ومناقش         عها 

جراء بعض  إو  أذ يعوقف على ذل  تعديل اسملاتيجية الدرس کعاوة عرض إالدرس، 
بعد مش        اهدة الفيلم    طالب الالعجارب العوض        يبية أو غري ذل . مث أن انص        را  

الععليمي مب  اش              رة يملك ل  ديهم االنطب  اع بع  دم ج  دي  ة اس              عخ  دام الفيلم ل غراض 
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فالم تسعخدم ل غراض الملفيهية  يمية وتؤكد االععبار الساقد عند البعض أبن ا الععل
 غالبا.

 و( : املعابعة 
الفيلم على أنه جزء من اس      ملاتيجية ش      املة للعدريم    هد  ب النظر إىل 

هت د  إىل هتيئ ة جم االي اخلربة املخعلف ة لعبقيق ا ه دا  الععليمي ة، ول ذل     ب 
يعقب مش  اهدة الفيلم ألواان من ا نش  طة الععليمية اليت تؤوي إىل تكامل  على أن

جراء العجارب  إ  أويدانية  كعابة العقارير أو القيام ابلزايراي املهذه اخلربة ومنوها م ل  
فراوى أو يف جمموع  اي حبي  ث    طالب ؤوي اليغري ذل    مم  ا  و أو عم  ل اللوح  اي  

يؤوي كل نش    اط إىل االس    عزاوة من املعرفة أو اکعس    اب بعض املهاراي أو حتقيق  
 بعض االجتاهاي أو تنمية امليول والعاواي الس         ليمة بعض احملاذير يف اس         عخدام

ي ا فالم املعبرك   ة يف جم   ال الععليم. إال أهن   ا لن حتقق  مع تق   ديران ملميزا  ا فالم.
هنا ليس        ت الوس        يلة الوحيدة ملعاجلة مجيع مش        كالي أكل أهدا  الدرس كما 

 .املدرس 
 مزااي وعيوب الفيديو -ج

 :مايلي اسعخدام ا فالم الععليمية ايمزا
 املعلمني املؤهلنيهل   ن ؤ معلم م  الفيلم بوجوو  من مش      اهدة طلبة. يعمكن ال1 
 . ض يف الفصلر يعالذين يكلفون عاوة إبعداو الفيلم الذي س هم
ال ذي يع  د الفيلم إمك  ااني فني  ة وم اوي ة غني  ة التعيس              ر ع اوة    درس ميعل    امل   .  2
 العاويني بسهولة.درسني للم
، حيث يس             عطيع  ال إطالة فيه . يقدم الفيلم مواقف ومركزة يف وقت قص             رية3 

 مص   اورها يعرض جمموعة من املعلوماي احلدي ة املرتبطة بواقعها احلي ومن  أن  الفيلم
 املباشرة.
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  . ميكن أن يص     ور الفيلم أحدا  عملية انورة، ك ن يس     جل عملية جراحية، أو4 
ذل  من  جهازا جس       ميا واخليا أو فيض       ان، أو انفجاراي بركانية، أو غري يص       ور

 .شاهدها مباشرةيا حداث اليت يسعطيع الطالب 
. إن اس   عخدام الص   وي والص   ورة يف املوقف الععليمي يؤوي إىل تكامل حواس 5 
 .يسريا وسهولة صارأو أك ر جذااب وتشويقا و عل عملية الععلم  ،طالب ال

يق    دمه    ا الفيلم ميكن أن ي ري ووافع الطالب 6 الععليمي    ة اليت   . إن غين املواقف 
للمدرس         ة   لرجوع إىل مص         اور عملية أخرىاملعابعة وراس         ة بعض هذه املواقف، وا

 واملعابعة.
  إن اس           عخدام ا فالم الععليمية ميكن أن يس           هم يف حل مش            الي نقص. 7

املعلمني املؤهلني، حيث ميكن أن يعم تص            وير املواقف اهلامة وتوزيعها على خمعلف  
 .املدارس 

ملواقف زم  اني  ة  أفالم الععليمي ميكن أن تكون تس              جيال حي   ا  الفيلم من  . إن  8
يعرض ح د  يف مك ان من مش               اه دهت ا، فق د    لعالمي ذومك اني ة بعي دة، ال يعمكن ا

 .يصور الفيلم معركة حدثت قبل فملة زمانية طويلة ، أو قدجغرايف بعيد
ميكن أن تس هم ا فالم الععليمية يف حل بعض املش كالي الععليمية اإلوارية، . 9 
  24.سوء ا بنية املدرسةو ، ابلطالب ازوحام حجرة الدراسة   م ل

، وجدي (۱۹۷۸مجعية املس    عش    فياي ا مريكية )  كعبمن الببث الذي قد  
مفيدة الوص            ف احلركة  هي  ما املزااي أب، و و ابلفيديو لديها املزااي والعي  مواو العدريم

مرة أخرى،    وميكن أن يش       اهد درس       هايواملعلقة وأتثريها على املوض       وعاي اليت س        
تس      جيل حركاي الفم ابلفيديو وميكن وض      ع تقنياي آخر الفيلم م ل ص      ور وميكن 

املعبركة وميكن اجلمع بني الص        ور ال ابعة مع احلركة، وميكن أن يوجد أجهزة العرض 
 القياسية يف كل مكان.

 
 ۱۹۷صاحل ذايب هندي و هشام عامر عليان، مرجع سابق، ص:    . 24
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اإلنع  اج غ  الي  ة وغري معوافق  ة لبعض ص              يغ الفي  ديو.    مثنالعيوب هي أن    م  اأو 
نآلناس        ب.  ن حنن ام غريولكن هذه العيبني إذا كنا نالحظ من احلاض        ر ميكن 
. امل ال ابس عخدام  غاليةليم  ميكن أن جند جمموعة من أجهزة تس جيل الفيديو ب من  

وس  اقط  و ا جهزة الرقمية م ل مش  غل الأة االتص  االي )خص  وص  ا اهلاتف احملمول  لأ
MP6   ،MP2    وMPV)ن من حي   ث ص              يغ الفي   ديو أك ر توافق   ا مع ا جهزة آل. ا

يف الس           وا ويف ش           بكة اإلنملنت. وحنن ميكن أن نغري إىل أنواع   ك ريةوالربجمياي ال
املخعلف  ة من ص              يغ الفي  ديو كم  ا نري  د. وكيفيعه  ا بربانمج حتوي  ل الفي  ديو اليت نري  د. 

 25.ما إىل ذل  ، و AVI،MPEG  3GP FLV بعض ا م لة من صيغ الفيديو الرقمية،
 : السمعية الشفهية لثاملبحث الثا

 السمعية الشفهيةنشأة طريقة مفهوم  - أ
ظهري هذه الطريقة اس        عجابة  مرين مهمني يف سس        يناي وس        عيناي هذا 

 القرن، ومها:
قي  ام ع  دو من علم  اء النفم واللغويني ب  دراس                ة اللغ  اي اهلن  دي  ة غري   -1 

 املكعوبة ابلوالايي املعبدة ا مريكية.
 أفراوها.  تطور وس      اقل االتص      ال بني الش      عوب مما قرب املس      افاي بني  -2 

إىل تعلم اللغ اي ا جنبي ة ليم فقط الس              عخ دامه ا يف القراءة   وخلق احل اج ة
 بعضهم وبعض. شخاصوإمنا أيضا اسعخدامها يف االتصال املباشر بني ا 

ولق  د أوى ذل    إىل إع  اوة النظر إىل اللغ  ة مفهوم  ا ووظيف  ة. مل تع  د اللغ  ة 
اإلنسان فبسب، بل أصببت الوسيلة لالتصال الكعاأ فقط أو نقل الملاث  

مهاريت اإلس عماع والكالم، يليه  قبل كل ش يئ   أواة لعبقيق االتص ال الش فهي.
االتص            ال الكعاأ مبهارتيه القراءة والكعابة. وترتب على هذه النظرة إىل اللغة 
ويف ظ  ل الظرو  اجل  دي  دة أن ظهري طريق  ة ح  دي   ة لععليم اللغ  اي ا جنبي  ة  

 
25 " .Andi Prastowo, Op.cit., hlm. T.T 
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فهية. أو نظرا لص       عوبة نطق هذا االص       طالح  مسيت ابلطريقة الس       معية الش        
  audio lingual-وك رة اخللط بني جزقية، اس   عبدله بروکم ابص   طالح أخر هو 

 26ليعين هاما ما يعنيه االصطالح السابق.
 Atlasوكانت الدراساي اللغوية والنفسية ووراسة اإلنسان أو ا ن روبولوجيا  

opology    ي نظرة اللغويني إىل طبيعة  ، وتغري ملبوظا أنذكقد تقدمت تقدما
اللغة وأساليب اكعساهبا وتعلمها وتعليمها، فظهري مداخل ومذاهب لععليم  

 ا جنبية هتعم ابجلانب الشفهي املسموع من اللغة، كاملذهب الشفهياللغاي 

Approach   The Oralاملواقف على  املبين  املذهب   The Situational  ،أو 

Approach    الذي تطور فيما بعد إىل املذهب السمعي الشفهي، وقد هبضت
السمعية   الطريقة  أبرزها  من  اللغاي، كان  العدريم  املداخل طراقق  عن هذه 

  27الشفهية .
 أهداف الطريقة السمعية الشفهية  -ب

 : مايليتععمد أهدا  الطريقة السمعية الشفهية يف تعليم اللغة على 
ه  د  إىل تعليم امله  اراي اللغوي  ة ه  ذا الملتي  ب االس              عم  اع والكالم    -1

 الكعابة . والقراءة مث
 28هتد  إىل تطوير فهم الطالب. -2 
ابللغة  عبدثونبه امل  نطقأن اللغة هي ما ي  ا املنهجيرى أص باب هذ  -3 

ال م ا ينبغي أن يععلموه أو يعب دثوا ب ه من قواع د وأمن اط مفروض              ة  إابلفع ل، 

 
رش     دي أ د طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأس     اليبه، إيس     ي و: منش     وراي املنظمة   26

 .۱۳۳م، ص.  ۱۹۸۹الرابط،  -اإلسالمية للملبية والعلوم وال قافة 
. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، النظرايي اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، الرايض : جامعة   27

 . ۵۷م ( ص  1420اإلمام بن سعوو اإلسالمية ، 
م(، ص:   ۱۹۹۱. انيف حمموو، خص            اقص العربية وطراقق تدريس            ها، بريوي، لبنان، وار النفاس  28

۲۰۵ 
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ثق  افي  ة أو س              لط  اي رمسي  ة. وه  ذا املب  دأ م   خوذ من    ئ  اي يعليهم من قب  ل ه
أن تكون   بغيالق  اع  دة اليت يروووه  ا البنيويني، اليت ترى أن وراس                ة اللغ  ة ين

 .  Prespektiveمعياريةال Deskriptifوصفية 
من العاواي الس      لوكية، يكعس      بها    مجاعةن اللغة أ هذا املنهجوترى    -4 

م ا يكعس               ب الع اواي الس              لوكي ة ا خرى، بن اء على   الطف ل يف بيئع ه، م  ل
اليت وض    عها    دس    اتريامل ري واالس    عجابة والععزيز واحملاكاة وغريها من ال وس    اتري

 السلوكيون تفسريا الكعساب اللغة.
تؤك د ه ذه الطريق ة على تعليم اللغ ة، ال تقلهم معلوم اي عنه ا، على   -5

، وهذه teach the language not about the languageحد قول أص             باهبا:  
عبارة تعين ض         رورة تقدمي اللغة كما يعبدثها الناطقون هبا من غري ش         رح وال  

 تعليل نظري فلسفي لقواعد اللغة
لي ه العقلي د ف القي اس، مث يفيت العبلي ل يف مراح ل الععلم تب دأ ابحلفظ ي - 6

مرحل ة مع  خرة. ف املطلوب من املععلم حفظ ا من اط اللغوي ة من خالل العكرار 
والع درب املس              عمر، مث يقيم عليه ا يف مرحل ة الع دريب اي، تق دمه ا من خالل  
نص   وص وحواراي أبس   اليب غري مباش   ر يف ش   كل أمناط لغوية، مي ل كل منط 

عزز ه  ذه ا من  اط وأم    اهل  ا فيم   ا يعر  بع   دريب   اي ا من  اط  ق  اع  دة معين   ة. مث ت
Practice / Drills Pattern.29 

 
. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، طراقق تدريم اللغة العربية للناطقني بلغاي أخرى، ) جامعة اإلمام   29

 99-95. ص. م(  ۲۰۰۲حممد بن سعوو اإلسالمية: 
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وأن اهلد  ا ول يف هذه الطريقة هو القدرة على مهارة االس            عماع    ۲۵
أن يفهم فهم ا عميق ا. الععوو بعكرار ا ص              واي أو    علمي ذحس يس              عطيع ال

 30الكلماي صار حساسا ومالقما ل ذن ويسهل الفهم
 خصائص الطريقة السمعية الشفهية -ج

وس              نعرض لبعض النق  اط اهل  ام  ة اليت أك  دهت  ا ه  ذه الطريق  ة يف ت  دريم  
 اللغاي احلية:

منطوا جرى تس      جيله كعابة بعد   ثيمبا أن اللغاي هي أص      ال حد  -1 
النظرية البناقية يف اللغوايي، أن نبدأ ابلنطق واحملاكاة   حس            ب ذل ، فيجب

أوال،  نن  ا لو ب  دأان ابلكع  اب  ة والقراءة فق  د يؤخر ذل    من كف  اءة العلمي  ذ يف 
 احلديث بسسب الفروا الواضبة بني هجاء الكلماي ونطقها.

عبارة مل يسبق له قراءها، ومل يقرأ مامل يسبق ال يكعب املععلم كلمة أو   -2
 وال ينطق مجال أو كلماي مل يسبق له مساعها. له نطقه،

البد أن س          بق تدريم أية لغة حية إجراء حتليل علمي وقيق لبناقها    -3 
ومقارنعه مب يله يف اللغة القومية للمععلم بغية الوص       ول إىل االخعالفاي   الظاهر

 بني اللغعني.
لطريق  ة امل لي لع بي  ت الملاكي  ب اللغوي  ة الص              بيب  ة يف ذهن إن ا  -  4 

يس          عمع املععلم    Pattern Practiceالعدريب على النماذج اللغوية  املععلم طريقة
 31إىل ا مناط اللغوية الصبيبة مث يكررها.

 
. حمموو ك ام ل الن اف ةل تعليم اللغ ة العربي ة الن اطقني بلغ اي اخرى )اململك ة العربي ة الس              عووي ة ام الفري 30

 96جامعة أم القرى(ص.
(  ۱۹۸۱صالح عبد اجمليد العرأ، تعلم اللغاي احلية وتعليمها بني النظرية والعطبيق، »القاهرة: مكبة لبنان، .  31

 . 48-46ص 
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. ذكر العلم    اء النفم  32توىل منط الكلم    ة أن يعم    ل ابلع    دريب    اي   -5 
اإلجعماعية ترتبط أس     اس     ا معاملني مهمني مها: امل ري  العاواي   الس     لوكيون أن

(stimulus) ( االسعجابة والععزيزreinforcement.)33 
 املبحث الرابع : مهارة الكالم 

 مفهوم مهارة الكالم  -أ
يف اللغة. والعبريري وهو  كلمعالم( وهو مي ل جانب العإ) يالععبري له ش  قان: الش  فو 

مي ل جانب الكعابة يف اللغة. ونعناول أوال حس              ب ترتيب مهاراي اللغة ووجووها الزمين 
، أانس  لدى جعماعياالتص   ال والكالم هو ش   كل الرقيس   ي لال الععبري الش   فوي )الكالم(.

  ا.عماهلجزء يف ممارسة اللغة واسع من مهماي  ععرب موهلذا 
  دريمت     جع  ليف احلي  اة اليومي  ة، مم  ا    العب  دث س              عخ  دم فيه  ا  املواقف اليت ي  عك روت

  غرضهعمام به واخل املدرس    ة، بينبغي اال  مهماتص    ال الش    فوي، أمرا  الكالم واحملاوثة واال
من اكعس         اب املهاراي اخلاص         ة ابحلديث واملناقش         ة البناءة والقدرة على   لطالبهكني ا

الععبري وعرض املعلوم اي، وإمك اني ة تق دمي نفس               ه ونش               اط ه الفكري لزمالق ه وأس              رت ه 
  34.ومدرسيه، وتعبري عن ذاته عند اتصاله ابآلخرين به

املعكلمني مهارة الكالم هو الكالم يف أص   ل اللغة عبارة عن ا ص   واي املفيدة، وعند 
هو: املعىن القاقم ابلنفم الذي يعرب عنه أبلفاظ، يقال يف نفس          ي كالم، ويف اص          طالح  
النباة: اجلملة املركبة املفيدة حنو: جاء الش       عاء. مهارة الكالم هي القدرة على الععبري عن 
أص          واي الععبري أو الكلماي للععبري عن ا فكار يف ش          كل أفكار أو آراء أو رغباي أو  

للش      ري  الناطق. مهارة الكالم هي أهم املهاراي يف اللغة.  ن الكالم هو جزء مش      اعر  

 
32 . Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat,2009, hal,59 

تعليم اللغة العربية ل جانب،) القاهرة : مكعبة وهبة،  فعبى علي يونم وحممد عبد الرؤو  الشيا، املرجع يف .  33
 . 78(ص. 2003

منصور،   34 أ د  اجمليد سيد  النفسىعبد  اللغة  املل     علم  املكعباي، جامعة  )الرايض: عماوة شؤون 
   .240 (،1982سعوو، 
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من املهاراي اليت تعلمها املعلم، لذل  تععرب مهاراي الكالم جزء أس      اس      يا جدا من تعلم  
35لغة أجنبية.

  

والكالم اص            طالحا هو فن نقل املععقداي واملش            اعر وا حاس            يم واملعلوماي 
راء من ش              خص إىل آخرين نقال يقع من املس              عمع أو  فكار واآلواملعار  واخلرباي وا 

  36.شخاص موقع القبول والفهم والعفاعل واالسعجابةأاملسعقبل أو 
نش      طة الناطقة الفعالية املس      عخدمة اللغة الذي يطالب مباورة حقيقة  ا الكالم هو  

ن املهاراي يف اس      عخدام اللغة للععبري عن أنفس      هم ش      فهيا. املقص      وو يعين الكالم جزء م
س          عخدام االلغوية النش          طية املنعجية، والكالم يعطلب اإلتقان إىل بعض اجلوانب وقواعد 

 .37اللغة 
مهارة الكالم هي القدرة على تعبري ا ص           واي املفاص           لة أو عن الكلماي الععبري  

الكالم  ا فكار يف ش كل اآلراء، والرغباي، أو املش اعر إىل ش ري  احملاوثة. مبعىن ا وس ع،  
هو نظ ام من العالم اي اليت ميكن أن يس              مع وينظم ال ذي ينعفع ع دوا من العض              الي  

وقفا لعاريغن،  . وأنس       جة عض       لة اجلس       م البش       ري لنقل العمل من أجل تلبية احعياجاهتم
الكالم هو جمموعة من العوامل اجلس  دية والنفس  ية والعص  بية والداللة واللغوية على الواس  ع 

 38واة اإلنسان أهم من أجل السيطرة االجعماعية.يعقاو أب حيث ميكن أن
 هداف تعليم مهارة الكالمأ -ب

اللغة  غراضالكالم نش  ملك مع أ غراضهناك أهدا  ك رية من تعليم مهارة الكالم، وأ
 : كاآليت  وضوحهاعامة للكالم ميكن   غراض، وهناك أعلى وجه العامالعربية 

 
35Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu'atul Ni'mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 88. 

 10(،  2003)القاهرة: مكعبة وهبة،    احلوار فنياته واسملاتيجياته وأساليب تعليمية مىن إبراهيم اللبووى،   36
37Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), 65. 
38Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 135. 
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النش                اط اللغوي اليت يعطلبه   ا منهم اجملعمع، ق   درة ا فراو على القي   ام  ميع ألوان   .1
والععوو على النطق الس        ليم للغة، وهذا يس        عدعي أن يععلم الفرو يف اللغة وقواعدها،  

 حيث يسعخدم ألفاظا للداللة على املعاين املعنوعة اليت ترو يف أثناء الكالم.
ليمة. م بعبارة س      هنمن الععبري عما يف نفوس     هم، أو عما يش     اهدو   ش     خاصهكني ا  .2

ل    ديهم الق    درة على   اللغوي    ة، لعملقن لغعهم، وتكون  بعزوي    دهم ابمل    اوة  ويكون ذل      
توض      يح ا فكار ابس      عخدام الكلماي املناس      بة، وا س      لوب املناس      ب، وذل   ن 

  ا لفاظ حتمل سبناي معنوية ال تنفصل عنها.
مبا  توس           ع واقرة أفكارهم، وذل  بقدرهم على تنس           يق عناص           ر الفكرة املعرب عنها  .3

ف عليها مجاال وقوة أتثري يف الس              امع، و قدرهم على نقل وجهة نظرهم إىل ييض               
  غريهم من الناس واإلابنة عما يف النفم بععبري سهل مفهوم.

خرين، وتنمي  ة ال ق  ة ابلنفم، واإلع  داو للمواقف احليوي  ة اليت آلالق  درة على مواجه  ة ا .4
على االنطالا يف احلديث  تعلب فص          احة اللس          ان، والقدرة على االرحتال، والععوو

والطالقة يف الععبري والقدرة على الععبري عما يف النفم  رأة وص            دا، وتنمية القدرة 
 على االسعقالل يف الرأي.

بعك ار، والععبري الص              بيح عن ي ذي ب الوج دان والش              عور، ومم ارس               ة العخي ل واال .5
  ا حاسيم واملشاعر وا فكار يف أسلوب واضح راا ومؤثر.

ا أه دا  تعليم الكالم للن اطقني بغري العربي ة وميكن عرض              ه ا فيم ا وهن اك أيض                
  : 39يلي
أن ينطق املععلم أص              واي اللغ ة العربي ة وأن يؤوي أنواع النرب والعنغيم املخعلف ة وذل     .1

 بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أن ينطق ا صواي املعجاورة واملعشاهبة. .2

 
الناقة ورشدي أ د طعيمة،   39 الناطقني هباحمموو كامل  لغري  العربية  اللغة  )ايسيس و:    طراقق تدريم 

 . ۱۳۰(، ۳.  ۰۲۰منشوراي املنضمة اإلسالمية للملبية والعلوم وال قافة، 
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 . احلركاي القصرية واحلركاي الطويلةأن يدرك الفرا يف النطق بني  .3

 أن يعرب عن أفكاره مسعخدما الصيغ النبوية املناسبة.  .4

عخدما النظام الص    بيح لملكيب الكلمة يف العربية خاص    ة يف س     أن يعرب عن أفكاره م .5
 . لغة الكالم

 . أن يعرب عن نفسه تعبريا واضبا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة .6

للغة يف الععبري الش      فوي م ل العذكري والع نيث وهييز أن يس      عخدم بعض خص      اقص ا .7
  العدو واحلال ونظام الفعل وأزمنعه وغري ذل  مما يلزم املعكلم العربية.

  أمهية تعليم مهارة الكالم -ج
الكالم. والدليل على  من  اللغة، أما الكعابة فهي حماولة لعم يل   يف  أس     اس هو  الكالم 
 ذل  ما يلي:

ظهري الكع اب ة يف فملة    أن اإلنس               ان الكالم قب ل الكع اب ة يزمن طوي ل، حي ثعر    .1
 مع خرة من من اتريا اإلنسان.

