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  بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير 
  

بة المستوى تنمية مهارة الكالم لطل ياستخدام الفيلم ف
  الجامعي

  يةللغة العرببشعبة ا المرحلة الرابعة يف  
  )الجامعة اإلسالمية الحكومية بونتيناك يبحث إجرائي ف(

  
  
  

  :تحت اإلشراف          شهراني: إعداد الطالب 
  محمد عفيف الدين دمياطي.د      /s-2  ٠٦٩١٠٠١:رقم التسجيل 

  دم إبراهيمآفيصل محمود .د
  
  

            
    

  
  
  
  
  

  العام الجامعي
٢٠٠٨-٢٠٠٧  



ب 

  االستهالل

  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا

  :قال اهللا سبحانه وتعاىل

  " قرآنا عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون" 
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 الدكتور تركيس لوبيس

: رقم التوظيف  

١٥٠٣١٨٠٢٠
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 موافقة أعضاء لجنة المناقشة 
  الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج
  برنامج الدراسات العليا 

  م اللغة العربية تخصص تعلي
  بحث علمي فى صيغه النهائية بعد إجراء بعض التعديالت المطلوبة

  شهراني :   إعداد الطالب الباحث
  ٠٦٩١٠٠١٦:   رقم التسجيل
  رتيماجس:   الدرجة العلمية
استخدام الفيلم فى تنمية مهارة الكالم لطلبة :   موضوع البحث

المستوي الجامعي فى المرحلة الرابعة بشعبة 
بحث إجرائي فى الجامعة (ة العربية اللغ

   )اإلسالمية الحكومية بونتيناك
  

بناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة البحث العلمي المذكور أعاله 
م، وبعد إجراء التعديالت ٢٠٠٨يوليو ٤بتاريخ  تهوالذي تمت مناقش

المطلوبة، وقررت اللجنة قبوله فى صيغه النهائية الموافقة للدرجة 
  .ية المذكورة أعاله، وباهللا التوفيقالعمل

  أعضاء لجنة المناقشة
 ...............) : ............مناقشا(الدكتورالحاج دحية مسقان  -
 ..........): .....رئيسا ومناقشا(الدكتورالحاج شهداء صالح نور  -
 ...........): ..مشرفا زمناقشا(الدكتور الحاج محمد عفيف الدين  -
  ...... ....): ..مشرفا ومناقشا(ود آدم إبراهيم الدكتور فيصل محم -
  

  يعتمد
  مدير برنامج الدراسات العليا

  
  

  األستاذ الدكتور عمر نمران
  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف



 ه  

  إقرار الطالب الباحث
   
  :أنا الموقع أسفله وبياناتي كاآلتي

  شهراني:   االسم الكامل
  ٠٦٩١٠٠١٦:   رقم التسجيل
  ٣٩رقم البيت  ١كاناري: اقشارع أفيل، زق:   العنوان

  )كلمنتان الغربية(بونيناك
  

هذه الرسالة التي حضرتها لتوفير شرط من شروط أن أقر  
تخصص تعليم اللغة العربية برنامج  الماجستير فىالنجاح لنيل درجة 

  : الدراسات العليا الجامعة اإلسالمية الحكومية بماالنج، تحت الموضوع
  

 الكالم لطبلة المستوى الجامعي في هارةتنمية م فيفيلم الاستخدام 
   المرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية

  )الجامعة اإلسالمية الحكومية بونتيناكبحث إجرائي في (
  

كتبت وحضرت هذه الرسالة بنفسي من إبداع وغير تأليف 
أنها من تأليفه وتبين أنها فعال المستقبل  يفاآلخر وإذا ادعي أحد 
أتحمل المسؤولية على ذلك ولن تكون المسؤولية  ليست من بحثي فأنا

على المشرف أو علي مسؤولية برنامج الدراسات العليا الجامعة 
  .اإلسالمية الحكومية بماالنج

هذا التقرير بناء علي رغبتي الخاصة وال يجبرني أحد  حرر
  .على ذلك
  

  ماالنج،
  توقيع صاحب اإلقرار

  
  