 يف تعليمها عند وخول املدرسة. أيععلم الطفل الكالم قبل الكعابة اليت يبد .2
 .بعض اللغة ما زال منطوقة غري مكعوبة يوجد .3

يعب دثون مم ا يكعبون، وس              يطرة الكلم ة املنطوق ة أك ر من س              يطرة  أك رهمف الن اس  
 .شخاصالكلمة املكعوبة. والكالم وسيلة للمعاملة اليومية واالتصال بني ا 

 مراحل تنمية مهارة الكالم .د
يف   اآلتية  املهاراي  تنمية  ينبغي  الكالم،  مهارة  تنمية  عن  طعيمة  أ د  رشدي  قال 

 : 40املسعوايي العالية الكالم على وفق 
 أوال : املسعوى اإلبعداقي : 

 نطق ا صواي العربية نطقا صبيبا. (أ
 

رشدي أ د طعيمة، مناهج تدريم اللغة العربية ابلععليم ا ساسي، )القاهرة: وار الفكر العرىب(، ص:   40
117 -120 
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العمييز عند النطق بني ا صواي املعشاهبة م ل)و/ ز/ ط( وكذل  ا صواي (ب 
 املعجاوزة م ل   )ب/ ي/ ث( هييزا واضبا.  

 العمييزعند النطق بني احلركاي الطويلة واحلركاي القصرية  (ج
العمييز صوتيا بني ظواهر املد والشدة، والعفريق بينهما سواء عند النطق هبما  (و

 أو االسعماع إليهما
 اسعخدام اإلشاراي واإلمياءاي واحلركاي اسعخداما معربا(ه
 إوراك نوع االنفعال الذي يسوو احلديث ويسعجيب له يف حدوو ما تعلمه(و

  نيا: املسعوى املعوسط : 
 نطق الكلماي املنونة نطقا صبيبا مييز العنوين عن غريه من الظواهر. (أ
االسعجابة ل سئلة اليت توجه إليه اسعجابة صبيبة مناسبة اهلد  من  إلقاء    (ب 

 السؤال 
 إعاوة سرو قصة تلقى عليه  (ج
القدرة على أن يعرض الطالب شفواي وبطريقة صبيبة نصا حلديث ألقي   (و

 عليه
  ل ا: املسعوى املعقدم :

 الععبري عند احلديث عن احملامه لآلخرين  (أ
 سب املوقف الذي يعبدث فيهتطويع نغمة صوته ح (ب 
 سرو قصة قصرية من إبداعه (ج
اسملجاع نص من الذاكرة حيفظه ويلقيه صبيبا، م ل اآلايي وا حاويث   (و

 وا انشيد 
العمييز بني أنواع النرب والعنغيم عند االسعماع إليها وأتويعها بكفاءة عند   (ه

 احلديث
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 االختبار يف مهارة الكالم .ه
النش           اطاي الععليمية املهمة الض           رورية،  ن اإلخعبار هو  إن االخعبار من إحدى 

وس   يلة ملعرفة النعاقج الععليمية. ورأي س   وهرمسي أري نعو أنه وس   يلة أو الطريقة املرتبة جلمع 
البيااني عن أحوال ش خص نظرا إىل نعاقج تعلمه. ورأي نور کنجاان أن العقومي هو وس يلة 

ة من الطلب  ة حس يعر  املعلم عن ق  درة الطلب  ة لني  ل النع  اقج من وظ  اقف الطلب  ة أو جمموع   
 41بنعيجة  بعه.

 42ولإلخعبار وظاقف عديدة منها : 

 حتصيل الطالب  .1
 تقييم املعلم لنجاحه يف الععليم  .2
 العجريب ملعرفة أية ا ساليب العدريسية أفضل .3
 ترفيع الطالب من صف إىل آخر .4
 إعالم الوالدين مبسعوى أبناقهم  .5
 لطالب تشخيص نقاط الضعف لدى ا .6
 جتميع الطالب فئاي معجانسة  .7
 حفز الطالب على الدراسة  .8
 العنبؤ بقدرة الطالب على السري يف برانمج وراسي ما .9

 فرز الطالب إىل مقبول وغري مقبول لاللعباا برانمج ما .10
ومن اإلخعب  اراي اإلخعب  ار الش              فهي، وهو إخعب  ار يق  دم في  ه الط  ال  ب اإلج  اابي 

  43دة طرا منها:شفهيا. وخيعرب الععبري الشفهي بع

 
41 Wasid Iskandar dan Sunandar Dadang, strategi pembelajaran bahasa (Bandung: Rosdakarya, 

2008), hlm.108 

 . 155حممد على اخلوىل أساليب تدريم اللغة العربيةل ص. :    42
 . 165حمموو كامل الناقة ورشدي أ د طعيمة طراقق تدريم اللغة العربية ص.  43
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 أ. يطلب من الطالب أن يعبدث عن موضوع م لو  لديه. 

 ب. توجه إىل الطالب أسئلة شفهية أو كعابية تعطلب إجاابي شفهية قصرية. 

ج. من املمكن أن تكون ا سئلة مسجلة على شريط ويملك بني كل سؤال وآخر وقعا كافا  
 لإلجابة.

 يعلق عليها شفهيا يف وقت حمدو.و. تقدم إىل الطالب صورة يطلب منه أن 

 يشملك طالبان أو أك ر يف حماورة شفهية حول موضوع معني أو يف حماوثة حرة.

  بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم  .و
عن  د حمم  د ك ام ل الن  اق ة يف كع  اب ه  تعليم  ثالث  يوج د  جوان ب مهم  ة يف تعليم الكالم  

طرا تدريس   ه ، وهي النطق،   -مداخلة   -اللغة العربية للناطقني ابللغاي أخرى، أس   س   ه  
 .44واملفرواي، والقواعد

 

 النطق  .1
من أهم اجلوانب هو اجلانب هو اجلانب الص ويت، إذ يرى الملبوية ا مهية الكربى  
لععليم النطق منذ البداية تعليما ص بيبا، والنطق هو املظهر اخلارجي لعملية الكالم، 

هذا املظهرة اخلارجي هلا. ومن هنا  ب أن فاملس           عمع ال يرى من عملية الكالم إال 
 .45يكون النطق سليما وواضبا خاليا من ا خطاء

 املفرواي  .2
تع د تنمي ة ال روة اللقي ة ه دف ا من أه دا  أي خط ة لععليم لغ ة أجنبي ة، ذل   أن  
املفرواي هي أوواي  ل املعىن، كما أهنا يف ذاي الوقت وساقل العفكري، فباملفرواي  

أن يفكر مث يملجم فكره إىل كلم   اي حتم   ل م   ا يري   د، وع   اوة م   ا   يس              عطيع املعكلم
 

)الرايض:    طرا تدريم  -مداخره  -تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغاي أخرى أسسهحممد کامل الناقة،   44
 . ۱۵۰  – ۱۰۳(، ۱۹۸۰جامعة أم القرى، 

 . ۹۰(، ۱۹۹۱)الرايض: وار الشوا والعوزيع،  تدريم العربية علي أ د مدكور،  45
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س      عماع  س      عقبال وهي االتكعس      ب املفرواي يف اللغة ا جنبية من خالل مهاراي اال
مها والعديب على    والقراءة، مث أتيت مهارات الكالم والكعابة فعفس         بان احملال العنميت

 اي للقراءة.عاسعخدامها يف مواقف شفوية أو موضو 
 القواعد .3

ك ريا ما يهمل املهعمون بععليم اللغة ا جنبية اإلش   ارة إىل القواعد، بل نرى بعض   هم  
ينكرها هاما، أما املععلمون للغة أجنبية فك ريا ما يص       رحون أبن القواعد ليس       ت أمرا 
ضروراي يف تعلم اسعخدام اللغة، أي ليست ضرورية يف العبدث ابللغة، ومهما يكون 

ال ميكن إنكارها، وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت   مة حقيقةمها مر 
ينبغي أن يعرفها املعكلم جيدا، واليت  ب أن يعرفها الراغب يف تعلمها س واء   ذل   
يف وقت مبكر أو مع خر، وس    واء   بوعي أو بغريه، وحنن واعون هاما أبن ص    عوابي 

عج اه ل املش              كل ة، ف القواع د ش              يء ت دريم القواع د الحت ل وال يعم العغل ب عليه ا ب
 .46ضروري لععلم مهاراي اللغة

 خصائص أنشطة مهارة الكالم الناجحة ز.
 :هيومن بني خصاقص نشاط الكالم الناجح 

 .يعبدثون ك ريا عالميذال .1
 لعالميذ.املشاركة الفعالة ل .2
 . للكالم لديها حافز عالية .3
 .  47اللغة املسعخدمة هي اللغة املقبولة .4

 مشاكل يف نشاط مهارة الكالم  .ح
   :هيبعض املشاكل يف مهارة الكالم 

   .يعبدثون العصيب ل سباب العالية العالميذ .1
 .عنها كالمالتوجد ماوة لل .2

 
 . ۱۳۳-۱۳۹رجع السابق، امل 46

47Rosyidi, Abd Wahab & Ni'mah, Memahami konsep, 91. 
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اآلخرين، وه ذا يع  ثر بعض اهليمن ة، والبعض اآلخر  أق ل أو المش               ارك ة من العالمي ذ .3
 .يعكلم قليال

:  ۱۹۹۹يعكلم لغة أجنبية يوفر بيين أور )اس عخدام اللغة ا م، ويش عر غري عاوي أن  .4
   :حل للمعلمني يف الععامل مع املشاكل املذكورة أعاله، وهي( ۱۲۱-۱۲۲

  عالميذتش   كل جمموعاي من خالل تش    يل جمموعة س   و  يقلل من عص   بية ال(أ
 .الذين اليريدون العقدم أمام الطبقة

س    هلة عن طريق ض    بط ويس    عند الععلم املعطي على ا نش    طة اليت تس    عخدم لغة (ب 
 .مسعوى اللغة املسعخدمة

    ب على املعلمني اخعي   ار املوض              وع   اي وامله   ام اليت هي م رية لالهعم   ام أو (ج
  .املهعمة

 .املعلم يعطي الععليماي (و
على اس    عخدام اللغة املس    عهدفة اليت يععلموهنا: املدرس هو   حيافظ املعلم العالميذ(ه

 .املعلمني أذكر واقما، النمذجةمن بينها، املعلمني مراقبة واقما، 
 تعليم مهارة الكالميف  الوسائل التعليمية  ط.

  :تنقسم هذه الوساقل إىل قسمني ومها الوساقل اللغوية والوساقل احلسبية
  الوساقل اللغوية  .1

يض  اح الغامض من املعاين وا فكار وتظهر احلاجة إليها اللغة من أهم وس  اقل اإل
العم يل والعش    بيه واملوازنة والوص    ف والش    رح والقص    ص. إذ جند يف يف اإليض    اح عند 

ص  ل العو اذل  كله ما يوض  ح املعاين ومي لها و س  ها. فالعم يل يس  عخدم لالس  عش  هاو و 
إىل القاعدة، والعش            بيه لقياس اجملهول على املعلوم والغاقب على احلاض            ر، واملوازنة 

بعة، والوص     ف لعقوية خيال العالميذ  لبيان أوجه العش     ابه والض     او بني احلقاقق املعش     ا
وتوض     يح ما الميكن توض     يح کوص     ف املناظر الهكن رأيعها، والش     رح وهو العفس     ري 
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تعريف أو قاعدة، والقص ص هلا أثر كبري يف تربية اخليال ابلنس بة و مجلة و ألش رح كلمة  
 .48 للعالميذ ومن أقدم القصص العربية الععليمية  كليلة وومنة  و   ألف ليلة وليلة

 الوساقل احلسية .2
وهي م اتؤثر يف القوى العقلي ة عن طريق اإلوراك احلس              ي، عن دم ا يعرض املعلم 

أو منوذجا له أو ص         ورته. ونعرض فيما يلي بعض الوس         اقل احلس         ية   ءنفم الش         ي
 لعدريم مهارة الكالم:

هنا على النطق والكالم،    طالبو املغنطة لعدريب الأتس   عخدم اللوحاي الوبرية  (أ
على تصور ما يعبدث عنه ويشجعه على شرح ما   طالبتعرض منظرا يساعد ال

ش          ياء املعروض          ة، ك ن ينقل  يس          عطيع أن يغري أماكن ا  درس يرى، كما أن امل
س يارة م ال من ش ارع إىل ش ارع أو أحد املش اة من طوار إىل أخر، حس ب تطور 

ش            ياء إىل  أن يعيد ا  طالبالا يس            عطيع القص            ة اليت يعرب عنها الدارس. كم
ش          كال  ثه يف ا اص          لية معربا يف نفم الوقت عن الععبري الذي أحدأماكنها ا 

 .و املغنطةأعلى اللوحة الربية 
طاراي أو الص     ور اليت  فالم ال ابعة يف عرض منظم لس     لس     لة من اإلاس     عخدم ا (ب 

تعني الدارس على الععبري عن العابع الزمين للقص ة اليت يعبدث عنها أو املوض وع 
الذي يدرس             ه، كما ميكن اس             عخدام هذه الص             ور كم رياي لبعض العباراي  

 واجلمال يف اللغة ا جنبية اليت سبق للمدارس تعلمه. 
ع لغوي معكامل ميكن اس  عخدام لوحاي العرض أو س  بوراي قدمية لعرض موض  و (ج

ش   راك  إأص   نا . ويفض   ل  أو  الطعام أو أجزاء اجلس   م ربعة م ال،  عن الفص   ول ا 
الدارس ني يف مجيع الص ور اليت تص لح للموض وع الرقيس ي للوحة العرض مث تكوين 
جلنة من أعض   اء الفص   ل الفبص هذه الص   ور والعنس   يق بينها مث تس   ععمل لوحة 

م للععبري عما حيعويه موض  وع اللوحة والكالالعرض لعدريب الدارس  ني على النطق 

 
 .۱۱۹  - ۱۱۸،  )م ۱۹۸۳وار املعار ،    :القاهرة(  العوحيه يف تدريم اللغة العربية حممدعلى السمان.   48
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ش ياء اليت  ويس عطيع املعلم أن يش جع الدارس ني على تكوين جمموعاي الص ور وا 
منهج اللغة ا جنبية واالحعفاظ هبذه امللص        قاي لالس        ععانة هبا كلما س        نبت  

 .49الفرصة لذل  
  كتاب العربية بني يديك:   مسااملبحث ال 

 50كتاب العربية بني يديك  مفهوم .أ
هبا يف تعليم   العربية بني يدي  الكعاب املقرر يف تعليم اللغة العربية لغري انطقني

بن إبراهيم الفوزان وغريه،اللغة العربية.   كان مشروع   ألف هذا الكعاب عبد الر ن 
اآلفاا. ويسر  سالمية يف العربية بني يدي  غايعه خدمة اللغة العربية ونشر ثقافعها اإل

 ، مشروع العربية بني يدي  أن يقدم العشق العربية من غري أبناقها سلسلعه الععليمية
، وهي منهج تعليمي معطور ويعرض العربية عرضا تربواي علميا يالقم مسعجداي العصر

 حاحاي الدارسني غري الناطقني ابلعربية  أاي كانت لغاهتم وثقافاهتم وأعمارهم  لييو 
 .والربامج املناسبة ،ريق توفري املواو الععليميةعن ط وبيئعهم

والعكامل ابلشمول  يدي   بني  العربية  مشروع   ميع    يسععني   فهو   ،يعميز 
وعن طريق الشبكة ، وحاسوبية ،وتلفازية ،من كعب وبرامج إذاعية ،الوساقط الععليمية

ما    بطالوليجد كل  ،  وأحدثها  الدولية حس يعبقق تعليم العربية أبفضل ا ساليب
 .  ويليب حاجعه ،يعبقق رغبعه

 

 

 
 :الرايض (  سيكولوجية الوساقل الععليمية ووساقل تدريم اللغة العربية عبد اجمليد سيد أ د منصور،   49
 . 144،  )م  ۱۹۸۳وار املعار ، 

 أخذ الباحث هذه البيااني من الكعاب العربية بني يدي  اجمللد ا ول  50
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 51كتاب العربية بني يديكالسلسلة   فاهدأ  .ب
والكفاية  ،  وهتد  السلسلة إىل هكني الدارس من الكفاايي العالية: الكفاية اللغوية

 اجلوانب ال الثة.  االتصالية والكفاية ال قافية. وفيما يلي بيان موجز هلذه

 يفيت : . الكفاية اللغوية وتضم ما 1 

 والقراءة والكعابة.  ،(. املهاراي اللغوية ا ربع وهي االسعماع والكالمأ 

ا صواي (.  ب  وهي  ال الث  اللغوية  املخعلفة(  العناصر  الصوتية    واملفرواي  ،)الظواهر 
 .النبوية والملاكيب )الععابري السياقية واالصطالحية(

من    ،االتصال أبهل اللغة  على  . الكفاية االتصالية وترمي إىل إكساب الدارس القدرة2
ع صاحب اللغة من العفاعل م  طالب خالل السياا االجعماعي املقبولة حبيث يعمكن ال

 االجعماعية املخعلفة.  ومن الععبري عن نفسه بصورة مالقمة يف املواقف ،مشافهة وكعابة

ثقافة اللغة وهي ال قافة    ن وانب معنوعة م  طالبال. الكفاية ال قافية حيث يعم تزويد  3
من  ،سالميةاإل أمناط  ذل   إىل  العامة  ويضا   العاملية  أصول    ،ال قافة  ختالف  ال  اليت 
 . سالماإل

لل موجهة  السلسلة  مؤسساي  ،  طالب وهذه  يف  منعظمني  وارسني  أكانوا  سواء 
السلسلة يف    دريموسواء   ت  ،أبنفسهم  تعليمية أو وارسني غري منعظمني يعلمون أنفسهم

  ساعايك رية أو يف برانمج غري مك ف خصصت له    ساعايبرانمج مك ف خصصت له  
 قليلة.

اللغة العربية.    طالبالمن انحية أخرى ختاطب السلسلة     الذي مل يسبق له تعلم 
بصورة جتعله   ،حس يعقن اللغة العربية  ،وتنطلق من الدارس قدما،  وهبذا فهي تبدأ من الصفر

 
 البيااني من الكعاب العربية بني يدي  اجمللد ا ول أخذ الباحث هذه  51
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يف اجلامعاي اليت    من االخنراطوهكنه    ،وكعابة  تصال ابلناطقني هبا مشافهةقاورا على اال
 . تعخذ العربية لغة تعليم

وال تسعخدم أية هلجة من اللهجاي   ،تععمد السلسلة على اللغة العربية الفصيبة  
لكن ال يعين هذا أهنا حترم اسعخدامها،   ،العربية العامة كما أهنا ال تسععني بلغة وسيطة
  ، هي املسعوى ا ساسي واملسعوى املعوسط  ،قسمت السلسلة إىل ثالثة مسعوايي تعليمية

املعقدم. معج  واملسعوى  وهناك  املععلم  وكعاب  الطالب  مسعوى كعاب  مفرواي ولكل  م 
اليت    ،سلسلة أشرطة صوتية هعدي السلسلة أبحدث الطراقق وا سالب  السلسلة وتصبب 

  ا جنبية مع مراعاة طبيعة اللغة العربية بشخصيعها املعميزة توصل إليها علم تعليم اللغاي  
 وخصاقصها املعفروة.  

  للمسعوى ا ساسي. هذا الكعاب   ول هذا الببث الكعاب اجمللد ا   دانيکان م
  ورسا.   144وهذا حيعوي الكعاب على    ،وروس   9تع لف كل وحدة من    ،وحدة  16يضم  

الكعاب   بعد كل وحدتينعبت   ، اخعباراي قصرية  8  ولا ويعضمن  منها  واحد  يرو كل 
موسعة: أوهلا اخعبار حتديد املسعوى   باراي ابإلضافة إىل ثالثة اخع  عنوان  اخعرب نفس  

الدراسعها    يؤهله مسعواه هل    ،الذي يرو يف أول الكعاب ليعر  من يريد وراسة الكعاب ال اين
وأن عليه وراسة الكعاب ا ول قبل االنعقال إىل الكعاب ال اين. وال اين اخعباراي نصفية  

عاب، وهذه اخلعباراي ترمي شامل يف آخر الك  يعند منعصف الكعاب. وال الث اخعبار هناق
ومن مث    ،أواة لععزيز عملية الععليم  ،وتعد من جهة أخرى،  إىل تقومي ما حققه الطالب فعال

 .ا مام إىل طالباللدفع 

ورسا، يضا  إليها   576  ابلعقريب  الزمن املخصص لععليم مجيع كعب السلسلة   أما
يعم تدريم من  اجمللد ا ول، كعاب ا ول   .ورسا  600ورسا=    23وروس لالخعباراي  
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عمد على  وو ويعفإن ا مر يع  ،أما إذا كان الربانمج مك فا  بسنة واحدة هلذه املدرسة املاهرة.
 .العربية عدو احلصص املخصصة للغة
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 الثالث  فصلال
 منهجية البحث 

 مدخل البحث ومنهجه  .أ
حب ه مسععني ابملنهج الببث    تطويريسعخدم الباحث الدراسة امليدانية العجريبية يف  

وهي الطريقة املسعخدمة للبصول على نعاقج   ،)Research and Development(  العطويري
فلذل  كان الببث على هذا النوع حمعاجا لدى    52ا شياء املعينة ومعرفة فعالية تنفيذها

اجملعمع  نه حيلل االحعياجاي وخيعرب فعالية ذل  اإلنعاج املخصوص حس ميكن اجملعمع  
يصف الببث والعطوير هو عملية أو خطواي لعطوير منعج   53سوكماويناات   االنعفاع به.

ليم مبجرو  اإلنعاج  يعزى. وشكل هذا  فيها وميكن أن  منعج موجوو  جديد، أو حتسني 
الكاقناي أو اجلهاز )ا جهزة(، م ل الكعب وأوواي الععليم، والوحداي النمطية يف الفصول  

مج، م ل جتهيز البيااني، وأجهزة الدراسية أو يف املعمل، ولكنه ميكن أيضا بشكل الربان
الععليم   للععليم،  مناذج  أو  املعمل  أو  واملكعبة  الدراسية،  الفصول  يف  للععليم  الكمبيوتر 

 .والعدريب، والعوجيه، والعقييم، وإوارة، واآلخرين
، ومنوذج  (Research and Development)هذا الببث من نوع الببث العطويري  

إىل منوذج   يشري  العطوير  54هذا 
ADDIE    ،حتليل تقومي   مبعىن  و  تنفيذ  تطوير،  تصميم، 

)Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluation( خيعار الباحث هذا النموذج .
 لطريقة السمعية الشفوية فيديو الععليمي على اال  لعطوير ن اإلجراءاي املوجووة فيه مطابقة  

 
52Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 297. 
53Nana Saodih Sukmadinata, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: RT Remaja, 2012),164. 
54 Made Tegeh dkk, Model Penelitian Pengembangan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 41. 
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، ومناسبة هبد  هذا الببث وهو  كعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم  يف
 إلنعاج منعاج معني ما يععلق مبجال الععليم. 

شامل وكامل وبسيط وضابط لببث بنوع الببث العطوير    ADDIEإجراءاي منوذج  
حس ميكن للباحث خصوصا يف جمال الععليم أن يقوم  ميع إجراءاي هذا منوذج، والقيام 

 مجيع إجراءاي منوذج الببث مؤثرة إىل جووة الببث. 

 ADDIE: الطوات يف منوذج 1اجلدول 

 
 
 
 

 
 
 

يقوم الباحث بعدو من اإلجراءاي املنظمة لعبقيق أهدا  الببث. ويسعخدم الباحث  
 أما اإلجراءاي هلذا كما يلي:.   ADDIEبنموذج ِ 
 مرحلة العبليل يعكون على ا نشطة املععدوة منها:  .1

 ايلباحتليل كفاءة املطلوبة للط.أ
ال.ب  خصاقص  اسعطاععه  اي لباطحتليل  ومعلوماهت  نعن  تعلم    ن يف 

 . ناليت تععلق هب خرىناحية ا الومن  نوسلوكه نومهاراهت
 حتليل املواو وفقا مبعطلبة الكفاءاي. .ي 

هذه املرحلة مععلقة ابل الثة ا سئلة ا ساسية البد إجابعها كامال، وتل  ا سئلة 
 هي:

 العبليل

 العصميم  العنفيذ 
 

 العقومي
 

 العطوير
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بعد اسعخدام اإلنعاج؟ وهذه    اي لباالطما الكفاءة البد اسععاهبا  .أ
اإلنعاج إما   اي لباالطمععلقة ابلكفاءة املسعهدفة بعد تنفيذ    ا سئلة

 من الناحية املعلوماي والسلوك واملهاراي. 
كمس        عخدم اإلنعاج؟ وهذه ا س        ئلة   اي لباالطكيف خص        اقص  .ب 

  اي لباالطكمس        عخدم اإلنعاج. واملراو حبالة    اي لباالطمععلقة حبالة 
ل    دى  هي معلوم    اي ا   ت ، ومواهبه     ن، وميوهل  اي لب     االط     ولي    ة 

 الّلغويّة، وما إىل ذل . نيف الععلم ومهاراهت نالعام، وطريقعه
ما املواو احملعاجة يف اإلنعاج )مناسبة ابلكفاءة املطلوبة وخصاقص .ي 

 (؟ هذه ا سئلة مععلقة ابملواو املعد يف اإلنعاج اي لباالط
 العصميم، هذه املرحلة تقيم على ا ساس اآلتية: .2

 ( اي لبا؟ )الطالفيديو الععليميملن تصمم .أ
 ما هي املهارة املقصووة يف الععليم؟ )كفاءاي(.ب 
 ما الطريقة اجليدة لععليم املاوة والكفاءة؟ )اسملاتيجية الععلم( .ي 
 اب املاوة؟ )العقومي والعقييم(كيف تعيني ورجة اسعع.ث 

العطوير هو حتويل اإلنعاج من مواص    فاي العص    ميم ماواي وحص    لت على امل ال  .3
 ا ول من اإلنعاج. وهذه املرحلة تعكون من ا نشطة املععدوة منها: 

 الببث واجلمع املصاور احملعاجة .أ
 يف الفيديو الععليمي  تعيني النقاط ا ساسي واإلضايف.ب 
 الصور احملعاجة تعيني .ي 
 اإلنعاج   تصميمتبدأ يف .ث 
 تنظيم تصميم اإلنعاج .ج
 تصميم أوواي العقومي .ح
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العنفيذ، املراو ابلعنفيذ هو جتربة اإلنعاج، يف هذه اخلطوة يقوم الباحث ابلعجربة  .4
 ملعرفة مدى صالحية اإلنعاج وفعاليعه. 

بنموذج ِ  .5 يف  ا خرية  اليومي  ADDIEالعقومي كاملرحلة  تقومي  من  وتقومي    تعكون 
النهاقي من الربانمج الععلم. يقصد العقومي اليومي جلمع البيااني من كل مراحل  
الععليم مسعخدم لعصبيح اإلنعاج. ويقصد العقومي النهاقي ملعرفة فعالية اإلنعاج  

 . اي لبايف حتسني نعيجة الط
 ADDIEإجراءات البحث والتطوير مطابقة بنموذج   .ب
السابق فهذه هي إجراءاي الببث اليت قام هبا الباحث يف    ADDIE    بيان عن منوذج  بعد

 حب ه:  
 العبليل، يقوم الباحث ابلعبليالي اآلتية:  .1

والط.أ ا ساتذة  مع  املقابلة  النعاقج  من  البيااني  عن    اي لباحتليل 
 ايلباالط  املشكلة املوجووة وملعرفة خصاقص

 حتليل البيااني من النعاقج املالحظة حول عملية الععليم  .ب 
 ايلباالطحتليل البيااني من االسعبااني عن االحعياجاي .ي 

العصميم، بعد أن قام الباحث ابلعبليل البيااني إما البيااني من النعاقج املقالبة   .2
احملعاجة   املعلوماي  على  الباحث  وحصل  االسعبااني  أو  املالحظة  أو 

ب  اي لباالطواالحعياجاي   الباحث  يدي  الكعاب    عطويرفيسعمر  بني    العربية 
 . فيديلو الععليمليملهارة الكالم ابل

املرحلة حيول الباحث اإلنعاج من مواصفاي العصميم ماواي   العطوير، يف هذه .3
 وحصلت على امل ال ا ول من اإلنعاج.  

مدى صالحيعه   .4 ملعرفة  اإلنعاج  بعجربة  املرحلة  هذه  الباحث يف  يقوم  العنفيذ، 
 .وفعاليعه
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بعد    اي لباالطالعقومي، بعد أن قام الباحث ابلعجربة انل الباحث نعاقج اإلخعبار   .6
فيبلل الباحث تل  النعاقج،   فيديو الععليمليملهارة الكالم ابل  سيلةالو اسعخدام  

  ايلباالطصالحاي من نعاقج اقملاح ا ساتذة وأراء   انب ذل  قام الباحث ابإل
كعاب    يف  لطريقة السمعية الشفويةفيديو الععليمي على العن املزااي والعيوب ل

 . اي لباالطلدى  العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم
 يعكون تصميم العجريبة يف هذا الببث ب الثة مراحل، هي:

 العقومي والعوجيهاي من اخلرباء .1
 للعطبيق  فيديولعصبيح ال درس مالعجربة الفروية، ويقدم الباحث إىل  .2
 ايلباالعجربة امليدانية،  رب الباحث يف الفصل ملعرفة فعالية اإلنعاج لدى الط .3

    جمتمع البحث وعينته .ج
الببث هو الوالية العامة تشمل على مببث أو موضع له مزية وسيمة خاصة جمعمع  

صف السابع مبدرسة  ن الطالباي لل، فمجعمع الببث هلذا الببث ه55عينها الباحث لبب ه
 . االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطاملاهرة امل

 البياانت ومصادرها
عدة،   أنواع  إىل  البيااني  املناهج  علماء  والبيااني  يقسم  الكمية  البيااني  منها: 

البيااني الكيفية  بينما حتعوى  البيااني الكمية على أعداو وحساابي،  الكيفية. وحتعوي 
على خصاقص ومميزاي. ويعفق علماء املناهج يف أن النوع ا ول أسهل بك ري من النوع  

يل كما يعطلب ال اين فجمع البيااني الكيفية يعطلب تدريبا كافيا على املالحظة والعسج
قدرة من الباحث ومسماي فيزيقية  ب أن تعوافر لديه. وهلذا فإن معظم الببوث اليت 

   56تعمل بطريقة الفريق هيل إىل النوع ا ول من البيااني.
 البيااني اليت تعناول الباحث، وهي: 

 
55 Sugiyono. Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta 2011), 80. 

والعوزيع،  ، )القاهرة: وار الفجر للنشر ا سم العلمية لكعابة الرساقل اجلامعية حمّمد منري حجاب،    56
2000،) 46 
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اللغة العربية والط .1 تعليم ملاوة  نعيجة املالحظة ابحملاضر   حنو   اي لباالبيااني من 
. فمصدر البياانهتا هي السابع  الصفيف  عملية تعليم املاوة العربية ملهارة الكالم  

 يف ذل  الفصل. علمامل
و  .2 اخلرباء  من  اآلراء  وهي  املقابلة  نعيجة  من  العربية   علماملالبيااني  اللغة  ملاوة 

 العربية ملهارة الكالم.اللغة ملاوة فيديو الععليمي عن اسعخدام ال اي لباالطو 
حول صالحية   .3 االسعبانة  بوسيلة  اخلرباء  تصديق  نعيجة  من  فيديو  الالبيااني 

الكالماللغة  ملاوة  الععليمي   ملهارة  امل  العربية  املاهرة  اإلسالمية    ةعوسطمبدرسة 
من حيث مضموهنا ولغعها وتصميمها. فمصاورها البيااني هي   االنجمبالعاملية 

 .للغويةواالععليمي  الفيديواخلرباء يف جمال تصميم 
البيااني من نعيجة االخعبار، وهي نعيجة االخعبار القبلي والبعدي حول فعالية   .4

صف السابع مبدرسة لباي الاط. فمصاورها البيااني هي  فيديو الععليميال  تطوير
  .االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطاملاهرة امل

وهي   البيااني  من  النوعني  الباحث  حيعاج  املراحل  والبيااني فمن هذه  الكيفية  البيااني 
 الكمية.

 أسلوب مجع البياانت  .د
البيااني يف الباحث جلمع  اال  تطوير  يسعخدم  الععليمي على  السمعية  فيديو  لطريقة 

الكالم  يف  الشفوية مهارة  لملقية  يدي   بني  العربية  ط  كعاب  الالدى  السابع لباي  صف 
امل املاهرة  واالسعبانة   االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطمبدرسة  واملقابلة  املالحظة  هي 

 واالخعبار. 

 املالحظة .1
املوجووة يف ميدان الببث. وإن ما مييز  ا حوال    أو  تعين مبالحظة الظواهر

يسعخدم الباحث هذا   57املالحظة الدقيقة هي االنعباه واإلحساس واإلوراك.
 

 318، أساسياته النظرية وممارسعه العملية –الببث العلمي رجاء وحيد وويدري،   57



52 
 

 
 

ا سلوب أثناء سري العملية الععليمية يف الفصل. يقوم الباحث ابملالحظة ملعرفة 
العربية ملهارة الكالم والخعيار اللغة  املشكالي املوجووة يف عملية الععليم ماوة  

 .  اي لباالعبليل املناسبة أبحوال الط
 املقابلة  .2

ال   لقاء  جمرو  تكون  وأال  حمدو،  هد   للمقابلة  يكون  أن  بداء  ينبغي 
–وتععرب املقابلة    58مالحظاي غري منظمة وغري مملابطة ال بداية هلا وال هناية.

حد كبري  يعطي   -إىل  املسؤول  فإن  اإلجابة  من كعابة  فبدال  شفواي،  اسعباان 
ويسعخدم الباحث املقابلة جلمع البيااني    59معلوماته شفواي يف عالقة مواجهية. 

واالسعبا املالحظة  من  تعناوله  مل  من  اليت  البيااني  لدعم  وكذل   واالخعبار  نة 
العربية   اللغة  ملاوة   علمملالحظة واالسعبانة واالخعبار. ويقوم الباحث ابملقابلة مع م

العربية ومع اخلبري  اللغة  عن املشكالي املوجووة يف تعليم املاوة    اي لباوبعض الط
 . فيديو الععليميال يف جمال تصميم 

 االسعبانة  .3
ل على معلوماي وبيااني وحقاقق مرتبة بواقع  وهي أواة مالقمة للبصو 

معني، وتقدم بشكل عدو من ا سئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدو من 
االسعبانة.  مبوضوع  املعنيني  من    60ا فراو  مفيدة  أواة  االسعبيان  أو  واالسعبانة 

أوواي الببث العلمي للبصول على احلقاقق، والعوصل إىل الوقاقع والععر  
  وا حوال ووراسة املواقف واالجتاهاي واآلراء، يساعد املالحظة على الظرو 

 
 265، مناهج الببث يف الملبية وعلم النفمجابر عبد احلميد جابر وأ د خريى كاظم،   58
 35(، 1982، )الكويت: وكالة املطبوعاي،  6، ط ، أصول الببث العلمي ومناهجهأ د بدر  59
 121(،  1997، )الرايض: وار أسامة، أساليبه-أوواته-الببث العلمي مفهومهذوقان عبيداي وآخرون،   60
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ابلدراسة   للقيام  الوحيدة  العملية  الوسيلة  ا حيان  بعض  يف  وهو  ويكملها، 
 وتععرب االسعبانة من أك ر ا وواي املسعخدمة يف مجع البيااني.  61العلمية.

وابإلضافة إىل ذل ،  .  اي لبايسعخدم الباحث االسعبانة ملعرفة احعياجاي الط
تسعخدم االسعبانة جلمع البيااني من قبل خبري يف جمال املاوة وخبري يف جمال  

الععليمي   تصميم  صالحية    الفيديو  حول  اللغوية  احملاورة  يف  الفيديو  وخبري 
 .الععليمي

 االخعبار  .4
أسلوب االخعبار يعين بوضع جمموعة من ا سئلة والعمريناي أو غريها من 

خدمة لعقدير املهارة واملعلوماي واملسعوى العلمي واملواهب لدى  اآلالي املسع
جمموعة من امل رياي )أسئلة شفوية أو كعابية أو صور أو رسوم(    يفرو أو فئة. وه

فهي من وساقل القياس اليت   62عدي لعقيم بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما.أ
، وجماهلا واسع  يسعخدمها الباحث للكشف عن الفروا بني ا فراو واجلماعاي 

 63يشمل خمعلف مياوين احلياة وأغراضها. 
الط قدرة  ملعرفة  ا ول  االخعبار  االخعبارين،  الباحث  أن   اي لبايسعخدم  قبل 

كعاب العربية بني   يف  لطريقة السمعية الشفويةالععليمي على ا  الفيديويسعخدموا  
بعد   قدرهتم  ملعرفة  وال اين  الكالم،  مهارة  لملقية  ومما  ب  يدي   اسعخدامه، 
يف جمموعة العجربة   اي لبااإلشارة إليه أن االخعبار مل يعقد للمقارنة بني نعاقج الط

 الفديو. والضابطة، ولكنه عقد فقط للوقو  على نعاقجهم قبل اسعخدام 
 

 
 

، )ومشق: املطبعة العلمية،  أساسياته النظرية وممارسعه العملية –الببث العلمي رجاء وحيد وويدري،   61
2000  ،)329 
 189 ،أساليبه-أوواته-الببث العلمي مفهومهذوقان عبيداي وآخرون،   62
 344، أساسياته النظرية وممارسعه العملية –الببث العلمي رجاء وحيد وويدري،   63
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 أدوات مجع البياانت .ه
 يسعخدم الباحث ا وواي جلمع البيااني اليت حيعاج إليها، وهي كما يلي: 

 وليل املالحظة .1
طريقة املالحظة هي طريقة مجع البيااني اليت هلا خصاقص أك ر من املقابلة 

 64واالسعبيان وهي عملية مجع املعلوماي عن طريق مالحظة الناس أو ا ماكن. 
فيسعخدم الباحث هذه ا واة ملالحظة عملية الععليم يف مكان الدراسة، وتكون  

العربية  اللغةليم اليت يرمسها الباحث لععليم بنوو وليل املالحظة من خطواي العع
ملهارة الكالم. وتكون املالحظة من نوع املالحظة املشاركة، فهي الطريقة اليت  

 يشملك الباحث هام االشملاك. 
 وليل املقابلة .2

وا وواي اليت يسعخدمها الباحث يف مجع البيااني أبسلوب املقابلة هي  
 وليل املقابلة.

 االسعبانةأوراا  .3
تعّد االسعبانة وسيلة من وساقل مجع املعلوماي، وقد يسعخدم على إطار 
أسئلة   وتشمل  املدرسة.  نطاا  على  ضيق  إطار  يف  أو  ا مة  ليشمل  واسع 
االسعبانة كافة، مع اإلجابة اليت توضع أمام كل فقرة، ليقوم الباحث ابخعيار  

السعبانة عليها ا سئلة املكعوبة وهي بعوزيع أوراا ا   65اإلجابة اليت يراها مناسبة.
للم اب  اي لباوالط  علماملوجهة  احعياجاهتم  ملهارة  اللغة  ملاوة  لفيديو  عن  العربية 

بعد عملية الععليم، أما أوراا    اي لب اوالط  علمالكالم وأوراا االسعبانة عن ا راء امل
هم  الذي يعقدمه الباحث إلي  الفيديواالسعبانة للخرباء فقد أرفقها الباحث مع  

 بعد عملية العطوير. 
 

 94، )جامعة السلطان قابوس، عمان: وار املسرية، و.س(، أساسياي الببث العلميمنذر الضامن،   64
 333، أساسياته النظرية وممارسعه العملية –الببث العلمي  رجاء وحيد وويدري،  65
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 أسئلة االخعبار  .4
صور   أو  شفوية  أو  )أسئلة كعابية  امل رياي  من  جمموعة  هو  االخعبار 
ورسوماي(، فيسعخدم الباحث االخعبار القبلي واالخعبار البعدي ملعرفة مدى  
كفاءة الطلبة، وهد  الباحث هو مجع املعلوماي عن قدرهتم يف تطبيق مهارة  

وقوهتا وضعفها الباحث اب  الكالم،  فعالية    لفيديو حس يفيت  فععر   املناسب، 
 هذه املواو مبالحظة نعيجة االخعبار. 

 أسلوب حتليل البياانت .و
 البيااني من االسعبانة  .1

لعبصيل على البيااني من اسعبااني عن  Likertيسعخدم الباحث ورجة 
 ابسعخدام الرموز اآلتية:احعياجاي الطالباي 

 



 P = الدرجة كنسبة من ماقة           

 F = جمموع النعاقج 

 N = جمموعة أعلى النعاقج

وفيما يلي وليل تفسري البيااني من نعيجة العصديق والع بيت كما قرره وزير 
 66الشؤون الدينية:
 احتياجات الطالبات : معيار مستوى حتصيل 2اجلدول

 التقدير  الفئات املئوية  م
 جيد جدا  ٪ 100  – 85٪ 4
 جيد  ٪ 84  – 70٪ 3

 
66 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 41 

100×= 
f

n
 P
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 مقبول  ٪ 69  – 50٪ 2
 غري مقبول  ٪ 49 – 0٪ 1

 
لعبصيل على البيااني من اسعبااني   Likertيسعخدم الباحث ورجة  مث  

الععليمي  صالحية  عن   ابسعخدام    الذي قد   إجابعه من قبل اخلرباءالفيديو 
 الرموز اآلتية:

 ( 3)اجلدول 
 (  Skala Likertصيغة )

 الدرجة  التقدير 
 4 جيد جدا 
 3 جيد 

 2 غري جيد 
 1 غري جيد جدا 

 
وحلل الباحث نعاقج االس       عبانة من خبري تص       ميم الوس       اقل وخبري املواو الععليمية،  

  67ابسعبدام الرموز:
 
 

 
 
 

 
67Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatil Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

12. 

=   ة العالية = النعيجة العالية × عدو ا سئلةالقيم
4 × 10   =40    
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 ( 4)اجلدول 
 نتيجة استبانة من تصديق الرباء معايي  

 البيان التقدير  النتيجة  الرقم 
 خدام اإلنعاج فوراعميكن اس جيد جدا  40-  31 1
 بعد إصالح خدام اإلنعاجعميكن اس جيد    30-  21 2
 يف الععليم   خدام اإلنعاجعميكن اس  يفضع   21 – 11 3
 يصلح كله أو يبدل     راسب   10 – 1 4
 

 االخعبار البيااني من  .2
يسعخدم الباحث يف حتليل البيااني من نعيجة االخعبار القبلي والبعدي 

الفيديو ، يعين أن تعني فعالية أو أثر  اي لباللط(  paired t testبعبليل )
وعدمها تقاس حسب  الفيديو الععليمي . وفعالية اي لبايف حتصيل الطالععليمي 

نعيجة الطنعيجة اجملموعة وتظهر يف فروا املقياس   يف االخعبار   اي لبااملعدىل 
صل الباحث على البيااني الصاوقة، حتعاج الباح ة إىل حي کي  .القبلي والبعدي

أسلوب حتليل البيااني، ف سلوب احلسب العبليل البيااني من الببث العجرييب 
 : 68 . وهو ما يليTest-Tهو ابلرموز  

𝑇 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
Σ𝑋2 + Σ𝑌2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥 +
1

𝑁𝑦
)

 

     املعلوماي : 

𝑀x  املقياس املعديل من اجملموعة العجريبية = 

 
68 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi VI). 

(Jakarta: Rineka, 2006), 178 
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 My   املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة = 

 Σx   عدو العنوعي يف كل النعاقج من اجملموعة العجريبية = 

 Σy   عدو العنوعي يف كل النعاقج من اجملموعة الضابطة = 

 Nx  عدو الطلبة يف اجملموعة العجريبية = 

 Ny   عدو الطلبة يف اجملموعة الضابطة = 
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 الرابع  فصلال
 عرض البياانت

  يف لطريقة السمعية الشفويةفيديو التعليمي على اال  تطويراملبحث األول: 
 ةتوسطمبدرسة املاهرة امل كتاب العربية بني يديك لرتقية مهارة الكالم

 االنج مبالعاملية اإلسالمية 
كعاب   يف  لطريقة السمعية الشفويةفيديو الععليمي على اال  تطويرقام الباحث  

الكالم مهارة  لملقية  بني يدي    ، وحتليلADDIEمنوذج  بناءا على إجراءاي    العربية 
 يما يلي: هذا الببث فيف ADDIEمنوذج إجراءاي  

 التحليل .أ

الكعاب العربية    من  فيديو الععليميال  تطوير  يف  الباحث  أخذها  اليت  ا وىل  ةاخلطو 
حسب     املاهرة املعوسطة اإلسالمية العاملية  درسة مبمقررا ومنهجا  الذي يكون  بني يدي   

على إجراءاي    على أساس طريقة السمعية الشفوية بناء  درسةاملشكلة املوجووة يف تل  امل
 حتليل  إجراء   .  الفيديو الععليمي  حنو  والطلبة  علمامل  احعياجاي   حتليل  هي  ،ADDIEمنوذج  

  اي لباالط   حعياجاي ا  سعبيااني عنالا  وتوزيع  املباشرة  واملقابالي   ابملالحظة  االحعياجاي 
 . وهذه هي العبليالي من نعاقج املالحظة واملقابالي واالسعيبااني  .علموامل

 والطلبة  علمحتليل نتائج مالحظة امل .1
دأ عملية الععليم اللغة العربية من يوم اإلثنني وال ال ء يف  يب  ،الحظ الباحث

يف الفصل   ويف كل حصة مبدة أربعون وقيقة  كل ا سبوع، ولكل يوم اإلثنني حصعني
الفصل    )أ( ال ال ء حصعني كذل  يف  الباحث ابملالحظة هذه  )ب (وليوم  وقام   .

عملية يف يوم اإلثنني من الساعة  نية عشرة وأربعون وقيقة إىل الساعة  ل ة عشرة  
يف يوم ال ال ء من الساعة    )ب (وأما الفصل     )أ(وسسة وعشرون وقيقة عند الفصل  

ال امنة سسة وثالثون وقيقة صباحا، اخعار  ال امنة إىل سسة الدقاق ق إىل الساعة 
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،  قرة العني ة، عاقشة  فضيلة سعيد  ةعفيف  نعشواقيا وه  اي لباالطعشرة من    الباحث
املدان ثبعة، رمعش م، سرين أمنة، شين غلية، نري فاتية، نوال زهرة، نيال سدا، أات  

. فبعد  هارة الكالميف ماوة العربية مل  نكفاقعه  ةعرفم  أراو الباحث  ألزان، فهمال إندات.
وقدم الباحث السؤال .  جيدا  الكالممهارة    عوعنبيس مل    ناملالحظة، وجد الباحث أهن

أهنن مل يطبقن ك ريا يف مهارة  لنوق الميف مهارة الك نعن سبب عدم اسععاهب نإليه
 69. الكالم حس يشعرن ابلصعوبة فيها

أن  وج  د الب  اح  ث   ،الععليم  يف عملي  ة  اي لب   االط   والحظ الب  اح  ث اس              عج  اب  ة  
ة ملاوة  ءمناس     ب مبعيار الكفا غريالعربية  اللغة يف ماوة   ةاملس     عخدمالطريقة املباش     رة  

الفي  ديو الععليمي  ي  يفمل  و   ونظراي.  لكن ال تزال ع  ام  ةو   ه  ارة الكالم،العربي  ة ملاللغ  ة  
و   ان  ب ذل    مل توج  د يف ت  دريب  اي مله  ارة   مه  ارة الكالمابمل   ال عن تطبيق ج  ذاب  
يف اس       ععاب مهارة الكالم    اي لباالطوهذه املش       كلة تس       بب إىل ص       عوبة  الكالم.

 يف تطبيق الكالم.  اي لباالطوعدم فرصة 

ش       عرن   املش       كلة ا خرى اليت وجدها الباحث خالل املالحظة أن الطالباي 
املفرواي اليت تععلق ابحلواراي، وهذه املش  كلة تس  بب إىل   ابلص  عوبة عندما يواجهن

 صعوبة الطالباي يف فهم املعىن.

لطريقة فيديو الععليمي على اال   تطوير  اهذ  مشكالي السابقة كان  إىلنظرا  
الشفوية الكالم  يف  السمعية  مهارة  لملقية  يدي   بني  العربية  خمرجا    كعاب 

ل املشكالي ومناسبا  لعبقيق  وهي    .املوجووة  عل   الكالممساعدة  وتعطي    مهارة 
 . اي لباأحوال الطالكالم ويطابق يف تطبيق  اي لبالطفرصة ل

 
 1202 ينايرمن  16  العاريا عقد الباحث املقابلة يف   69
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على    أولية ا مني انل الباحثوهو ا سعاذ    علماملقابلة مع  املنعاقج  وأما من  
 البيااني اآلتية.

اللقاء  وقيقة  40× 1وة تعلم مرتني كل أسبوع قدر  أن هذه املاوة هي ما .  يف كل 
العربية بني يدي    هذه املاوة هو كعاب والكعاب املدرسي الذي يسعخدم يف تعليم  

علم  امل وأما تصور الععليم هذا الكعاب هو يف بداية الدراسة .اجمللد ا ول اجلزء ا ول
تكرار احلواراي   النص مع  بععبع  املاوة  الكعاب   املوجوويشرح  بني      واخل  العربية 

ابة  ويف بعض ا حيان املعلم يسععني ابلسبورة لكع  يدي  اجمللد ا ول اجلزء ا ول 
وشرحها وإذا انعهى الشرح يبدأ يعبليل العمريناي املوجووة يف الكعاب ويف  املفوواي  

 ليجنب بعض ا سئلة مععلقة هبذا العنوان حسب   اي لباالط  علماملأمر    أواخر اللقاء
احلوار املوجوو، وهذا هو العملية الععليمية يف هذه املاوة. وقلن أن تعليم هذه املاوة 

أحياان أمر    لم تعمل ك ريا،ف  تدور حول املفوواي فقط وأما العدريب ملهارة الكالم
لكن هذه الطريقة مل تكن  و .  فهمناملفرواي اليت مل يكعابة بعض  اي بلباالط  املعلم

 ابلصعوبة. الطالباي شعرن ن  الكالمفعالية السععاب مهارة 
فيديو الععليمي على ال، وهو يقول أن  طريقة الععليم املباشر  املعلماسعخدم  

الشفويةا السمعية  الكالم   يف  لطريقة  العربية بني يدي  لملقية مهارة    كعاب 
يف تطبيق   اي لبا. تسعطيع أن تساعد الطجيدشيئ  من    لوساقل تعليم هذه املاوة  يزيد

مل الطريقة املسعخدمة   لة  ن  و ابلسه  مهارة الكالمفرصة لعدريب    نوتعطى هل  الكالم
فرصة الطالباي  الكالم لعطبيق    تعطي  العدريباي    مهارة  يوجد  ال  الكعاب  وكذل  

 للكالم عن طريقة الفيديو الععليمي. 
  اي لباالباحث البيااني اآلتية. أن  الط انل اي لباقابالي مع الطاملعاقج نمن 

املفوواي فقط.    فقد يفمر بفهم  املعلم ن    ،الكالممهارة  شعرن ابلصعوبة عند تطبيق  ت
ال  للغة العربية هن  اب  نس هلوي   ىحدإحس إذا جاء    الكالمك ريا يف    وهن مل ميارسن

 .مبساعدة الملمجةإال  ذل  السؤال  ينبأن  يسعطعن
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وجوو   أن  الطالباي  االوقالت  على  الععليمي  السمعية  فيديو  لطريقة 
سو  يساعدهن يف    كعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم  يف  الشفوية

تطبيق مهارة الكالم حس يعكلمن جيدا يف أي مكان كان أو يف أي وقت كانت. 
كعاب    يف  لطريقة السمعية الشفويةالععليمي على ا  فيديوالتطوير  رأي الطالباي أن  

الكالم لملقية مهارة  بني يدي   تزيد  العربية  ماوة جذابة  مهارة  عن    نمعلوماهت  من 
واملدرس  ك ري   يدربن هنن مل  شيئ جديد    اوهذ  الكالم الكالم  يعط هلن ا حول  مل 

 فرصة لعدريب الكالم.
  ن الباحث أهن  ىالسابقة رأ  اي لب اوالط  املعلم نعاقج املقابالي مع  إىل  اسعناوا  

كعاب العربية   يف  لطريقة السمعية الشفويةالععليمي على ا  فيديوالتطوير    إىلحيعجن  
الكالم مهارة  لملقية  يدي   هل  بني  مهارة  ن تسهيال  تدريب  وضح يوسالكالم،    يف 

يف حتليل نعاقج بيااني   الكالملععليم مهارة  الععليمي    فيديوالعن    نالباحث احعياجاهت
 من االسعبااني.

 حتليل نتائج االستباانت  .2
لباي  اطإىل    ي ، وزع الباحث االسعباانالععليمي  فيديوالالباحث    يعدقبل أن  

  احعياجايملعرفة    ،االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ة عوسطاملاهرة املصف السابع مبدرسة  ال
ونعاقج االسعبااني   .م2021أبريل  5العاريا  يف  ماوة العربية ملهارة الكالم  يف تعلم  

كعاب   يف  لطريقة السمعية الشفويةالععليمي على ا  فيديوالتطوير  تكون أساسا يف  
  .العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم

الععليمي على   فيديو التطوير    إىل  اي لباالطواالسعبااني لعبليل احعياجاي  
تعكون من    كعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم  يف  لطريقة السمعية الشفويةا

اليت تكون   املخعلفة  ا سئلة  يف االسعبااني على  تشمل  اي،لباالطجانب احعياجاي  
كعاب العربية    يف  لطريقة السمعية الشفويةالععليمي على ا  فيديوالتطوير  يف  أساسا  

الكالم مهارة  لملقية  يدي   الفصل.بني  واخل  وحلل  توزع  واالسعبااني  ونعاقج   . 
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إىل   الطلبة  احعياجاي  لعبليل  ا  فيديوالتطوير  االسعبااني  على  لطريقة  الععليمي 
 فيما يلي:   الكالمكعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة   يف السمعية الشفوية

حني يععلم ماوة اللغة العربية واملشكالي    ايلباالط هذا جانب يععلق أبحوال  
 يف  لطريقة السمعية الشفويةالععليمي على ا  فيديوالعن    ناملوجووة فيه واحعياجاهت

الكالم مهارة  لملقية  يدي   بني  العربية  جانب   كعاب  من  االسعبااني  ونعاقج 
 : فيما يلي اي لباالط احعياجاي 

 الفيديو التعليمي )فصل أ(ت استبااننتائج حتليل : 5اجلدول 

 إجابة الطلبة   نتائج األسئلة منرة

طريقة  1 املدرس  يسعخدم 
 معنوعة يف تعليم اللغة العربية   

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

12 15 3 0 
 النسبة املؤوية 

40 50 10 0 

الوسيلة   2 املدرس  يسعخدم 
 واقما يف تعليم اللغة العربية 

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

9 13 8 0 
 النسبة املؤوية 

30 43,3 26,7 0 
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م رية  ع 3 احلالية  الععلم  ملية 
 لالهعمام

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

10 16 3 1 
 النسبة املؤوية 

33,3 53,3 10 3,3 

4 

املواو  فهم  يف  بصعوبة  أشعر 
 اللغة العربية 

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

3 6 14 7 
 النسبة املؤوية 

10 20 46,7 23,3 

املواو   5 عن  مباشرة  أفهم  ال 
 ة العربيةغالل

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

2 10 12 6 
 النسبة املؤوية 

6,7 33,3 40 20 

ابمللل عند تعليم اللغة    ي شعر  6
 العربية

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

2 8 15 5 
 النسبة املؤوية 
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6,7 26,7 50 16,7 

7 

املاوة   ممارسة  من  أهكن  مل 
تدريسها  يعم  اليت  العربية 

 مباشرة

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

7 12 9 2 
 النسبة املؤوية 

23,3 40 30 6,7 

الععليمية   8 وسيلة  أحعاج 
 لسهولة تعليم اللغة العربية 

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

15 10 5 0 
 النسبة املؤوية 

50 33,3 16,7 0 

9 

إىل   مسعية أحعاج  وساقط 
مقاطع )شفوية   شكل  على 
اللغة    (فيديو تعلم  لعسهيل 
  العربية

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

12 14 4 0 
 النسبة املؤوية 

40 46,7 13,3 0 

العربية  10 اللغة  تعليم  أرغب يف 
 بوسيلة الععليمية 

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

18 11 1 0 
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 النسبة املؤوية 
60 36,7 3,3 0 

  ٪40بة أو  الالط  12أن    1ظهر نعيجة السؤال    اسعناوا من اجلدول السابقة
يسعخدم طريقة معنوعة يف تعليم    املدرس أن    إىلشري  ت  30  اي بالمن عدو كل الط

العربية جدا()  اللغة  أو  الالط  15،  موافق    املدرس أن    إىليشري  (  موافق)  ٪ 50بة 
غري  )%   10أو   اي بالالط 3، والباقية يسعخدم طريقة معنوعة يف تعليم اللغة العربية

، وال إحدى يسعخدم طريقة معنوعة يف تعليم اللغة العربية  املدرس أن    إىلشري  ( تموافق
أك ر . نظرا من نعاقج السابقة أتكد أن  غري موافق جدا()عار  اي من ختبالالطمن  

 معنوعة يف تعليم اللغة العربيةيسعخدم طريقة  املدرس 
السؤال    من عدو  30أو    اي بالالط  9أن    2ونعيجة    أن   إىلشري  ت  هن% 
بة  الالط  13، و  موافق جدا()  يسعخدم الوسيلة واقما يف تعليم اللغة العربية  املدرس 

يسعخدم الوسيلة واقما يف تعليم اللغة    املدرس   أن  إىلشري  ( تموافق)%    43,3أو  
يسعخدم    املدرس   أن  إىلشري  ( تغري موافق)  ٪26,7أو    اي بالالط  8، والباقية  العربية

  غري موافق اي من خبيار )بالالط، وال إحدى من الوسيلة واقما يف تعليم اللغة العربية
يسعخدم   املدرس اي توافقن أبن  بالالط  أك ر  نعاقج السابقة أتكد أن  جدا(. نظرا إىل

 اللغة العربيةالوسيلة واقما يف تعليم 
  أن   إىل شري  ت  هن% من عدو  33,3أو    ايبالالط  10أن    3ونعيجة السؤال  

%    53,3لبة أو  االط  16، و  موافق جدا()  خبيار  ملية الععلم احلالية م رية لالهعمامع
  ٪ 10أو    اي بالالط  3و    ،ملية الععلم احلالية م رية لالهعمامع  أن  إىلشري  ( تموافق)

لبة أو االط 1والباقية ، ملية الععلم احلالية م رية لالهعمامع أن إىلشري ( تموافق )غري
، جدا(  موافق  خبيار )غري  ملية الععلم احلالية م رية لالهعمامع  أن   إىلشري  ت   3,3٪

ملية الععلم احلالية م رية  ع  اي يوافقنبالالطأك ر    نعاقج السابقة أتكد أن  نظرا إىل
  لالهعمام
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السؤال   عدو  10أو    اي بالالط  3أن    4ونعيجة  من   أن  إىلشري  ت  هن% 
 اي بالالط  6، و  موافق جدا()  خيعاربصعوبة يف فهم املواو اللغة العربية  تشعر    اي بالالط
 ،بصعوبة يف فهم املواو اللغة العربية  نشعر ت  اي بالالط  أن  إىلشري  ( تموافق)%    20أو  
بصعوبة يف    نشعر ت  اي بالالط  أن  إىلشري  ( تموافق  )غري   ٪46,7لبة أو  االط  14و  

اللغة العربية  اي بالالط  أن  إىلشري  ت   ٪23,3أو    اي بالالط  7والباقية  ،  فهم املواو 
نعاقج    ، نظرا إىلجدا(  موافق  خبيار )غري  بصعوبة يف فهم املواو اللغة العربية  نشعر ت

 بصعوبة يف فهم املواو اللغة العربية  نشعر ت  اي غري موافقبالالطأك ر    السابقة أتكد أن
السؤال   عدو  6,7أو    عانبالالط   2أن    5ونعيجة  من  ت%    أن   إىلشري  هن 

الل  تفهمنال    اي بالالط املواو  عن  العربيةغمباشرة  جدا()  ختعار  ة  و  موافق   ،10  
مباشرة عن املواو   ن فهمتال  اي بالالط  أن إىليشري (  موافق)%  33,3أو  اي بالالط
  ن فهمت ال    اي بالالط  أن  إىلشري  ( تموافق  )غري  ٪ 40أو    ةبالالط  12و    ،ة العربيةغالل

  اي بالالط  أن  إىلشري  ت   ٪20أو    اي بالالط  6والباقية    ،ة العربيةغمباشرة عن املواو الل
نعاقج   ، نظرا إىل جدا(  موافق  خبيار )غري  ة العربيةغمباشرة عن املواو الل  نفهمتال  

مباشرة عن  نفهمت أهنن ال السؤال من موافق غري اي بالالطأك ر  السابقة أتكد أن 
 ة العربية غاملواو الل

  شعرت  أن   إىلشري  هن ت% من عدو  6,7أو    عانبالالط  2أن    6ونعيجة السؤال  
 26,7أو    اي بالالط  8، و  موافق جدا()  خيعار  ابمللل عند تعليم اللغة العربية  ايبالالط
  15و    ،موافق()  خبيار  ابمللل عند تعليم اللغة العربية  ايبالالط   شعرت  أن   إىلشري  ت%  
خبيار   ابمللل عند تعليم اللغة العربية   اي بالالط  شعرت  أن  إىلشري  ت  ٪50أو    ةبالالط
ابمللل    اي بالالط   شعرت  أن  إىلشري  ت   ٪ 16,7أو    اي بالالط  5والباقية    موافق(  )غري

أتكد أن  نعاقج السابقة    ، نظرا إىلجدا(  موافق  خبيار )غري  عند تعليم اللغة العربية
 شعري ابمللل عند تعليم اللغة العربية  من السؤال موافقغري  أك ر الطالباي 
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مل   أن  إىلشري  ت  هن% من عدو  6,7أو    عانبالالط  2أن    7ونعيجة السؤال  
 8، و  موافق جدا()  خبيار  العربية اليت يعم تدريسها مباشرةعمكن من ممارسة املاوة  ت

  ابمللل عند تعليم اللغة العربية   اي بالالط  شعرت  أن  إىلشري  ت%    26,7أو    اي بالالط
ابمللل عند   اي بالالط  شعر ت  أن  إىلشري  ت  ٪ 50لبة أو  االط  15و    ، موافق(خبيار )

  تشري إىل أن    ٪16,7أو  اي بالالط 5والباقية   موافق(  خبيار )غري   تعليم اللغة العربية
نعاقج    ، نظرا إىلجدا(  موافق   خبيار )غري   ابمللل عند تعليم اللغة العربية  اي بالالطتشعر  

مباشرة عن  نأهنن ال تفهم من السؤال موافقغري  اي بالالط أن أك رالسابقة أتكد 
 . املواو اللغة العربية

 الطالبة   أن  إىلشري  ت  هن% من عدو  50أو    ةبالالط   15أن    8ونعيجة السؤال  
اللغة العربيةإىل  عاج  حت تعليم  الععليمية لسهولة    10، و  موافق جدا()  خبيار  وسيلة 
وسيلة الععليمية لسهولة تعليم    إىلعاج  حت  الطالبة  أن  إىلشري  ت%    33,3أو    اي بالالط

عاج حت  الطالبة  أن  إىلشري  ت  ٪16,7أو    اي بالالط  5و    ،موافق(خبيار )  اللغة العربية
اللغة العربية  إىل تعليم  الععليمية لسهولة  وال إحدى من    موافق(  خبيار )غري  وسيلة 
 نظرا إىل نعاقج السابقة أتكد أن أك ر الطالباي ،    جدا(  غري موافقاي خبيار )بالالط

  .وسيلة الععليمية لسهولة تعليم اللغة العربيةإىل  حتعبن
 الطالبة  أن  إىلشري  ت  هن% من عدو  40أو    ةبالالط  12أن    9ونعيجة السؤال   
  لعسهيل تعلم اللغة العربية   (على شكل مقاطع فيديو)وساقط مسعية شفوية  إىل    حتعاج
إىل   حتعاج  الطالبة  أن  إىلشري  ت%    46,7أو    ةبالالط  14، و  موافق جدا()  خبيار

خبيار   لعسهيل تعلم اللغة العربية  (فيديوعلى شكل مقاطع  )وساقط مسعية شفوية  
وساقط مسعية إىل    حتعاج  الطالبة  أن  إىلشري  ت  ٪13,3أو    اي بالالط  4و    ،موافق()

وال   موافق(  خبيار )غري  لعسهيل تعلم اللغة العربية  (على شكل مقاطع فيديو)شفوية  
نظرا إىل نعاقج السابقة أتكد أن ،    جدا(  غري موافقاي خبيار )بالالطإحدى من  



69 
 

 
 

لعسهيل   (على شكل مقاطع فيديو)وساقط مسعية شفوية    إىل  حتعبن  أك ر الطالباي 
   .تعلم اللغة العربية

رغبعهن   إىلشري ت هن% من عدو  60أو  ةبالالط 18أن   10ونعيجة السؤال 
  46,7أو    ةبالالط  14، و  موافق جدا()  خبيار  يف تعليم اللغة العربية بوسيلة الععليمية

  4و    ،موافق(خبيار )  رغبعهن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة الععليمية  إىلشري  ت%  
خبيار    رغبعهن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة الععليمية إىلشري ت ٪13,3أو  اي بالالط
من    موافق(  )غري إحدى  )بالالطوال  خبيار  موافقاي  نعاقج ،  جدا(  غري  إىل  نظرا 

 رغبة يف تعليم اللغة العربية بوسيلة الععليمية هلن  السابقة أتكد أن أك ر الطالباي 
 

 الفيديو التعليمي )فصل ب( ت استبااننتائج حتليل  : 6اجلدول        

 إجابة الطلبة   نتائج األسئلة منرة

1 
طريقة  املدرس  يسعخدم 
 معنوعة يف تعليم اللغة العربية   

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

8 14 8 0 
 النسبة املؤوية 

26,7 46,7 26,7 0 

2 
الوسيلة   املدرس  يسعخدم 

 واقما يف تعليم اللغة العربية 

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

7 11 11 1 
 النسبة املؤوية 

23,3 36,7 36,7 3,3 
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م رية  ع 3 احلالية  الععلم  ملية 
 لالهعمام

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

5 10 13 2 
 النسبة املؤوية 

16,7 33,3 43,3 6,7 

4 

املواو  فهم  يف  بصعوبة  أشعر 
 اللغة العربية 

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

7 8 10 5 
 النسبة املؤوية 

23,3 26,7 33,3 16,7 

املواو   5 عن  مباشرة  أفهم  ال 
 ة العربيةغالل

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

4 11 10 5 
 النسبة املؤوية 

13,3 36,7 33,3 16,7 

ابمللل عند تعليم اللغة    ي شعر  6
 العربية

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

3 10 7 10 
 النسبة املؤوية 
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10 33,3 23,3 33,3 

7 

املاوة   ممارسة  من  أهكن  مل 
تدريسها  يعم  اليت  العربية 

 مباشرة

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

9 11 6 4 
 النسبة املؤوية 

30 36,7 20 13,3 

الععليمية   8 وسيلة  أحعاج 
 تعليم اللغة العربية لسهولة 

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

18 10 2 0 
 النسبة املؤوية 

60 33,3 6,7 0 

9 

إىل   مسعية أحعاج  وساقط 
مقاطع )شفوية   شكل  على 
اللغة    (فيديو تعلم  لعسهيل 
  العربية

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

15 12 3 0 
 املؤوية النسبة 

50 40 10 0 

العربية  10 اللغة  تعليم  أرغب يف 
 بوسيلة الععليمية 

موافق  
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق  
 جدا

16 14 0 0 
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 النسبة املؤوية 
53,3 46,7 0 0 

  ٪ 26,7أو    اي بالالط  8أن    1ظهر نعيجة السؤال    اسعناوا من اجلدول السابقة
يسعخدم طريقة معنوعة يف تعليم    املدرس أن    إىلشري  ت  30  اي بالمن عدو كل الط

  املدرسأن    إىليشري  (  موافق)  ٪46,7بة أو  الالط  14،  موافق جدا()  اللغة العربية
%    26,7أو    اي بالالط  8، والباقية  يسعخدم طريقة معنوعة يف تعليم اللغة العربية 

، وال  تعليم اللغة العربيةيسعخدم طريقة معنوعة يف   املدرس أن  إىلشري ( تغري موافق)
. نظرا من نعاقج السابقة أتكد أن غري موافق جدا()عار اي من ختبالالطإحدى من 

 يسعخدم طريقة معنوعة يف تعليم اللغة العربية املدرس أك ر 
  أن  إىلشري  ت  هن% من عدو  23,3أو    اي بالالط  7أن    2  ونعيجة السؤال 
بة  الالط  11، و  موافق جدا()  اللغة العربيةيسعخدم الوسيلة واقما يف تعليم    املدرس 

يسعخدم الوسيلة واقما يف تعليم اللغة    املدرس   أن  إىلشري  ( تموافق)%    36,7أو  
موافق)%    36,7أو    ةبالالط  11و،  العربية تغري  يسعخدم    املدرس   أن  إىلشري  ( 

(  افقغري مو )%    3,3أو    ةبالالط  1و  والباقية،  الوسيلة واقما يف تعليم اللغة العربية
  غري موافق خبيار ) يسعخدم الوسيلة واقما يف تعليم اللغة العربية املدرس  أن إىلشري ت

يسعخدم   املدرس اي توافقن أبن  بالالط  أك ر  نعاقج السابقة أتكد أن  جدا(. نظرا إىل
 الوسيلة واقما يف تعليم اللغة العربية

 أن  إىلشري  ت  هن% من عدو  16,7أو    اي بالالط  5أن    3ونعيجة السؤال  
  33,3أو  الطالباي  10، و موافق جدا() خبيار ملية الععلم احلالية م رية لالهعمامع

م رية لالهعمامع  أن  إىلشري  ( تموافق)%   احلالية  الععلم  أو    ةبالالط  13و    ،ملية 
  2والباقية  ،  ملية الععلم احلالية م رية لالهعمامع  أن  إىلشري  ( تموافق  )غري   43,3٪

  خبيار )غري   ملية الععلم احلالية م رية لالهعمامع  أن  إىلشري  ت   ٪6,7أو    عانلباالط
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ملية بع  موافق  اي غريبالالطأك ر    نعاقج السابقة أتكد أن  ، نظرا إىلجدا(  موافق
   الععلم احلالية م رية لالهعمام

 أن  إىلشري  ت  هن% من عدو  23,3أو    اي بالالط  7أن    4ونعيجة السؤال  
 اي بالالط  8، و  موافق جدا()  خيعاربصعوبة يف فهم املواو اللغة العربية  تشعر    اي بالالط
بصعوبة يف فهم املواو اللغة    نشعر ت  اي بالالط  أن  إىلشري  ( تموافق) %    26,7أو  

  ن شعر ت  اي بالالط  أن  إىلشري  ( تموافق  )غري  ٪33,3أو    الطالباي   10و    ،العربية
  أن   إىلشري  ت   ٪16,7أو    اي بالالط  5والباقية  ،  بصعوبة يف فهم املواو اللغة العربية

، نظرا  جدا(  موافق  خبيار )غري  بصعوبة يف فهم املواو اللغة العربية  نشعر ت  ايبالالط
تشعرن بصعوبة يف فهم املواو   أن أك ر الطالباي غري موافقنعاقج السابقة أتكد  إىل

 اللغة العربية
 أن  إىلشري  هن ت% من عدو  13,3أو    اي بالالط  4أن    5ونعيجة السؤال  

 ةبالالط  11، و  موافق جدا()  ختعار  ة العربيةغمباشرة عن املواو الل  تفهمنال    ايبالالط
 ،ة العربيةغمباشرة عن املواو الل  نفهمتال    اي بالالط  أن  إىليشري  (  موافق)  ٪36,7أو  
مباشرة   نفهمتال    اي بالالط  أن  إىلشري  ( تموافق  )غري  ٪33,3أو    اي بالالط  10و

ال    اي بالالط  أن  إىلشري  ت   ٪16,7أو    اي ب الالط  5والباقية    ،ة العربيةغعن املواو الل
نعاقج السابقة   ، نظرا إىلجدا(  موافق  خبيار )غري  ة العربيةغمباشرة عن املواو الل  نفهمت

ة  غمباشرة عن املواو الل  نفهم ت  أهنن ال  السؤال  من  موافق  ايبالالطأك ر    أتكد أن
 العربية

  شعرت  أن  إىلشري  هن تمن عدو  ٪ 10أو    اي بالالط  3أن    6ونعيجة السؤال  
اللغة العربية  اي بالالط تعليم  أو   اي بالالط  10، و  موافق جدا()  خيعار   ابمللل عند 

 ،موافق() خبيار ابمللل عند تعليم اللغة العربية  اي ب الالط شعر ت أن إىلشري ت 33,3٪
 ابمللل عند تعليم اللغة العربية  اي بالالط  شعرت  أن  إىلشري  ت  ٪23,3أو    الطالباي   7و  

 اي بالالط شعرت أن إىلشري ت   ٪33,3أو  اي بالالط 10والباقية  موافق(  خبيار )غري
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نعاقج السابقة أتكد   ، نظرا إىلجدا( موافق خبيار )غري ابمللل عند تعليم اللغة العربية
ابمللل عند   ي شعر   من السؤال  جدا  موافقغري  موافق و   بني  الطالباي   اخعيار  أن أك ر

   تعليم اللغة العربية
مل    % من عدوهن تشري إىل أن  30الطالباي أو    9أن    7ونعيجة السؤال  

  11، و  موافق جدا(خبيار )  تدريسها مباشرةعمكن من ممارسة املاوة العربية اليت يعم  ت
اللغة العربية   اي بالالط  شعرت  أن  إىلشري  ت%    36,7  الطالبة أو تعليم    ابمللل عند 
ابمللل عند   اي بالالط  شعرت  أن  إىلشري  ت  ٪ 20أو    الطالباي   6و    ، موافق(خبيار )

  تشري إىل أن    ٪13,3أو  اي بالالط 4والباقية   موافق(  خبيار )غري   تعليم اللغة العربية
نعاقج    ، نظرا إىلجدا(  موافق   خبيار )غري   ابمللل عند تعليم اللغة العربية  اي بالالطتشعر  

مباشرة عن املواو    نأهنن ال تفهم  من السؤال  موافق  اي بالالط  أن أك رالسابقة أتكد  
 .اللغة العربية

 الطالبة   أن  إىلشري  ت  هن% من عدو  60أو    ةبالالط   18أن    8ونعيجة السؤال  
اللغة العربيةإىل  عاج  حت تعليم  الععليمية لسهولة    10، و  موافق جدا()  خبيار  وسيلة 
وسيلة الععليمية لسهولة تعليم    إىلعاج  حت  الطالبة  أن  إىلشري  ت%    33,3أو    اي بالالط

  إىل عاج حت  الطالبة أن إىلشري ت ٪6,7أو   عانبالالط 2و  ،موافق(خبيار )  اللغة العربية
العربية اللغة  تعليم  لسهولة  الععليمية  )غري  وسيلة  من    موافق(  خبيار  إحدى  وال 

 نظرا إىل نعاقج السابقة أتكد أن أك ر الطالباي ،    جدا(  غري موافقاي خبيار )بالالط
   حتعبن إىل وسيلة الععليمية لسهولة تعليم اللغة العربية. موافق جدا

 الطالبة  أن  إىلشري  ت  هن% من عدو  50أو    ةبالالط  15أن    9السؤال  ونعيجة   
  لعسهيل تعلم اللغة العربية   (على شكل مقاطع فيديو)وساقط مسعية شفوية  إىل    حتعاج
وساقط إىل    حتعاج  الطالبة  أن  إىلشري  ت%    40أو    ةبالالط  12، و  موافق جدا()  خبيار

  ، موافق(خبيار ) لعسهيل تعلم اللغة العربية  (على شكل مقاطع فيديو)مسعية شفوية  
على  )وساقط مسعية شفوية إىل  حتعاج  الطالبة أن  إىلشري ت ٪10أو  ايبالالط 3و 
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وال إحدى من    موافق(  خبيار )غري  لعسهيل تعلم اللغة العربية  (شكل مقاطع فيديو
 أك ر الطالباي نظرا إىل نعاقج السابقة أتكد أن  ،    جدا(  غري موافقاي خبيار )بالالط

فيديو)وساقط مسعية شفوية    إىل  حتعبن مقاطع  اللغة    (على شكل  تعلم  لعسهيل 
  .العربية

رغبعهن   إىل شري  ت  هن% من عدو  53,3أو    ةبالالط   16أن    10ونعيجة السؤال  
  46,7أو    ةبالالط  14، و  موافق جدا()  خبيار  يف تعليم اللغة العربية بوسيلة الععليمية

الععليمية  إىلشري  ت%   بوسيلة  العربية  اللغة  تعليم  )  رغبعهن يف  وال  ،  موافق(خبيار 
نظرا إىل نعاقج السابقة ،    جدا(  غري موافقو)  موافق(  اي خبيار )غريبالالطإحدى من  

   رغبة يف تعليم اللغة العربية بوسيلة الععليميةهلن  أتكد أن أك ر الطالباي 
 التصميم  .ب

أو املالحظة    بلةإما البيااني من النعاقج املقا  ابلعبليل البيااني بعد أن قام الباحث  
االسعبان واإلحعياجاي    ة أو  احملعاجة  املعلوماي  على  الباحث  سعمر يف  اي بالالطوحصل 
الععليميبعصميم  الباحث   يدي    الكالمملهارة    الفيديو  بني  العربية  الكعاب  طور   .من 

  يف   لطريقة السمعية الشفويةفيديو الععليمي على االالباحث الوسيلة الععليمية ابسعخدام  
الكالم  لملقية مهارة  يدي   العربية بني  امل  كعاب  املاهرة  العاملية  اإلسالمية    ةعوسطمبدرسة 

 .االنجمب

(،  Canvaوأما الربامج املسعخدمة لعصميم هذه الوسيلة هي برانجمان، مها: كانفا )
(، وأما تسجيل الصوي من قبل الرجال أخي حافظ الفارقي  Kinemasterني ماسعري )ك

طلبعان مبدرسة املاهرة.    ، مهاوالباحث نفسه، وأما من النساء أخيت كيال ميالين وفرح واب
( أوخل الفيدو عند يوتب حس يسهل Editingبعد أن يعم تسجيل الصوي وكذا تصميم )

 ن هذا الربانمج سهلة ونسعطيع كل منا أن جنده يف .  )Akses(الطالباي احلصول عليها  
أندروي،  Playstoreفليسمل) عند  من (  املعلوماي  فيها  بربانمج  الرقيسية  الصفبة  تصميم 
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للغة   (Lazydog dan Noto serif reguler(املواو الدراسي، أما نوع الكعابة اسععمل الباحث  
  .)Childos Arabic(اإلندونسيا، وأما للغة العربية 

كعاب   يفحدو الباحث املوض  وع قي هذه الوس  يلة إىل ثالثة موض  وعاي من املواو  
، ومها: العبية والععار ، ا س      رة والس      كن. حتعوي يف كل موض      وع إىل العربية بني يدي  

 الععليم، وال اين: احلوار، وال الث: املفرواي مع الصور.ثالثة حمعوايي، أوله : أهدا  
 طرير التج. 

وحصل على  ماواي  ول الباحث اإلنعاج من مواصفاي العصميم  حييف هذه املرحلة  
هذا يف    يف كل موضوع حيعوي إىل ثالثة حمعوايي   عني الباحثي امل ال ا ول من اإلنعاج.  

مواصفاي وغري ذل  من مواصفاي اإلنعاج مث جعل الباحث كل من  فيديو الععليمي  ال
الععليميالالعصميم   الععليمي  ال  هذا  تصميم.   فيديو  املعلم  فيديو  احعياجاي  حسب 

كعابة ابللغة العربية مع العشكيل ويف    والطالباي من حيث اخعيار الصور املوجووة ووجوو
فيديو  ال، فكون هذا  تسهيال لوصول املعىن  ةملمجة اللغة اإلندونيسي ب  كل املفرواي مصبوبة

 فيما يلي:    الععليمي
 ، وهي ما يلي : لطريقة السمعية الشفويةعلى اوخطواي تصميم فيديو الععليمية 

: كانفا ا، مهانإن الربامج املسعخدمة لعصميم هذه الوسيلة هي برانجم.أ
(Canva( كني ماسعري ،)Kinemaster  ) 

 الصور رقم
1  



77 
 

 
 

2  

 ( 1)الصورة 
 الربامج يف تصميم الفيديو 

  ، تصميم الصفبة الرقيسية بربانمج فيها املعلوماي من املواو الدراسي.ب 
  ، وأما للغةللغة اإلندونسيا(Lazydogأما الكعابة اسععمل الباحث )

 ( Childos Arabicالعربية )
 ( 2)الصورة 

 

 
 الرئيسية تصميم الصفجة

 أهدا  الععليم  تصميم .ي 
 ( 3)الصورة 
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 الفيديو  أهداف التعليم تصميم
 موضوع الدرس مع احلوار  تصميم .ث 
 الصور رقم
1  

2  
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3  

4  

5  

6  
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 ( 4)الصورة 

 موضوع الدرس مع احلوار تصميم 

 
 املفرواي مع الصور تصميم .ج

 الصور رقم

1  

2  
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3  

4  

5  

 
 ( 5)الصورة 

 الفيديو  املفردات مع الصور عندتصميم 
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كتاب   يف  لطريقة السمعية الشفويةفيديو التعليمي على اال صالحية:    املبحث الثاىن
 االنج مبالعاملية  اإلسالمية    ةتوسطمبدرسة املاهرة امل  العربية بني يديك لرتقية مهارة الكالم

 اخلرباء عند    عداملالععليمي  فيديو  ال، مث سلم الباحث  عملية العصميموبعد انعهاء من  
، املواو الععليميةو   تصميم الوسيلة الععليميةاخلبري من انحية  هم  .  اوملعرفة صالحيعه  لعبكيمه

  خلبري هو الدكعور توفيق الر ن املاجسعري، وا  تصميم الوسيلة الععليميةاخلبري ا ول من انحية  
يف كلية الدراساي العليا قسم   اناحملاضر   اومه  احلاج أ د مكي حسن املاجسعريال اين هو  

اخلبري    ، املواو الععليميةمن انحية    . وأماتعليم اللغة العربية  امعة موالان مال  إبراهيم ماالنج
املاجسعري  ا ول الدين  حبر  أورل  الدكعور  ه  خلبري وا  ،هو  فطرايين   يال اين  ليلي  الدكعور 

العربية  امعة موالان    اناحملاضر   اومه  املاجسعري اللغة  تعليم  العليا قسم  الدراساي  يف كلية 
ماالنج إبراهيم  هذا  مال   الباحث  ويقدمي  الععليمي  ال.  اخلرباء  فيديو  اخلرباء ليقوموا  إىل 

على صورهتا املرجوة. واسعخدم    الكعاب اإلضايفهذا    كونيلو ابالقملاحاي واالرشاواي  
 :  ي يااني من نعيجة اإلسعباانالباحث الرموز اآليت يف حتليل الب

 األولتصديق البي أ.
وهو احملاضر . الدكعور توفيق الر ن املاجسعري إىلقدم الباحث هذه االسعبانة 

.  يف كلية الدراساي العليا قسم تعليم اللغة العربية  امعة موالان مال  إبراهيم ماالنج 
 فيما يلي : اخلبري انل الباحث على النعيجة من 

 ( 7)اجلدول 
 نتائج تصديق البي يف جمال تصميم الوسيلة التعليمية

 ( الدكتور توفيق الرمحن املاجستي)

 األسئلة الرقم 
 اإلجابة 

 النتيجة 
1 2 3 4 
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 وأما طريقة لعبليل النعيجة من هذه اإلسعبانة ، بصيغة كمايلي :  

 
 
 
 

 ( 8)اجلدول 
 املعايي نتيجة اإلستبانة من تصديق الرباء  

  4    سعخدام الوسيلة سهولة اال 1
    4    وضوح وليل اإلسعخدام الوسيلة  2
   3   تنظيم املواو منهجية  3
مطابق      ة الص      ور والرس      وم املعبرك      ة م      ع  4

   3    املواو  

وق            ة الص            ور والرس            وم املعبرك            ة يف  5
   3    الوسيلة  

مطابق         ة مقي          اس وأن          واع احل          رو  يف  6
   3    الوسيلة  

  4     وضوح الصوتياي يف الوسيلة   7
  4     وقة الصوتياي مع النص يف الوسيلة  8
   3    وضوح كعابة املواو يف الوسيلة  9

  4     جذابة ا لوان يف كل عرض الوسيلة 10
 35 اجملموعة 

 عدو ا سئلة  Xالقيمة العالية = النعيجة العالية 
  4 X 10   =40 
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يعين يدل على أن تقدير الوس   يلة   10-1إذا وص   لت نعيجة اإلس   عبانة اخلرباء إىل 
يعين يدل على أن   20  -11نعيجة اإلس        عبانة اخلرباء إىل  ، إذا وص        لت  باملعطورة راس         
يعين     30  -21إذا وص   لت نعيجة اإلس   عبانة اخلرباء إىل املعطورة ض   عيف،   تقدير الوس   يلة

  -  31إذا وص   لت نعيجة اإلس   عبانة اخلرباء إىل  املعطورة جيد،   يدل على أن تقدير الوس   يلة
 جدا.  املعطورة جيد يعين يدل على أن تقدير الوسيلة 40

 يف جمال تص     ميم الوس     يلة حص     لت على ريمن بيااني النعيجة اإلس     عبانة من اخلب
 . جيد جدا، يعىن يدل على أن الوسيلة الععليمية املعطورة  35النعيجة 

إض  افة إىل ذل  توجد إقملاحاي وتعليقاي من اخلبري عن وس  يلة الععليمية ، وهي 
 كمايلي : 

م رية لالهعمام حًقا، خاص  ًة إذا   نش  رها عرب هذه الوس  اقط القاقمة على الفيديو  
YouTube   وميكن الوص          ول إليها من قبل مجيع ا ش          خاص، مبا يف ذل  ا طفال. ومع

 ذل ،  
هناك تواص           ل بني   ، ب إكمال / حتس           ني هذا الفيديو حس يكون تفاعلًيا( 1

 اخلرباء واجلمهور/ الطالب 
 زعجة أيًضا يف بعض ا حيانموسيقى اخللفية م رية لالهعمام، ولكنها م( 2
ا تس        وية مقاطع الفيديو )( 3 (. أو الكل   نويةأو معوس        طة أو   ابعداقيةيعم أيض        ً

 فيما يلي بعض املدخالي. الباقي جيد .

 البيان التقدير  النتيجة  الرقم 
 اإلنعاج فوراميكن اسعخدام  جيد جدا  40 – 31 .1
 ميكن اسعخدام اإلنعاج تعد اإلصالح  جيد  30 – 21 .2
 ال ميكن اسعخدام اإلنعاج يف الععليم  ضعيف 20 – 11 .3
 يصلح كله أو يبدل  راسب  1-10 .4
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 يف جمال املواد التعليمية ثاينالتصديق البي ب.
احملاضر وهو  .  الدكعور أورل حبر الدين املاجسعري  إىل قدم الباحث هذه االسعبانة  

.  يف كلية الدراساي العليا قسم تعليم اللغة العربية  امعة موالان مال  إبراهيم ماالنج 
 فيما يلي : اخلبري انل الباحث على النعيجة من 

 ( 10)اجلدول 
 نتائج تصديق البي يف جمال املواد التعليمية

 )الدكتور أورل حبر الدين املاجستي(

 
 ( 11)اجلدول 

 املايي نتيجة اإلستبانة من تصديق الرباء 

الر 
 قم

 األسئلة
 اإلجابة 

 النتيجة 
1 2 3 4 

  4    مطابقة املواو ابهلد  الععليمية  1
   3   جذاب عرض املواو  2
   3   وضوح عرض املواو املقدمة   3
  4    وقة كعابة املواو املقدمة   4
  4    وقة اخعبار املواو يف كل املوضوع   5
وق            ة اخعب             ار املف             رواي يف ك             ل  6

 املوضوع  
    4 

   3   وقة كعابة املفرواي   7
  4    اسعخدام واخعري لغة الفصبى 8

 29 اجملموعة 
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يعين يدل على أن تقدير الوس      يلة   8-1إذا وص      لت نعيجة اإلس      عبانة اخلرباء إىل 
يعين يدل على أن تقدير    16  -9املعطورة راس ت، إذا وص لت نعيجة اإلس عبانة اخلرباء إىل 

يعين يدل     24  -17إذا وص     لت نعيجة اإلس     عبانة اخلرباء إىل  املعطورة ض     عيف،   الوس     يلة
  32  - 25إىل إذا وص   لت نعيجة اإلس   عبانة اخلرباء املعطورة جيد،   على أن تقدير الوس   يلة

 املعطورة جيد جدا. يعين يدل على أن تقدير الوسيلة
حص             لت على   املواو الععليمية يف جمال ريمن بيااني النعيجة اإلس             عبانة من اخلب

 . جيد جدا، يعىن يدل على أن الوسيلة الععليمية املعطورة 29النعيجة 
وسيلة الععليمية ، وهي إضافة إىل ذل  توجد إقملاحاي وتعليقاي من اخلبري عن 

 كمايلي :
 مطابقة املفرواي ابلصور( 1
 جعلها أك ر تفاعلية.( 2
  يضا  مع العدريباي.( 3
 
 

 البيان التقدير  النتيجة  الرقم 
جيد   32 – 25 .1

 جدا
 ميكن اسعخدام اإلنعاج فورا

ميكن اسعخدام اإلنعاج تعد   جيد  24 – 17 .2
 اإلصالح

 ال ميكن اسعخدام اإلنعاج يف الععليم  ضعيف 16 – 9 .3

 يصلح كله أو يبدل  راسب  1-8 .4
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 يف جمال املواد التعليمية ثالثالتصديق البي .ج
وهو احملاضر  .  الدكعور ليلي فطرايين املاجسعري  إىلقدم الباحث هذه االسعبانة  

.  تعليم اللغة العربية  امعة موالان مال  إبراهيم ماالنج يف كلية الدراساي العليا قسم  
 فيما يلي : اخلبري انل الباحث على النعيجة من 

 ( 12)اجلدول 
 نتائج تصديق البي يف جمال املواد التعليمية

 )الدكتور ليلي فطرايين املاجستي(

 

يعين يدل على أن تقدير الوس      يلة   8-1إذا وص      لت نعيجة اإلس      عبانة اخلرباء إىل 
يعين يدل على أن تقدير    16  -9املعطورة راس ت، إذا وص لت نعيجة اإلس عبانة اخلرباء إىل 

يعين يدل     24  -17إذا وص     لت نعيجة اإلس     عبانة اخلرباء إىل  املعطورة ض     عيف،   الوس     يلة

 األسئلة الرقم 
 اإلجابة 

 النتيجة 
1 2 3 4 

   3   مطابقة املواو ابهلد  الععليمية  1
  4    جذاب عرض املواو  2
  4    وضوح عرض املواو املقدمة   3
  4    وقة كعابة املواو املقدمة   4
   3   وقة اخعبار املواو يف كل املوضوع   5
  4    وقة اخعبار املفرواي يف كل املوضوع   6
  4    وقة كعابة املفرواي   7
  4    اسعخدام واخعري لغة الفصبى 8

 30 اجملموعة 
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  32  - 25إىل إذا وص   لت نعيجة اإلس   عبانة اخلرباء املعطورة جيد،   على أن تقدير الوس   يلة
 املعطورة جيد جدا. يعين يدل على أن تقدير الوسيلة

حص             لت على   املواو الععليميةاخلبري يف جمال من بيااني النعيجة اإلس             عبانة من 
 . جيد جدا، يعىن يدل على أن الوسيلة الععليمية املعطورة 29النعيجة 

إضافة إىل ذل  توجد إقملاحاي وتعليقاي من اخلبري عن وسيلة الععليمية ، وهي 
 كمايلي : 

الفيديو جيد، حتعاج إىل إعاوة صياغة أهدا  الععلم. هل هذا الفيديو معخصص 
   يف ماوة املفرواي ؟

   اصالح املنتج )الفيديو التعليمي( من قبل الباحث ما يلي:ه.
هناك تواص           ل بني   ،الفيديو حس يكون تفاعلًيا ب إكمال / حتس           ني هذا   .1

 اخلرباء واجلمهور/ الطالب 
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 ( 6 )صورة

 YouTubeعرب  ذا الفيديوه نشر .2

 

 

 ( 7 )صورة
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 أو الكل(.  نويةأو معوسطة أو  ابعداقيةيعم أيًضا تسوية مقاطع الفيديو ) .3

 

 

 

 ( 8 )صورة
 تقدمي فيديو خعامي إضايف .4

 

 

 ( 9 )صورة
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 قطع على ا قل 3بعمل أك ر من فيديو إذا أمكن. قم  .5

 الصور رقم

1  

2  

3  

 
 ( 10 )صورة
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 مطابقة املفرواي ابلصور  .6

 الصور رقم

1  

2  

3  



93 
 

 
 

4  

 

 ( 11 )صورة
  يضا  مع العدريباي. .7

 العدريب ا ول )صل بني الكلمة والصور املناسبة(-
 قاقمة )ب(   قاقمة )أ( رقم
   بيت 1

 

   سعارة 2
 
 

   رقم 3
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   الباقع 4
 

   ثالجة  5
 
 

   مطبا  6
 
 

   ال 7
 
 

   شقة 8
 

 ( 12 )صورة

 
  ( ن  كَ  الس   لِ و  ا َ  ارِ وَ احلِْ  ا يفْ مَ كَ   ةِ لَ ئِ سْ اْ َ َعِن  بْ جِ )أَ  ايني ال    ب  يْ رِ دْ الع  -

   الس اَلم  َعَلْيك مْ  س:
 ..................... ج: 
 ؟أَْيَن َتْسك ن  س: 

 ج: ..................... 
 يفْ َحِي اجلَاِمَعةِ  َأْسك ن  س: 
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 ج: ..................... 
 يفْ بَ ْيٍت؟َتْسك ن  يفْ بَ ْيٍت. َوَهْل  َأْسك ن   نَ َعمْ س: 

 ج: ..................... 
 ؟ َما َرْقم  َشق ِع َ س: 

 ..... ج: ................
 ِتْسَعة   س:

 (  ن  كَ  الس   لِ و  اْ َ  ارِ وَ احلِْ  يفْ ا مَ كَ   ابِ وَ اجلَْ وَ  الِ ؤَ السي  لِ او  بَ ت َ ) ث  لِ اال    ب  يْ رِ دْ الع  -
   الس اَلم  َعَلْيك مْ  س:
 ماَل الس   م  ك  يْ لَ عَ وَ ج: 
 ؟أَْيَن َتْسك ن  س: 
  َأْسك ن  ج: 

َ
 أَْنَت؟  أَْيَن َتْسك ن  وَ طَاِر، يفْ َحيِّ امل

  اجلَاِمَعةِ يفْ َحيِّ  َأْسك ن  س: 
 يفْ بَ ْيٍت؟َتْسك ن  َهْل ج: 
 يفْ بَ ْيٍت؟َتْسك ن  يفْ بَ ْيٍت. َوَهْل  َأْسك ن   نَ َعمْ س: 
 ةٍ َشق  يفْ  َأْسك ن   اَل ج: 
 َما َرْقم  َشق ِع ؟ س: 
 بَ ْيِعَ ؟  َما َرْقم  و َسَْسة ، ج: 
 ة  عَ سْ تِ س: 

 ( تَ سْ رَ ا وَ مَ  بَ سْ حَ  ةً دَ يْ فِ م   ةً لَ مج ْ  لْ عَ )اجْ  ع  ابِ الر   ب  يْ رِ دْ الع   -
 امل ال: َيْسك ن  َعِلّي يفْ بَ ْيتٍ 

1 . 4. 
2. 5. 
3. 6. 
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  يف لطريقة السمعية الشفويةفيديو التعليمي على اال فعالية  ث:بحث الثالامل

 ةتوسطمبدرسة املاهرة امل كتاب العربية بني يديك لرتقية مهارة الكالم
 االنج مبالعاملية اإلسالمية 

 الباحث   انل   والعطبيق،  الضابط  جمموعة  يف  والبعدي  القبلي  ابالخعبار  الباحث  قام  قد
 :  تيةاآل النعاقج

 التنفيذ .أ
إىل اخلرباء وانل النعاقج منهم قام    فيديو الععليميالالباحث  بعد أن قدم  

وقد هذا الببث مبدرسة املاهرة فيديو الععليمي. يالالباحث بعملية العنفيذ هذا  
للمسعوى   ن الطالباي ههلذ الببث جمعمع  و  االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطامل
عيناي يف  ة. و لباط 60 نعدوهو   فبسب. سابع )أ و ب(من الفصل ال  اينال

هو   حبث  من  باءالفصل  الهذا  يعكون  أخذطالبة  30   عيناي    الباحث  . 
  ي وه  )purposive sampling)  الببث يف هذا الببث بطريقة املالحظة خاصة

 .  الطالباي عدو  بناء على
العاريا    أبد قام    .2021  مايو  3حس    2021  أبريل   5هذا الببث يف 
يف املقابلة ال انية وال ال ة اسعخدم  و   ،قبلي يف املقابلة ا وىلالالمعبان  اب  الباحث

الععليميال ا  فيديو  الشفويةعلى  السمعية  يدي     يف  لطريقة  بني  العربية  كعاب 
. اسعخدم الباحث طريقة املقابلة الرابعة  العقييم يف  ، وتوقدلملقية مهارة الكالم

one group pretest posttest design     على تدل   pre eksperimentalاليت 

design اخعار الباحث هذه الطريقة  ن هد  عملية جتريبة ليم ملقارنة بني .
يف عملية تعليم ماوة العربية   فيديو الععليميالفصلني لكن ملعرفة آثر اسعخدام  
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عاقج ما حصل الباحث من االرتفاع بني االخعبار قبلي  ويعرض عند الن   .لفيديول
 وبعدي يف جمموعة الضابط والعطبيق الذي تليه. 

 التقومي  ب. 
اب الباحث  قام  العنفيذ  عملية  انعهاء  ا خري   لعقوميبعد  يف   ةكاملرحلة 

 ن كفاءهت  الكعشا   القبلي  االخعبار  الطالباي   الباحث  يسعخدم  ،ADDIEبنموذج ِ 
 فيديو الععليمي ال  إليهن  يقدم  مث  املعد،  فيديو الععليميال  تقدمي  قبل  الكالم  مهارة  يف

فيديو  ال  وفعالية  فيها  نكفاءه  مسعوى  ملعرفة  البعدي  االخعبار  الباحث  نفيعطيه   املعد
)منها  العناصر،  ب الث   العقييم  مصاور  وأما.  الععليمي (  ب )  السليم،  النطق(  أ: 
   .القواعد( ج) املفرواي،

الععليميلاب  الععليم   عملية  إجراء  قبل   القبلي   ابالخعبار  الباحث  قام  فيديو 
 قدرة   قياس   يف  املعيار  الباحث  اسعخدم  الكالم،   مهارة  يف  ا ولية  الطالباي   قدرة  ملعرفة

 .القواعدو  واملفرواي  السليم النطق على الطالباي 
 حتليل االختبار قبلي وبعدي جملموعة الضابط. 1

 ات يف جمموعة الضابط لبالطالقبلي ل االختبار نتائج: 13اجلدول 

 جمموعة الدرجة  البيان 
 جوانب االختبار 

 رقم االسم 
 فرداتامل القواعد 

النطق 
 السليم 

 1 1 ةالطالب 30 30 9 69 ضعيف

 2 2 ةالطالب 32 30 8 70 مقبول 

 3 3 ةالطالب 32 29 9 70 مقبول 

 4 4 ةالطالب 31 32 10 71 مقبول 

 5 5 ةالطالب 28 32 8 68 ضعيف

 6 6 ةالطالب 29 34 7 70 مقبول 

 7 7 ةالطالب 34 33 8 75 مقبول 
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 8 8 ةالطالب 31 31 9 71 مقبول 

 9 9 ةالطالب 34 35 13 82 جيد

 10 10 ةالطالب 34 29 12 75 مقبول 

 11 11 ةالطالب 28 31 11 70 مقبول 

 12 12الطالب  29 28 10 67 ضعيف

 13 13 ةالطالب 32 28 9 69 ضعيف

 14 14 ةالطالب 35 34 8 77 مقبول 

 15 15 ةالطالب 34 33 11 78 مقبول 

 16 16 ةالطالب 32 29 6 67 ضعيف

 17 17 ةالطالب 30 31 8 69 ضعيف

 18 18 ةالطالب 28 33 10 71 مقبول 

 19 19 ةالطالب 31 28 5 64 ضعيف

 20 20 ةالطالب 34 35 8 77 مقبول 

 21 21 ةالطالب 32 34 13 79 مقبول 

 22 22 ةالطالب 28 32 10 70 مقبول 

 23 23 ةالطالب 32 29 9 70 مقبول 

 24 24 ةالطالب 29 30 10 69 ضعيف

 25 25 ةالطالب 28 26 8 62 ضعيف

 26 26 ةالطالب 29 25 6 60 ضعيف

 27 27 ةالطالب 28 26 5 59 ضعيف

 28 28 ةالطالب 26 25 12 63 ضعيف

 29   29ة الطالب 35 31 9 75 مقبول 
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 30      30ة الطالب 34 35 12 81 جيد

 مقبول 
 اجملموع 929 918 273 2118
 النتيجة  30,96 30,6 9,1 70,6

 نطرا إىل اجلدول فعفسريها كما يلي: 

 ات يف جمموعة الضابط لبالطالقبلي ل االختبار نتائج: نسبة مائوية ل14اجلدول 
 رقم النتيجة  الطلبةعدد  الدرجة نسبة مائوية

100-96 -   ممعار 0  1 

95-90 - جيد جدا 0   2 

6,7% 89-80 2 جيد    3 

53,3% 79-70 16 مقبول     4 

40% 69-0 12 ضعيف   5 
 100%     100   

يف جمموعة الضابط ميكن  للطالباي  نطرا إىل اجلدول يعضح أن نعاقج االخعبار القبلي
 تصنيفها إىل ما يفيت:

 ال إحدى:  ممعاز ورجة  .1

 ىحدإ: ال  ورجة جيد جدا  .2

 الطلبعان 2:  ورجة جيد  .3

 الطالبة  16:  ورجة مقبول  .4

 الطالبة 12ورجة ضعيف     :  .5

  ضابطال  جمموعة  يف  لطالباي ل  القبلي  االخعبار  نعاقج  عن  العكرار  ملعرفة  توضيبا
 على%    6,7  الكالم  يف  الطالباي   قدرة  أن  يعضح (  14:    اجلدول)  الباحث  عرض  كما  

  ىحدإ  وال  ضعيف  مسعوى   على%    40  و  مقبول  مسعوى   على%    53,3و  جيد  مسعوى
 .جدا ممعاز وجيد مسعوى يف
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 يف جمموعة الضابط  للطالباتالبعدي  االختبار نتائج: 15اجلدول 

 جمموعة الدرجة  البيان 
 جوانب االختبار 

 رقم االسم 
 فرداتامل القواعد 

النطق 
 السليم 

 1 1 ةالطالب 32 35 11 78 مقبول 

 2 2 ةالطالب 33 31 12 76 مقبول 

 3 3 ةالطالب 36 30 13 79 مقبول 

 4 4 ةالطالب 33 35 15 83 جيد

 5 5 ةالطالب 30 33 10 73 مقبول 

 6 6 ةالطالب 34 35 9 78 مقبول 

 7 7 ةالطالب 35 35 13 83 جيد

 8 8 ةالطالب 33 33 11 77 مقبول 

 9 9 ةالطالب 36 36 15 87 جيد

 10 10 ةالطالب 35 30 14 79 مقبول 

 11 11 ةالطالب 31 33 12 76 مقبول 

 12 12الطالب  30 28 11 69 ضعيف

 13 13 ةالطالب 33 32 10 75 مقبول 

 14 14 ةالطالب 36 36 8 80 جيد

 15 15 ةالطالب 35 35 9 79 مقبول 

 16 16 ةالطالب 33 32 7 72 مقبول 

 17 17 ةالطالب 32 35 8 75 مقبول 

 18 18 ةالطالب 35 34 10 79 مقبول 

 19 19 ةالطالب 33 30 6 69 ضعيف
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 20 20 ةالطالب 35 36 8 79 مقبول 

 21 21 ةالطالب 34 36 14 84 جيد

 22 22 ةالطالب 29 33 11 73 مقبول 

 23 23 ةالطالب 33 31 11 75 مقبول 

 24 24 ةالطالب 30 34 12 76 مقبول 

 25 25 ةالطالب 31 31 7 69 ضعيف

 26 26 ةالطالب 30 28 8 66 ضعيف

 27 27 ةالطالب 33 32 13 78 مقبول 

 28 28 ةالطالب 34 31 14 79 مقبول 

 29   29ة الطالب 35 34 10 79 مقبول 

 30      30ة الطالب 37 38 13 88 جيد

 مقبول 
 اجملموع 996 992 325 2313
 النتيجة  33,2 33,06 10,83 77,1

 اجلدول فعفسريها كما يلي: نطرا إىل 

 الضابط ات يف جمموعة لبا لطللنتائج االختبار البعدي : نسبة مائوية 16اجلدول 
 رقم النتيجة  عدد الطلبة الدرجة نسبة مائوية

100-96 -   ممعار 0  1 

95-90 - جيد جدا 0   2 

20% 89-80 6 جيد    3 

66,7% 79-70 20 مقبول     4 

13,3% 69-0 5 ضعيف   5 
 100%     100   
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يف جمموعة الضابط ميكن  للطالباي نطرا إىل اجلدول يعضح أن نعاقج االخعبار البعدي 
 تصنيفها إىل ما يفيت:

 ىحدإ: ال  ورجة ممعاز  .6

 ىحدإ: ال  ورجة جيد جدا  .7

 الطالباي 6:  ورجة جيد  .8

 لبة االط 20:  ورجة مقبول  .9

 اي لباالط 4ورجة ضعيف     :  .10

   الضابط  جمموعة  يف  للطالباي   البعدي  االخعبار  نعاقج  عن  العكرار  ملعرفة  توضيبا
  على %    20  الكالم  يف  للطالباي   قدرة  أن  يعضح   (16:    اجلدول)  الباحث  عرض  كما  

  وال   مسعوى ضعيف  على%    13,3  و  مقبول  مسعوى  على%    66,7و   جيد  مسعوى
 . ممعاز وجيد جدا مسعوى يف إحدى

 
 تطبيقوبعدي جملموعة الحتليل االختبار قبلي . 2

 ات يف جمموعة التطبيقلبالطل القبلي االختبار نتائج: 17اجلدول 

 جمموعة الدرجة  البيان 
 جوانب االختبار 

 رقم االسم 
 فرداتامل القواعد 

النطق 
 السليم 

 1 1 ةالطالب 29 25 10 64 ضعيف

 2 2 ةالطالب 29 29 7 65 ضعيف

 3 3 ةالطالب 32 33 10 75 مقبول 

 4 4 ةالطالب 27 30 13 70 مقبول 

 5 5 ةالطالب 32 29 11 72 مقبول 
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 6 6 ةالطالب 30 31 9 70 مقبول 

 7 7 ةالطالب 31 27 11 69 ضعيف

 8 8 ةالطالب 33 32 12 77 مقبول 

 9 9 ةالطالب 32 32 7 71 مقبول 

 10 10 ةالطالب 32 29 6 67 ضعيف

 11 11 ةالطالب 27 26 9 62 ضعيف

 12 12الطالب  29 29 10 68 ضعيف

 13 13 ةالطالب 31 30 12 73 مقبول 

 14 14 ةالطالب 33 29 12 74 مقبول 

 15 15 ةالطالب 34 28 7 69 ضعيف

 16 16 ةالطالب 32 31 12 75 مقبول 

 17 17 ةالطالب 27 25 11 63 ضعيف

 18 18 ةالطالب 34 33 13 80 جيد

 19 19 ةالطالب 29 30 11 70 مقبول 

 20 20 ةالطالب 29 31 8 68 ضعيف

 21 21 ةالطالب 28 28 9 65 ضعيف

 22 22 ةالطالب 31 30 10 71 مقبول 

 23 23 ةالطالب 35 35 13 83 جيد

 24 24 ةالطالب 25 28 7 60 ضعيف

 25 25 ةالطالب 29 29 6 64 ضعيف

 26 26 ةالطالب 27 30 8 65 ضعيف

 27 27 ةالطالب 20 29 9 58 ضعيف
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 28 28 ةالطالب 29 28 10 67 ضعيف

 29   29ة الطالب 31 30 8 69 ضعيف

 30      30ة الطالب 35 35 11 81 جيد

 ضعيف
 اجملموع 902 891 292 2085
 النتيجة  30,06 29,7 9,73 69,5

 نطرا إىل اجلدول فعفسريها كما يلي: 

 جمموعة التطبيقات يف لبالطالقبلي ل االختبار نتائج: نسبة مائوية ل18اجلدول 
 رقم النتيجة  عدد الطلبة الدرجة نسبة مائوية

100-96 -   ممعار  -  1 

95-90 - جيد جدا -   2 

10% 89-80 3 جيد    3 

36,7% 79-70 11 مقبول     4 

%53,3 69-0 16 ضعيف   5 
 100%     100   

ميكن  العطبيقيف جمموعة  للطالباي نطرا إىل اجلدول يعضح أن نعاقج االخعبار القبلي 
 تصنيفها إىل ما يفيت:

 ىحدإ: ال  ورجة ممعاز  .1

 ال إحدى:  ورجة جيد جدا  .2

 لطالبايا 3:  ورجة جيد  .3

 الطالبة  11:  ورجة مقبول  .4

 الطالبة 16ورجة ضعيف     :  .5
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  كما   العطبيق  جمموعة  يف  للطالباي   القبلي  االخعبار  نعاقج   عن  العكرار  ملعرفة  توضيبا
 مسعوى   على%    10  الكالم  يف  الطالباي   قدرة  أن  يعضح(  18:    اجلدول)  الباحث  عرض
  يف   ىحدإ  وال  مسعوى ضعيف  على  53,3% و   مقبول  مسعوى  على%    36,7  و  جيد

 . ممعاز وجيد جدا مسعوى
 جمموعة التطبيقات يف لبالطالبعدي ل االختبار نتائج: 19اجلدول 

 جمموعة الدرجة  البيان 
 جوانب االختبار 

 رقم االسم 
 فرداتامل القواعد 

النطق 
 السليم 

 1 1 ةالطالب 31 33 15 79 مقبول 

 2 2 ةالطالب 35 33 12 80 جيد

 3 3 ةالطالب 36 36 13 85 جيد

 4 4 ةالطالب 38 35 15 88 جيد

 5 5 ةالطالب 33 34 13 80 جيد

 6 6 ةالطالب 35 38 16 89 جيد

 7 7 ةالطالب 36 36 14 85 جيد

 8 8 ةالطالب 33 35 15 83 جيد

 9 9 ةالطالب 37 36 17 90 جيد جدا

 10 10 ةالطالب 38 37 17 92 جيد جدا

 11 11 ةالطالب 33 34 14 81 جيد

 12 12الطالب  34 36 17 87 جيد

 13 13 ةالطالب 39 38 17 94 جيد جدا

 14 14 ةالطالب 36 31 13 80 جيد

 15 15 ةالطالب 38 33 14 85 جيد
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 16 16 ةالطالب 31 34 13 78 مقبول 

 17 17 ةالطالب 37 30 13 80 جيد

 18 18 ةالطالب 34 35 18 87 جيد

 19 19 ةالطالب 38 37 15 90 جيد جدا

 20 20 ةالطالب 35 33 14 82 جيد

 21 21 ةالطالب 36 33 12 81 جيد

 22 22 ةالطالب 37 34 12 83 جيد

 23 23 ةالطالب 36 36 13 85 جيد

 24 24 ةالطالب 38 38 17 93 جيد جدا

 25 25 ةالطالب 37 37 16 90 جيد جدا

 26 26 ةالطالب 36 32 14 82 جيد

 27 27 ةالطالب 36 32 13 81 جيد

 28 28 ةالطالب 38 38 17 93 جيد جدا

 29   29ة الطالب 37 38 15 90 جيد جدا

 30      30ة الطالب 39 38 18 95 جيد جدا

 جيد 
 اجملموع 1077 1050 442 2568
 النتيجة  35,9 35 14,73 85,6

 نطرا إىل اجلدول فعفسريها كما يلي: 

 ات يف جمموعة التطبيقلبالطالقبلي ل االختبار نتائج: نسبة مائوية ل20اجلدول 
 رقم النتيجة  عدد الطلبة الدرجة نسبة مائوية

100-96 -   ممعار  -  1 

 30% 95-90 9 جيد جدا   2 

63,3% 89-80 19 جيد    3 
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6,7% 79-70 2 مقبول     4 

69-0 - ضعيف 0  5 
 100%     100   

 
ميكن   جمموعة العطبيقيةيف  لطالباي ل نطرا إىل اجلدول يعضح أن نعاقج االخعبار البعدي

 تصنيفها إىل ما يفيت:

 ىحدإ: ال  ورجة ممعاز  .6

   اي لباالط 9:  جدا ورجة جيد  .7

 لبة االط 19:  ورجة جيد  .8

 عانالطلب 2:  ورجة مقبول  .9

 ورجة ضعيف     : ال أحد  .10

   العطبيق   جمموعة  يف  للطالباي   القبلي  االخعبار  نعاقج  عن  العكرار  ملعرفة  توضيبا
 على%    30  الكالم  يف  لطالباي ا  قدرة  أن  يعضح   (20:    اجلدول)  الباحث  عرض  كما  

  وال   مقبول  مسعوى  على%    6,7  و   جيد  مسعوى  على%    63,3و  جدا  جيد  مسعوى
 .ممعاز وضعيف مسعوى يف ىحدإ

 تفصيليا يف املببث ال الثفيديو الععليمي  السيبلل الباحث نعاقج فعالية هذا  
 على اإلصالح.فيديو الععليمي  الوملعرفة هل حيعاج هذا    الطالبايكنعاقج العقومي اليوم لدى  
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 جمموعة الضابط والتطبيقاالختبار قبلي وبعدي نتائج ج. 
مبدرسة    سابع )أ و ب( الفصل ال  فصل  يف  الباحث   هبا  قام  اليت  امليدانية  الدراسة  يف
  الذي فيديو الععليمي  لاب  الكالم   مهارة  علم  قد   ،االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطاملاهرة امل

 وهي   الببث،  فرضية   الباحث  اخعربفيديو الععليمي  ال  جتربة  ويف.  العجربة  جمموعة  يف  أعده
الععليمي  ال  أن املاهرة    سابعال  لفصل   الباحث  أعده  الذي  الكالم  ملهارةفيديو  مبدرسة 
  اسعخدم   ولعصديقه .  هلم  الكالم   مهارة  ترقية  يف  فعالة  االنج مبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطامل

 :اآليت املعيار الباحث

 وهذا مقبول، فالفرض اجلدول اتء ورجة من أكرب حساب اتء ورجة كانت  إذا -1
مبدرسة املاهرة  سابع الفصل ال فصل يف الكالم مهارة لععليم املعد فيديو الععليميال أن يعين
 .  فعال االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطامل

  فالفرض  معساويني  أو اجلدول اتء ورجة من  أصغر حساب  اتء  ورجة كانت  إذا -2
سابع  الفصل ال  فصل  يف  الكالم   مهارة  لععليم  املعد  فيديو الععليميال   أن  يعين  وهذا  مرفوض،

 . فعال غري االنجمبالعاملية اإلسالمية   ةعوسطمبدرسة املاهرة امل

 : معدل نتائج جمموعة الضابط والتطبيق21اجلدول 

 رقم  االختبار  جمموعة الضابط جمموعة التطبيق
 1 االخعبار القبلي 70,6  69,5
 2 االخعبار البعدي  77,1  85,6
 االرتفاع  6,5 16,1

 

  نعيجة   ومعدل  70,6  هي  الضابطة  للمجموعة   القبلي  االخعبار  نعيجة  معدل  إن
  ومعدل .  6,5  وهي  قليل  ارتفاع  هناك  أن  على  يدل  وذل    77,1  هي  البعدي  االخعبار
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 هي  البعدي  االخعبار  نعيجة  ومعدل  69,5  هي  العطبيق  للمجموع  القبلي  االخعبار  نعيجة
 . 16,1  وهو  ك ري  ارتفاع  هناك على يدل وهذا 85,6

 التطبيقالضابط و االختبار القبلي والبعدي جملموعة د. حتليل 
ملسعوى ا  لطالباي   الكالم  ملهارةفيديو الععليمي  ال  ملعرفة  والبعدي  القبلي  االخعبار  الباحث  قام
ال   اينال العاملية اإلسالمية    ةعوسطمبدرسة املاهرة امل  .فبسب   سابع )أ و ب(من الفصل 
  الباحث   سعخدميف.  الطالبة  30  نوه  العطبيق  جمموعة  يف  احملصولة  النعاقح  على  االنجمب

 : الرمز

 ضابط : حتلبل االختبار القبلي والبعدي جملموعة ال22اجلدول 

y2 (y) الفرق    
االختبار 

 )2y(البعدي
االختبار 

 )1y(القبلي 
 رقم  االسم

1 ةالطالب 69 78 9 81  1 

2 ةالطالب 70 76 6 36  2 

3 ةالطالب 70 79 9 81  3 

4 ةالطالب 71 83 12 144  4 

5 ةالطالب 68 73 5 25  5 

6 ةالطالب 70 78 8 64  6 

7 ةالطالب 75 83 8 64  7 

8 ةالطالب 71 77 6 36  8 

9 ةالطالب 82 87 5 25  9 

10 ةالطالب 75 79 4 16  10 

11 ةالطالب 70 76 6 36  11 

12الطالب  67 69 2 4  12 

13 ةالطالب 69 75 6 36  13 
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14 ةالطالب 77 80 3 9  14 

15 ةالطالب 78 79 1 1  15 

16 ةالطالب 67 72 5 25  16 

17 ةالطالب 69 75 6 36  17 

18 ةالطالب 71 79 8 64  18 

19 ةالطالب 64 69 5 25  19 

20 ةالطالب 77 79 2 4  20 

21 ةالطالب 79 84 5 25  21 

22 ةالطالب 70 73 3 9  22 

23 ةالطالب 70 75 5 25  23 

24 ةالطالب 69 76 7 49  24 

25 ةالطالب 62 69 7 49  25 

26 ةالطالب 60 66 6 36  26 

27 ةالطالب 59 78 19 361  27 

28 ةالطالب 63 79 16 256  28 

 29   29ة الطالب 75 79 4 16

 30      30ة الطالب 81 88 7 49
 اجملموع  2118 2313 195 1687
∑y2 ∑y    معدل الدرجة 

 

 : حتلبل االختبار القبلي والبعدي جملموعة التطبيق23اجلدول 

 x2 (x) الفرق     
االختبار 

 )2x(البعدي
االختبار 

 )1x(القبلي 
 رقم  االسم

1 ةالطالب 64 79 15 225  1 
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2 ةالطالب 65 80 15 225  2 
3 ةالطالب 75 85 10 100  3 
4 ةالطالب 70 88 18 324  4 
5 ةالطالب 72 80 12 144  5 
6 ةالطالب 70 89 19 361  6 
7 ةالطالب 69 85 16 256  7 
8 ةالطالب 77 83 6 36  8 
9 ةالطالب 71 90 19 361  9 
10 ةالطالب 67 92 25 625  10 
11 ةالطالب 62 81 19 361  11 
12الطالب  68 87 19 361  12 
13 ةالطالب 73 94 21 441  13 
14 ةالطالب 74 80 6 36  14 
15 ةالطالب 69 85 16 256  15 
16 ةالطالب 75 78 3 9  16 

17 ةالطالب 63 80 17 289  17 
18 ةالطالب 80 87 7 49  18 
19 ةالطالب 70 90 20 400  19 
20 ةالطالب 68 82 14 196  20 
21 ةالطالب 65 81 16 256  21 
22 ةالطالب 71 83 12 144  22 
23 ةالطالب 83 85 2 4  23 

24 ةالطالب 60 93 33 1089  24 
25 ةالطالب 64 90 26 676  25 
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26 ةالطالب 65 82 17 289  26 
529  23 27 ةالطالب 58 81   27 
28 ةالطالب 67 93 26 676  28 
 29   29ة الطالب 69 90 21 441
 30      30ة الطالب 81 95 14 196

 اجملموع  2085 2568 487 9355
∑x2 ∑x    معدل الدرجة 

 
عدو االحنرا     من خالل اجلدول السابق، سيعرض الباحث نعيجة جمموع عدو االحنرا  و

 املربع من اجملموععني الضابطة والعطبيقية وهي ما يلي: 

 ( 24اجلدول )

 اجملموع من عدو االحنرا  وعدو االحنرا  املربع بني اجملموععني 

 اجملموعة الضابطة  اجملموعة العجريبية 
اجملموع من عدو  

 ( x∑االحنرا  )
عدو االحنرا   

 ( ∑2xاملربع )
اجملموع من عدو  

 (y∑االحنرا  )
عدو االحنرا   

 (  ∑2yاملربع )
487 9355 195 1687 

 

 وا سلوب لعبليل نعاقج االخعبار ما يلي:  

𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
Σ𝑋2 + Σ𝑌2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥 +
1

𝑁𝑦)

 

∑x    =487 

∑y    =195 
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2x∑   =9355 
2y∑   =1687 

N     =30 

𝑀𝑥 =
∑x

N
 = 𝟒𝟖𝟕

30  = 16,23 

𝑀𝑦 =
∑y

N
 = 𝟏𝟗𝟓

30  = 6,5 

∑x2  = ∑x2  - (∑x)2

N
 

  = 9355 - (𝟒𝟖𝟕)2

30  

  = 9355 – 7.905,63 

  = 1549,37 

∑y2  = ∑y 2  - (∑y)
2

N  

 =1687- (𝟏𝟗𝟓)
2

30  

 = 1687 – 1267,5 

 = 419,5 

𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
Σ𝑋2 + Σ𝑌2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥 +
1

𝑁𝑦)

 

𝑡 =  
16,23 − 6,5

√(
𝟏𝟓𝟒𝟗, 𝟑𝟕 + 𝟒𝟏𝟗, 𝟓

30 + 30 − 2 ) (
1
30 +

1
30)
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𝑡 =  
9,73

√(
1968,87

58 ) (
1
15)

 

 

𝑡 =  
9,73

√2,26
 

𝑡 =  
9,73

1,503
 

𝑡 =  6,47 

 

 d.f  = N  - 1 

 = 30 – 1 

 = 29 

t.0 = 6,47 t.s = 0,01 = 2,756 
d.f = 29 t.s = 0,05 = 2,045 

فبعد أن يقوم الباحث عملية احلساب ابلرموز املناسب كما سبق، فوجد أن النعيجة ا خرية   
احلساب   الباحث  6,47هي    (t-hitung)العاء  وعني   .(t-table)    احلرية ورجة  نعيجة  عن  وحبث 

(degree of freedom  من ) )t-table)     ونعيجة  2,756هي     ٪ 1ووجد أن نعيجة يف العقدير املعنوي
 والعقدير ما يلي:  2,045هي  ٪ 5يف العقدير املعنوي 

فا خري اتضح   6,47< 2،045( =  t-tableنعيجة ) > ) t-hitungنعيجة اتء احلساب ) 
مقبول، وهذا يدل على أن هناك ارتقاء النعيجة وهناك املقارنة بني االخعبار    aHمرووو و    0Hمنها أن  

كوسيلة تعليم مهارة الكالم لدى   فيديو الععليميالالقبلي واالخعار البعدي، مبعىن أن  اسعخدام  
 فعال. االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطمبدرسة املاهرة امل البايالط
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صل العجرييب قبليا وبعداي على أن هناك فرا من حيث  ويظهر كذل  من خالل نعيجة الف 
حصل على تقدير  بيقي أك ر هن  ط(. فالنعيجة القبلية للفصل الع24النعاقج )كما سبق يف اجلدول  

واليت كانت  هاما،  تغريي  البعدية  النعيجة  ذل . ويف  فوا  من حصلن  منهم  قليل  ومقبول  ضعيف 
الطالبة اليت ، بل ال يوجد    جيد وجيد جداتقدير    إىلحصلت على تقدير ضعيف ومقبول انعقلت  

على تقدير ضعيف مرة أخرى. واملعدل منهما كذل  يدل على ارتقاء مسعواهن اللغوي  ن    حصلت
، مع أن  (16,1)  نعيجةوهذا يرتفع ال  85,6وبعد العجربة تغريي النعيجة إىل    69,5النعيجة القبلية  

وهذا  (.  6,5)  نعيجة يرتفع ال  77,1إىل النعيجة     70,6الفصل الضابط ال يعغري ك ريا يف النعيجة من  
 الذي يقّوي على أن هذه العجربة فعالة. 
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امس ال  فصلال  

 مناقشة نتائج البحث

بدأ   الرابع،  الفصل  يف  وحتليلها  البيااني  على عرض  الباحث  وأ   أكمل  أن  بعد 
نعاقج الببث احملصولة. سيناقش الباحث نقطة من النقط الرقيسية اليت   بناقش  الباحث 
حصل إليها من نعيجة االسعبانة عن آراء اخلبري والطالباي والنعاقج من العجربة امليدانية اليت  

فيديو الععليمي على  الببث السابق. وهي تعكون من: عملية تطرير عرضها الباحث يف امل
مبدرسة املاهرة   كعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم  يف  لطريقة السمعية الشفويةا
 وصالحيعه وفعاليعه. االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطامل

االتطرير    - أ على  التعليمي  الشفويةفيديو  السمعية  بني    يف  لطريقة  العربية  كتاب 
 االنج مبالعاملية اإلسالمية  ةتوسطمبدرسة املاهرة امل  يديك لرتقية مهارة الكالم

كما ذكر يف املباحث السابقة أبن الباحث اععمد يف هذا الببث على منهج الببث  
( وهو ا سلوب العلمي للببث والعصميم واإلنعاج وجتربة صدا املنعج  R & Dوالعطوير )

فيديو الععليمي  ال فعالية  واععمد الباحث على خطواي اليت قدمها ملعرفة صدا    70املطور.
مبدرسة املاهرة    كعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم  يف  لطريقة السمعية الشفويةعلى ا

سم االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطامل من  والعطوير  الببث  يف  اخلطواي  وتكون   .
 71( تقومي.5( تنفيظ، 4( تطوير، 3( تصميم، 2حتليل، ( 1خطواي: 

وسل  الباحث يف هذه اخلطة من خطواي اخلمم يف إجراء الببث والعطوير، فبدأ  
الظواهر أو ا حوال املوجووة يف ميدان الببث. وإن ما مييز املالحظة    على  مبالحظةالباحث  

الباح  72الدقيقة هي االنعباه واإلحساس واإلوراك.  ث هذا ا سلوب أثناء سري  يسعخدم 
 

70Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 30. 
71Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,, 35.  

  
 318، أساسياته النظرية وممارسعه العملية –الببث العلمي رجاء وحيد وويدري،   72
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العملية الععليمية يف الفصل. يقوم الباحث ابملالحظة ملعرفة املشكالي املوجووة يف عملية 
ماوة   الطاللغة  الععليم  أبحوال  املناسبة  العبليل  والخعيار  الكالم  ملهارة  يف    اي لباالعربية 

وملعرفة هذا احلال من أحوال إمجاال وون    .االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطمدرسة املاهرة امل
أبن   أي  حمدوة  غري  املالحظة  هو  املالحظة  أنواع  من  نوع  على  الباحث  اععمد  حتديد 
املالحظة حني يقوم الباحث بدراسة مسبية للععر  على واقع معني أو  مع البيااني 

قام الباحث    و جل حاجة حتقيق البيااني احملصولة من تل  املالحظة قد  73واملعلوماي. 
اسعباان شفواي، فبدال من كعابة اإلجابة فإن   - إىل حد كبري–وتععرب املقابلة   ،إبجراء املقابلة

  74املسؤول يعطي معلوماته شفواي يف عالقة مواجهية. 
واالسعبانة  املالحظة  من  تعناوله  مل  اليت  البيااني  جلمع  املقابلة  الباحث  ويسعخدم 

البيااني من ملالحظة واالسعبانة واالخعبار. ويقوم الباحث ابملقابلة واالخعبار وكذل  لدعم  
اللغة  عن املشكالي املوجووة يف تعليم املاوة    اي لباالعربية وبعض الط  اللغة  ملاوة  علم مع م

ال تصميم  جمال  يف  اخلبري  ومع  الععليميالعربية  املشكالي    .فيديو  الباحث  عر   حس 
. ومن هذا صمم  يف هذه املدرسة  عليم وتعلم اللغة العربيةواالحعياجاي املوجووة يف عملية ت 

كعاب العربية بني يدي  لملقية    يف لطريقة السمعية الشفويةفيديو الععليمي على اال الباحث
 .مهارة الكالم
يقص       د اب فالم الععليمية النش       اطاي الععلمية اليت ميكن عرض       ها   الععليمي  الفيديو

 الفيديو الععليم العلفزيوين، وتقدم هذه ا فالم مواقف تعلميةابس عخدام جهاز الس ينما أو 
 .75حية، تعكامل فيها الصورة مع الصوي  مما ي ري انعباه العالميذ ويزيد من تشوقهم

 
  .321(،  2000)ومشق: وار الفكر،  الببث العلمي أساسياته النظرية وممارسعه العلمية رجاء وحيد وويدي، 73

 35(، 1982، )الكويت: وكالة املطبوعاي،  6، ط ، أصول الببث العلمي ومناهجهأ د بدر  74
ص         احل ذابب هندي و هش         ام عامر عليان، وراس         اي يف املناهج وا س         اليب العامة، )عمان: وار الفكر، .   75

 197(.ص:۱۹۸۷
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، يفس   ر فيديو على تس   جيل الص   ور (۲۰۰۹وفقا ملعجم الكبري لغة اإلندونيس   ي )
لفيديو  اب  يس        مى تلفزيوين. أو بعبارة أخرىاملعيش        ة أو برانمج العلفزيون من خالل برامج 

 املعبركة املصبوبة اب صواي. من صور ظهار الصورةإهو 
املواو الععليمية الس      معية والبص      رية. املواو الس      معية هتد  إىل   مندخل  يالفيديو  

املواو البص         رية هتد  لعبفيز احلواس من البص         ر، هبذه  ماحتفيز احلواس من الس         مع. وأ
 .وفعاال عل عملية الدراسية مزية املعلم  املاوتني، ميكن

يقوم هذا احلال على الرأي أبن الطالب مييل إىل أن يكون أس              هل للعذكر وفهم  
الدرس إذا مل يكن جمرو اس    عخدام احلم الواحد فقط، والس    يما إذا حاس    ة الس    مع فقط. 

 ،تأيكما قال كونفوش    يوس )الفيلس    و  العظيم من الص    يين(،  ما مسعت، نس    يت. ما ر 
البي ان ابملواو الس              معي ة وح ده ا   لعلمي ذاذكري. م ا عمل ت، فهم ت . ول ذل  ، إذا يقب ل

س      يزيد   عالميذالص      ور، فالو الص      وي  بني  البيان  مع   كان  أقل مفهومة. خالفا، إذا ميكن
 .على الفهم والعذكري أك رمن قدرة 

مان الذي قد قال يف نعاقج الببث  لربيس           ليوأيض        ا من اخلرباء ا خرى، م ل م
وظهر هذا .  ٪38٪ إىل 14البص      رية يف موض      وع ميكن رفع العذكري من  ماوة  أن إض      افة

إذا ورس املفرواي أبوواي البص     رية، وتقليل الوقت   ٪ 200الببث أن يكون حتس     ينا إىل
٪ إذا اس              عخ دام البص              ري ة لعزي د عرض 40لفهم ال درس حس    علمال ذي يس              ععم ل امل

 76البصري.
 ملدرس أن حيعوي على مجيع ا مور الذي يس       هل ابد  ال الععليمي  الفيديو كان  ولذا 

أه   دا   على اهل   د  من  حلص              ول    علمي   ذواملععلم يف أواء عملي   ة الععليم. وإهن   ا تعني ال
 .واالسعيالء الكفاايي املعني من الععليم

يف توجيه أنش    طة    درس تعين لعس    اعد امل الععليمي  الفيديومن   وظيفة، كانت ومن مث
م ل    الدراس     ية . وتص     بح املواوواخل الفص     ل أو خارجه  الععليم والعوجيه املععلم عند الععلم

 
76 . Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta: Diva Press, 2013, 

hlm 300,  
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  واملهارة  ا وىل، اإلنعاجية  املهارة  هو وأما الكالم احملعوى اليت تعلمها املعلم وتعلمها املععلم.
 اللغة   بععليم يش           عغلون  ممن املربيني من  وك ري. من لغاي املوجووة  اللغة  تعليم  يف الرقيس           ة

 ه ل  الش   فهية وا نش   طة  ش   فهيا،  نش   اطا يكون  اللغوى النش   اط من  ٪95 حوايل أن يرون
 77.العجريري الععبري ألوان من لك ري مهما مصدرا

أوال حس                ب ترتي  ب مه  اراي اللغ  ة ووجووه  ا الزمين الععبري    ل مه  ارة الكالمونعن  او 
، وهلذا  أانس  لدىجعماعي  تص    ال االوالكالم هو ش    كل الرقيس    ي لال  الش    فوي )الكالم(.

  ا.عماهلجزء يف ممارسة اللغة واسع من مهماي  ععرب م
  دريمت     جع  ليف احلي  اة اليومي  ة، مم  ا    العب  دث املواقف اليت يس              عخ  دم فيه  ا    عك روت

  غرضهعمام به واخل املدرس    ة، بينبغي اال  مهماتص    ال الش    فوي، أمرا  الكالم واحملاوثة واال
من اكعس         اب املهاراي اخلاص         ة ابحلديث واملناقش         ة البناءة والقدرة على   لطالبهكني ا

ه وأس              رت ه الععبري وعرض املعلوم اي، وإمك اني ة تق دمي نفس               ه ونش               اط ه الفكري لزمالق  
  78.ومدرسيه، وتعبري عن ذاته عند اتصاله ابآلخرين به

مهارة الكالم هو الكالم يف أص   ل اللغة عبارة عن ا ص   واي املفيدة، وعند املعكلمني 
هو: املعىن القاقم ابلنفم الذي يعرب عنه أبلفاظ، يقال يف نفس          ي كالم، ويف اص          طالح  

ش       عاء. مهارة الكالم هي القدرة على الععبري عن النباة: اجلملة املركبة املفيدة حنو: جاء ال
أص          واي الععبري أو الكلماي للععبري عن ا فكار يف ش          كل أفكار أو آراء أو رغباي أو  
مش      اعر للش      ري  الناطق. مهارة الكالم هي أهم املهاراي يف اللغة.  ن الكالم هو جزء 

جزء أس      اس      يا جدا من تعلم  من املهاراي اليت تعلمها املعلم، لذل  تععرب مهاراي الكالم 
79لغة أجنبية.

  

 
ص.  ( ۱۹۸۰الكويت : وار القلم ل  )  ۳ط ، تدريم اللغة العربية ابملرحلة اإلبعداقية  ،حممد صالح الدين جماور  77

190 
منصور،   78 أ د  اجمليد سيد  النفسىعبد  اللغة  املل     علم  املكعباي، جامعة  )الرايض: عماوة شؤون 

   .240 (،1982سعوو، 
79Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu'atul Ni'mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 88. 
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والكالم اص            طالحا هو فن نقل املععقداي واملش            اعر وا حاس            يم واملعلوماي 
راء من ش              خص إىل آخرين نقال يقع من املس              عمع أو  واملعار  واخلرباي وا فكار واآل

  80.شخاص موقع القبول والفهم والعفاعل واالسعجابةأاملسعقبل أو 
نش      طة الناطقة الفعالية املس      عخدمة اللغة الذي يطالب مباورة حقيقة  ا الكالم هو  

يف اس      عخدام اللغة للععبري عن أنفس      هم ش      فهيا. املقص      وو يعين الكالم جزء من املهاراي 
س          عخدام االلغوية النش          طية املنعجية، والكالم يعطلب اإلتقان إىل بعض اجلوانب وقواعد 

 .81اللغة 
ي القدرة على تعبري ا ص           واي املفاص           لة أو عن الكلماي الععبري  مهارة الكالم ه

ا فكار يف ش كل اآلراء، والرغباي، أو املش اعر إىل ش ري  احملاوثة. مبعىن ا وس ع، الكالم  
هو نظ ام من العالم اي اليت ميكن أن يس              مع وينظم ال ذي ينعفع ع دوا من العض              الي  

وقفا لعاريغن،  . تلبية احعياجاهتموأنس       جة عض       لة اجلس       م البش       ري لنقل العمل من أجل 
الكالم هو جمموعة من العوامل اجلس  دية والنفس  ية والعص  بية والداللة واللغوية على الواس  ع 

 82يعقاو أبواة اإلنسان أهم من أجل السيطرة االجعماعية. حيث ميكن أن
 ا ص  واي  هذه خترج حبيث س  ليما  نطقا العربية ا ص  واي  نطق  )الكالم( به  ويقص  د

 الكالم   أبهن   ا  الكالم  مه   ارة  وتعريف.  اللغ   ة  علم   اء  ل   دى  عليه   ا  املعع   ار   خم   ارجه   ا  من
  الصوي  سعخداما  مع  معقاربة بصورة  للمفرواي   تكرار ووون  مطلوب  توقف  وون ابسعمرار

 وهو   اللغ ة  من  اهل د   حيقق  أن  يس              عطيع وأن ه  امله ارة  ه ذه يعقي  عن دم ا  والط ال ب.  املعرب
 83يريدون. ماذا وفهم خرينابآل اإلتصال  على القدرة

 
اللبووى،   80 إبراهيم  تعليمية مىن  فنياته واسملاتيجياته وأساليب  (،  2003)القاهرة: مكعبة وهبة،    احلوار 

10 . 
81Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), 65. 
82Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 135. 
 . 54انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللال أسم إعداو الكعب الععليمية لغري الناطقني ابلعربية ل ص.   83
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هذا   الباحث  الععليم  يصمم  وهي  الفيديو  املدرسي  الكعاب  مبعايري  حدو  مناسب 
املواو من  موضوعاي  ثالثة  إىل  الوسيلة  املوضوع يف هذه  بني    يف  الباحث  العربية  كعاب 

ثالثة حمعوايي،  ، ومها: العبية والععار ، ا سرة والسكن. حتعوي يف كل موضوع إىل  يدي  
 أوله : أهدا  الععليم، وال اين: احلوار، وال الث: املفرواي مع الصور.

أبن   يعلم  أن  بد  ال  معينة   فيديو الوأخريا  هي  والوسيلة  وسيلة،  جمرو  الععليمي 
ومساعدة فبسب ال زايوة من ذل . كما قال عمر الصديق أبن الوساقل الععليمة هي  

. 84توصيل املعلوماي واحلقاقق للمععلم أبسهل وأقرب الطراالوساقط اليت تعني املعلم على  
وا صل يف عملية تعليم من املعلم أو املدرس كما قال القاقل الوسيلة من وساقل أهم من  

 املاوة، واملعلم أو املدرس أهم من الوسيلة وروح املعلم أهم من املعلم أو املدرس نفسه.

كتاب العربية بني    يف  لطريقة السمعية الشفويةفيديو التعليمي على اال  صالحية -ب
 . االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةتوسطمبدرسة املاهرة امل  يديك لرتقية مهارة الكالم

حس            ب تناقح حتليل أوواي  الطالبة واملعلمبعد أن وجد الباحث من احعياجاي 
وبعد   ،فيديو الععليميال  اجلمع البيااني وهي املالحظة املقالبة واالس    عبانة. ص    مم الباحث

  الععليمي  وملعرفة هذا الفيديوانعهاء من عملية العص    ميم مث قام الباحث بعقدمي إىل اخلرباء، 
طلب الباحث اآلراء من اخلبري عن هل الفيديو ص       احلة اس       ععمال أم غري ص       احلة، قدم و 

 ومن انحي ة تص              ميم ه  وبع د ذل   أعطى الب اح ث اخلبري ،الععليمي  الفي ديو خص              اقص
مث أص              لح الب اح ث املنعج    امل داخالي واالقملاح اي. يعطيحس    (توفيق الر ن  ال دكعور)

وبعد انعهاء من عملية العطوير، مث س   لم    .من اخلبري  املعد حس   ب املداخالي واالقملاحاي 
من بيااني النعيجة اإلس            عبانة من   املطور عند اخلبري لعبكيمه.فيديو الععليمي الالباحث 

، يعىن يدل على أن الوس     يلة   35 يف جمال تص     ميم الوس     يلة حص     لت على النعيجة رياخلب
 . جيد جداالععليمية املعطورة 

 
 138تعليم اللغة العربية،  عمر الصديق عبد هللا، 84
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للخبري يف تعليم اللغ ة العربي ة    واخ ل الفي ديو املواو الععليمي ة  ك ذل     ق دم الب اح ثمث  
 جوةليقوموا ابلعق دمي واالقملاح اي واالرش              اواي لعكون املواو الععليمي ة على ص              ورهت ا املر 

ليلي   ال  دكعورال  دين و أوري  ل حبر  ال  دكعور  العربي  ة )  من اخلبري يف جم  ال اللغ  ة  ا. ومه   واملطلوب  ة
مرة  مث أص  لح الباحث املنعج املعد  ملداخالي واالقملاحاي يعطيا احس  (فطرايين املاجس  عري

من بيااني النعيجة اإلس          عبانة من    من اخلبريين.  حس          ب املداخالي واالقملاحاي   أخرى
، يعىن يدل على أن الوس              يلة 29حص              لت على النعيجة   جمال املواو الععليمية يف  رياخلب

  جيد جدا.الععليمية املعطورة 
املعدة،   املاوة  الباحث  أن حسن  االبعد  على  الععليمي  السمعية فيديو  لطريقة 

فيديو  الف عرض الباحث ذل     كعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم  يف  الشفوية
. هذه  االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطاملاهرة امل  مبدرسةطالباي صف السابع  إىل  الععليمي  

االسعبانة   املنعج يف   طالباي   مننعيجة  فعالية  بعجربة  الباحث  قام  املدرسة. مث  تل   يف 
د ذل  أعط الباحث وبعفيديو الععليمي  الالفصل العجرأ إبعطاء االخعبار القبلي مث تطبق  

 .   طالباي االخعبار البعدي لدى ال

  ،ADDIEيف بنموذج ِ   ةكاملرحلة ا خري   لعقوميبعد انعهاء عملية العنفيذ قام الباحث اب
 تقدمي  قبل  الكالم  مهارة  يف  نكفاءهت  الكعشا   القبلي  االخعبار  طالباي ال  الباحث  يسعخدم

 االخعبار  الباحث  ن فيعطيه  املعدفيديو الععليمي  ال  ن إليه  يقدم  مث   املعد،فيديو الععليمي  ال
 ب الث  العقييم مصاور وأما. فيديو الععليميال وفعالية فيها نكفاءمه  مسعوى ملعرفة البعدي

 القواعد. ( ج)املفرواي،( ب ) السليم، النطق( أ: )منها العناصر،
 املدرسة فعال لطالباي يف هذه فيديو الععليمي الولذل  عر  الباحث أن هذا 

كتاب العربية بني يديك   يف  لطريقة السمعية الشفويةفيديو التعليمي على االفعالية  ج.  
 االنج مبالعاملية اإلسالمية  ة توسطمبدرسة املاهرة امل لرتقية مهارة الكالم

، وك ذل   يؤي د  في ديو الععليمي فع اال وق اب ل االس              عخ دام يف م دارس ا خرىال  ه ذا
(. موض         وع الببث هو تطوير الوس         اقل  2018الداس         ة قبلها عند ووي أفريليا فوتري )
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.  الععليمية ابس      عخدام فيديو لملقية مهارة الكالم يف معهد ابب الس      الم العص      ري ماالنج 
رس      الة املاجس      عري يف قس      م تعليم اللغة العربية كلية الدراس      اي العليا  امعة موالان مال  

وكذل  يؤيد الداس           ة قبلها  .وكالمها يف الببث له يفثري يف مهارة الكالم  .االنجإبراهيم م
(. موض       وع الببث هو  فعالية اس       عخدام وس       يلة فيديو على 2016عند أ د زينوري )

أس            اس فليبوك يف ترقية مهارة الكعابة )ابلعطبيق مع طالب الص            ف احلاوي عش            ر يف 
يل( . رس الة املاجس عري يف قس م تعليم اللغة العربية  املدرس ة ال انوية اإلس المية احلكومية ابجن

 وكالمها يف الببث له يفثري يفكلية الدراس      اي العليا  امعة موالان مال  إبراهيم ماالنج.  
 الفيديو الععليمي. سعخداما

املع  د ق  ام الب  اح  ث مبق  ارن  ة نع  اقج االخعب  ار في  ديو الععليمي  الم  دى فع  الي  ة  ملعرف  ة  و    
العاملية اإلس          المية   ةعوس          طمدرس          ة املاهرة املالقبلي واالخعبار البعدي لدى طالباي يف  

 . ولعصديقها اسعخدم الباحث أيضا املعيار العايل:tبرمز  االنجمب
( اجلدول فالفرضية مقبولة، وهذا يعين أن  tاحلساب أكرب من )  tإذا كانت ورجة   .1

كعاب العربية بني يدي  لملقية   يف  لطريقة السمعية الشفويةيديو الععليمي على افال
 .االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطمبدرسة املاهرة امل مهارة الكالم

اجلدول فالفرضية مروووة، وهذا يعين أن    tاحلساب أصغر من    tإذا كانت ورجة   .2
كعاب العربية بني يدي  لملقية   يف  الشفويةلطريقة السمعية  فيديو الععليمي على اال

 .االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطمبدرسة املاهرة امل مهارة الكالم

فيديو الععليمي يف الفصل انل الباحث البيااني الاسعناوا من نعاقج تنفيذ هذا   .3
فيديو الععليمي فعال لملقية مهارة الكالم وهذه البيااني انهلا الباحث  الأن هذا  

فيديو الععليمي( واالخعبار البعدي  النعاقج االخعبار القبلي )قبل اسعخدام    من
الطال)بعد اسعخدام   نعاقج  الععليمي(، ولت  البعدي   خعباريف اال  اي لبافيديو 

   البعدي الخعبار  الدرجة معدل  أن الباحث على وجوو الملقية الكبرية. عر 
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بعد أن أجريت العجربة ابسعخدام الفيديو الععليمي كوسيلة تعليم مهارة الكالم   .4
على الطالباي مبدرسة املاهرة املعوسطة اإلسالمية العاملية مباالنج يرى الباحث 
أن فيهم العغري اإلجاأ وهو ارتقاء نعاقجهن يف مهارة الكالم. وذل  أن نعيجة  

الضابطة   للمجموعة  القبلي  نعيجة  70,6ابملعدلة    2118االخعبار  وأما   ،
. ومن هذه النعيجة  69,5ابملعدلة   2085االخعبار القبلي للمجموعة العطبيقية  

ي عر  أن قدرة الطالباي يف مهارة الكالم يف كال اجملموععني معقاربة أو كاوي 
أن تكون معساوية قبل اسعخدام الفيديو الععليمي كوسيلة تعليم مهارة كالمهن.  

ابملعدلة   2313نعيجة االخعبار البعدي للمجموعة الضابطة وهي  مث يرى إىل  
ابملعدلة  2568. وأما نعيجة االخعبار البعدي للمجموعة العجريبية وهي  77,1
85,6( احلساب  اتء  نعيجة  ويؤكد كذل    .t-hitung  )<  ( -tنعيجة 

table  = )6,47<   045،2    0فا خري اتضح منها أنH    مرووو وaH  
ع يدل  وهذا  االخعبار  مقبول،  بني  املقارنة  وهناك  النعيجة  ارتقاء  هناك  أن  لى 

تعليم   الععليمي كوسيلة  الفيديو  اسعخدام  أن   مبعىن  البعدي،  واالخعار  القبلي 
مهارة الكالم لدى الطالباي مبدرسة املاهرة املعوسطة اإلسالمية العاملية مباالنج  

الطالباي يف   تدل على أن قدرة  النعيجة كلها  العطبيقية  فعال. وهبذه  اجملموعة 
ابسعخدام  الكالم  مهارة  يععلمن  الضابطة،  هنن  اجملموعة  من  وأحسن  أكرب 
الفيديو الععليمي كوسيلة تعلمهن. والنعيجة للمجموعة الضابطة ال تعساوى أو  
أوىن من النعيجة للمجموعة العطبيقية  هنمن ال يععلمن مهارة الكالم ابسعخدام  

           علمهن.الفيديو الععليمي كوسيلة ت 
النعيجة السابقة يعر  الباحث على أن   الع  الباي قدرة الطومن   ية قبطيف اجملموعة 

نعيجة    واملفرواي والقواعد.  النطق السليمعند مهارة الكالم ترتقي يف جوانب   ونظرا إىل 
الععليميالباي واالخعبار اتء توجد الفرا البني قبل اسعخدام  الط تعليم    الفيديو  كوسيلة 

. وكل هذه يةقبطالعوكذل  بني اجملموعة الضابطة واجملموعة    امهارة الكالم وبعد اسعخدامه
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  يساعد يف مهارة الكالم أو مبعىن أنو   كوسيلة الععليم يؤثر  الفيديو الععليميتدل على أن  
 فعال.  عليميالفيديو الع 
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 السادس الفصل 
 البحث والتوصيات واالقرتاحات  نتائج

 البحث نتائج .أ
السابقة  الباحث  عليها  حصل  اليت  النعاقج  على  اععماوا العبليالي    يمكن ف   ،من 
لطريقة السمعية  فيديو الععليمي على اال : يلي  فيما الببث نعاقج أهم يلخص أن للباحث
اإلسالمية    ةعوسطمبدرسة املاهرة امل  كعاب العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم  يف  الشفوية
 االنجمبالعاملية 

االتطوير    خطواي   إن .1 الععليمي على  كعاب    يف  لطريقة السمعية الشفويةفيديو 
العاملية  اإلسالمية    ةعوسطمبدرسة املاهرة امل  مهارة الكالمالعربية بني يدي  لملقية  

النعاقج من اقام الباحث    حسب ما  االنجمب البيااني من  لعبليل البيااني إما 
االسعبان  بلةاملقا أو  املالحظة  احملعاجة    ةأو  املعلوماي  على  الباحث  وحصل 

هذه  .  الطالباي واإلحعياجاي   لعصميم  املسعخدمة  الربامج  هي وأما  الوسيلة 
( مها: كانفا  )Canvaبرانجمان،  ماسعري  تسجيل  Kinemaster(، كني  وأما   ،)

الصوي من قبل الرجال أخي حافظ الفارقي والباحث نفسه، وأما من النساء 
يعم تسجيل   ، مهاأخيت كيال ميالين وفرح واب بعد أن  املاهرة.  طلبعان مبدرسة 

يوتب حس يسهل الطالباي   ( أوخل الفيدو عندEditingالصوي وكذا تصميم )
 ن هذا الربانمج سهلة ونسعطيع كل منا أن جنده يف  . )Akses(احلصول عليها 

أندروي،  Playstoreفليسمل) عند  فيها (  بربانمج  الرقيسية  الصفبة  تصميم 
 Lazydog dan(املعلوماي من املواو الدراسي، أما نوع الكعابة اسععمل الباحث  

Noto serif reguler)  للغة اإلندونسيا، وأما للغة العربية)Childos Arabic(.   
  جيد   الععليميفيديو  لل  اخلبري يف جمال العصميم  إىل  االسعبانة  من  النعيجةوأما  
جدا وكذل  حصل    فيديو الععليمي جيدلل  واحملعوى  اللغة  يف جمال  واخلبريين  جدا

. الباحث نعيجة االسعبااني من احعياجاي الطالباي ومدرس ماوة اللغة العربية
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الععليمي ال  هذا  أن  هو  العقدير  هذا  فعفسري  النعيجة  تل    على   إععماوا فيديو 
 . املدرسة تل   يف الكالم مهارة  ليم عملية تع يف اسعخدمه فيمكن صاحل

يف جمال بعد ما قدم الباحث إىل اخلبري    ص      احل االس      ععمال فيديو الععليمي املعدال .2
 عكونيو .  في  ديو الععليميلل  واحملعوى  اللغ  ة  يف جم  الو   في  ديو الععليميلل  العص              ميم
وجه العص        ميم ومواص        فاي من وجه املض        مون واحل من  مواص        فاي الفيديو:  
حدو الباحث املوض   وع قي هذه الوس   يلة إىل ثالثة موض   وعاي من املواو الفيديو.  

، ومها: العبية والععار ، ا س     رة والس     كن. حتعوي  كعاب العربية بني يدي    يفيف 
احلوار، يف ك   ل موض              وع إىل ثالث   ة حمعوايي، أول   ه : أه   دا  الععليم، وال    اين:  

 وال الث: املفرواي مع الصور.
  الطلبة   لدى  الكالم  مهارة  ترقية  يف  فعاليعه  له  الباحث  أعدها   فيديو الععليمي الذيال .3

 اسعخدام  على  قدرهتم  ويف  الكالم  وطالقة  العربية  ا صواي   نطقهم  حيث  من
 القبلي  االخعبار  يف  النعاقج  بني  الباحث  قارن   عندما  ذل    يبدو  اللغوية،  املفرواي 
-tنعيجة )  >(  t-hitungاحلساب )  اتء   ورجة  أن   وذل    البعدي،  واالخعبار
table  = )6,47 < 2،045.   

 التوصيات .ب
 :العالية العوصياي  الباحث تقدم  السابقة البيااني  ومناقشعها العرض على بناء

الععليميال  درس امل  يقوم  أن .1  ابخعيار  وذل    ،اي لباللط  املناسب  اجليد  فيديو 
 .  اليومية منها نأبحواهل ارتباط هلااليت  السهلة املوضوعاي 

أساليب    ب و سل ا   درس امل  يسعخدم  أن .2 واخل    املععدوة  والنشاطاي   عليمالعمن 
 يكون  حس  املخعلفة  العقومي  وأساليب  املعنوعة  املعينة  ابلوساقل  ويسععني  الفصل،
 . لةععبة وممم غري مرحية عملية الععليم
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كفاءهتن يف     وتنويع  نمعرفعه  إلثراء  العدريباي   أبنواع  اي لباالطيعطي املدرس    أن .3
 . اللغة العربية خصة

  ن  الكالم،  مهارة  تدريم  عند  ا م  لغة  اسعخدام  املعلم  وينعبه   عنب  أن  ينبغي .4
  عليه   يلزم  بل   ا م،  بلغة  شرحه  أو  الدرس   ترمجة  على  يعووون  الطلبة   عل  ذل  

 . على سبيل امل ال الفيدو الععليمي املعينة الوساقل من  ك ري  اسعخدام
 االقرتاحات .ج

 :اآلتية املقملحاي  الباحث يقدم الببث نعاقج على بناء
كعاب العربية بني يدي    يف  لطريقة السمعية الشفويةفيديو الععليمي على اال  إن .1

 أن  ميكن  االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطمبدرسة املاهرة امل  لملقية مهارة الكالم
  ا خرى   دارسامل  من  غريها  أو  ملدرسةتل  ا  يف    العربية  اللغة  معلموا  منها  يسعفيد

 العربية اللغة هتاالباط يععلم اليت
الععليمي  ال  إن .2 تطوير   على  مركز  الببث  هذا  يف  الباحث  أعده  الذيفيديو 

مبدرسة املاهرة    صف السابع  يف  ايلباالط  لدى  الكالم  ملهارةفيديو الععليمي  ال
 أخرى  حبوث   الببث من   توجد  أنمكن  في  ،االنجمبالعاملية  اإلسالمية    ةعوسطامل

الععليمي  اللعطوير   أو  ل   ا خرى  للمهاراي فيديو    املدارس  يف   اي لباططالب 
.ا خرى
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 امللحق 

 دليل املالحظة :  1امللحق 

عايي امل اإلجابة   رقم 
هل اسعخدام الفيديو من أهدا   

 الععليم؟  
1 

هل اسعخدام الفيديو من مدخل   
 الععليم املسعخدم؟

2 

هل اسعخدام الفيديو من طريقة   
 الععليم املسعخدم؟

3 

هل اسعخدام الفيديو من وساقل   
 الععليم املسعخدم؟

4 

هل إجراءاي الععليم ابلفيديو مناسب  
 مبعيار الطالباي؟ 

5 

هل املعلم ماوة اللغة العربية يسعخدم  
 الفيديو عند عملية الععليم؟  

6 
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هل املشكلة املوجووة عند عملية   
 الععليم ابلفيديو؟ 

7 

اسعخدام الفيديو يفثر يف هل  
اسعيعاب مهارة الكالم عند  

 الطالباي؟ 

8 

 9 هل املعلم يسعوعيب عناصر الععليم؟ 
هل الطالباي يسعوعيب أربعة مهاراي  

 اللغوية؟
10 

 

 املعلم دليل املقابلة مع : 2امللحق 

 األسئلة قمر 
 مس تبدأ تعليم هذه املاوة؟  1
 ا سبوع؟ كم مرة تعلم هذه املاوة يف  2
 وكم وقيقة يف كل لقاء؟ 3
 كيف إجراءاي تعليم هذه املاوة الذي قد سبق؟ 4
 ما وساقل الععليم املسعخدم عند عملية تعليم هذه املاوة؟  5
 ما كعاب املدرسي املسعخدم؟ 6
 هل كعاب املدرسي املسعخدم قد يفيت ابلعدريباي؟  7
كعاب   يف لطريقة السمعية الشفويةالععليمي على ا فيديوالتطوير ما رأي  عن  8

صف السابع مبدرسة  لباي الا لدى ط العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم
 ؟االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطاملاهرة امل

 هل كل أهدا  تعليم هذه املاوة قد حتقق؟ 9
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 ات لبامع الط دليل املقابلة : 3امللحق 

 األسئلة رقم
 رأي  عن تعلم هذه املاوة؟ ما  1
 ما املشكالي اليت وجدي يف تعلم هذه املاوة؟ 2
 ؟ وجوو تل  املشكالي  ما السبب 3
 ؟الكالمكيف شعري عند تعليم مهارة  4
 ؟مهارة الكالمهل شعري الصعوبة حني تطبيق نظرية  5
 ما رأي  عن كعاب املدرسي املسعخدم؟  6
كعاب   يف لطريقة السمعية الشفويةالععليمي على ا فيديوالتطوير عن ما رأي   7

صف السابع مبدرسة  لباي الا لدى ط العربية بني يدي  لملقية مهارة الكالم
 ؟االنجمبالعاملية اإلسالمية  ةعوسطاملاهرة امل
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 : أسئلة اسنباانت الطالبات 4امللحق 
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 ول: أسئلة اسنبانة للخبي األ5امللحق 
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 : أسئلة اسنبانة للخبي الثاين 6امللحق 
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 : أسئلة اسنبانة للخبي الثالث 7امللحق 
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 الرسالة من قبل اجلامعة : 8امللحق 
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 الرسالة من قبل املدرسة : 9امللحق 
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 الصور يف ميدان أو مكان البحث:  10امللحق 

  

 املدرسة(صورة مبىن صوير مع رقيم املدرسة و )ت

  

 اسيبااني(  الطالباي يف أخذ تصوير مع)

  

 ( جة فصل القبلي والبعديالطالباي يف أخذ النعي تصوير مع)
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 ربة املنعج( جتتوجيه قبل )

  

 ربة املنعج( جت)

 

 جمموعة الضابط ( أات فصل ) لباالط : أمساء11امللحق 

 الطالبةاسم  رقم اسم الطالبة فصل ) أ ( رقم
 كميال رراسييت وهاب 16 أفرينا مرسيا النشيرية  1
 كارينا أماليا الرهديوي  17 عاقشة قرّاطل عيين  2
 كارينا الرحيانه سالسبيال 18 عاقشة كايلني آزارو  3
 كيلى مع رى سلسبال  19 عاقشة هيلدا أ لية  4
 كايال سفرية مكة  20 عقيلة فلزة الزهراء  5
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 منرية ويليما مكة ابتيماهو   21 حماضية أريشا انيلة  6
 كوثروانوا سلسابيال 22 أرانيين أغنية ر ة. 7
 ريسيا نوح كياان 23 ا شيلى أصيلة ر ضاين 8
 رانيا زلفا سياكريا عفيف 24 أزرينا مفعاح ا زهوة 9

 رشيسا إنديرا اننداايي 25 ويهيا أندري سافينا 10
 راتو نورا بلقيم  26 وجينار أفرى فرلن  11
 سارة الزهراء طربية  27 إلكوين رزقة العبالف  12
 طليطة عزيزة ريصيدة 28 إليزا ر افريليا  13
 طاليعا ماريعا فريديلينا 29 إلفينا ووروتول كوسعيما 14
 طاليعا ماريعا فريديلينا 30 إلفريا ووروتول كوسعيما 15

 

 جمموعة التطبيقات فصل ) ب ( لباالط : أمساء12امللحق 

 اسم الطالبة رقم اسم الطالبة فصل )ب( رقم
 كيال زهراي 16 عاقشة انرسوري  1
 مفيدا عزيزة 17 عاقشة قرّاطل عيين  2
 جنمة املنايرة كايال نبيل  18 عاقشة رزقيا إنديرا  3
 نورا صفاء رابين  19 املدينة تسبيعه  4
 نولة زهراء رمضان  20 علي كاريسوايت نساء  5
 انقلة سندة سلسبيال 21 عشيفة عليا حسناء  6
 نزوى سلسبيال 22 آات ألزينة أوليما  7
 نوري فعبة سوجيهارتو  23 أاتاي لوقي غيداء  8
 رماتسيا موالين قرة العني 24 أوليا اخلالشة  9
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 رينااي انوايتفة 25 واين فضيلة نور إيكا براتيوي 10
 مسبيهاتني سريين أمنة   26 فعبية شهرزاو 11
 ساين غالية شيفا 27 فداي أورا أيناندا 12
 سيفا زهرتون نساء.  28 فهميلة أنديعا كرياان 13
 اتليعا أبعا كرياان 29 غيدة حنلة أحبرينا 14
 زلفا نور عزة  30 كيال أفرجعا 15

 

 يف مهارة الكالم اتلبا : دليل التقومي لقياس كفاءة الط13امللحق 
No Aspek yang dinilai Nilai Keterangan 

1 Pengucapan 

33-40 
Kalimat yang diucapkan tepat dan sesuai 

dengan instrument/ teks 

25-32 
Kalimat yang diucapkan sesuai dengan 

instrument/ teks 

17-24 
Kalimat yang diucapkan hampir sesuai 

dengan instrument/ teks 

9-16 
Kalimat yang diucapkan sedikit sesuai 

dengan instrument/ teks 

1-8 
Kalimat yang diucapkan tidak sesuai 

dengan instrument/ teks 

 

2 Mufradat/ Kosakata 

33-40 
Kosakata dalam pengucapan percakapan 

sangat baik sesuai penutur asli 

25-32 
Kosakata dalam pengucapan percakapan 

baik walaupun terkadang kosakata terulang 

17-24 

Kosakata dalam pengucapan percakapan 

cukup baik walaupun terkadang kosakata 

terulang dengan sedikit kesalahan  

9-16 

Kosakata dalam pengucapan percakapan 

kurang baik, karena perbendaharaan kata 

yang sedikit 

1-8 

Kosakata dalam pengucapan percakapan 

tidak baik, karena kosakata terbatas dan 

masih taraf mengingat 
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3 
Qowaid/ Unsur 

kebahasaan 

17-20 
Intonasi dalam pengucapannya sesuai dan 

tepat seperti pengucapannya 

13-16 
Intonasi dalam pengucapannya sesuai 

seperti pengucapannya 

9-12 
ntonasi dalam pengucapannya hampir 

sesuai dan tepat seperti pengucapannya 

5-8 
Intonasi dalam pengucapannya sedikit 

sesuai dan tepat seperti pengucapannya 

1-4 
Intonasi dalam pengucapannya tidak sesuai 

dan tepat seperti pengucapannya 

 

 

Keterangan Total Skor : 

Nilai Skala Keterangan 

96-100 A ممناز 

90-95 B جيد جدا 

80-89 C جيد 

70-79 D  مقبول 

0-69 E ضعيف 
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