  شهراني

رقم التسجيل 
٠٦٩١٠٠١٦  



 و  

  اإلهداء

  :أهدي هذه الرسالة إيل

أمي  ةابن كاجوع والفاضلة املرحوم )عبد اللطيف(املرحوم أيب الفاضل  •

 هيأمها احمللوبنت احلاج أمحد دحالن غفر هلما اهللا الذنوب  )شيبة(

 .، أمني يا رب العاملنيالنعيم يف جنة واملكان

 فس يفين باملال والنتين وشجعتساري حرلينا اليت قد دفع: احملبوبة زوجيت •

ها عسي اهللا أن يطول عمرها حياة سعيدة يف الدنيا تعميقغرس العلوم و

 .واآلخرة، أمني يا رب العاملني

اليت صربت يف انتظار أبيه طوال التعلم يف ) جنوى شرفين(واحملبوبة بنيت  •

اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، عسي اهللا أن جيعلها بنتا صاحلة 

 .ومطيعة

التعلم عسي اهللا جيزيهم سريت الذين دفعوا وشجعوين يف واألحباء مجيع أ •

 . باحلسنات املضعفة

         .  مجيع األساتذة الفضالء والكرماء وإىل •
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  كلمة الشكر والتقدير 

خلق اإلنسان، علمه البيان، وأنزل القرآن، فقوم به  احلمد هللا الذي

النبيني، النيب األمي  اللسان، والصالة والسالم على إمام املرسلني، وخامت

الصادق األمني، الذي آتاه اهللا جوامع الكلم، وجعل أمته شاهدة على سائر 

  . األمم

فبعون اهللا عز وجلّ وتوفيقه، متت كتابة هذه الرسالة العلمية 

للماجستري، فيقدم الباحث من قلبه العميق جزيل الشقدير ملن كر وأمثن الت

لة، وهمساساعدوين على كتابة هذه الر :  

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مديراجلامعة  .١

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

، مدير برنامج الدراسات العليا باجلامعة مساحة الدكتور عمر منران .٢

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

رئيس ختصص تعليم اللغة العربية  مساحة الدكتور توركيس لوبيس، .٣

 .ة احلكومية ماالنجباجلامعة اإلسالمي

ومساحة الدكتور  مساحة الدكتور حممد عفيف الدين دمياطي، .٤

باإلشراف واإلرشاد ان القائم، املشرفان فيصل حممود آدم إبراهيم

 .يف إمتام كتابة هذه الرسالة العلمية

، منذ ولدت حيت نشأت ن ربياين ورمحاينيذلولوالدي املرحومني ال .٥

وجيزي هلما اخلري من أعماهلما  عسي اهللا أن يغفر هلما الذنوب

 .الصاحلة



ح 

 . إاء هذا البحث علىواين األعزاء الذين يشجعونين مجيع إخو .٦

ة وتوصيل العلوم يف التربي جهودهم ومجيع األساتذة الذين بذلوا .٧

 .واخلربات

 . إاء هذه الرسالة علىومجيع أصدقائي الذين يشجعونين  .٨



ط 

   البحث ملخص

الكالم لطبلة المستوى  تنمية مهارةفى يلم فالاستخدام  ٢٠٠٨شهراين، 
بحث (المرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية  الجامعي فى
، رسالة )الجامعة اإلسالمية الحكومية بونتيناكإجرائي فى 

الماجستير لبرنامج الدراسات العليا بالجامعة الحكومية 
  .اإلسالمية ماالنج

  
  : المشرفان

  دمياطي عفيف الدين . د: المشرف األول
  دم إبراهيمآفيصل محمود . د: المشرف الثاني

  
  فيلم التنمية مهارة الكالم واستخدام : ةياحتالكلمات المف

أربع المهارات أال وهـي مهـارة االسـتماع    للغة أن رفنا عكما 
ومابينهـا يهـتم إلـى    . ومهارة الكتابـة ومهارة القراءة  ومهارة الكالم

المهارات اللغوية التي تحتـاج إلـى   فالكالم هو أحد . االكتساب والتعلم
 البشري اهتمام في اكتسابه وتعلمه ألنه أكثر استعماال في مجال االتصال
وفـي  . بين بني اإلنسان في قضاء حوائجهم من أمور الدنيا واآلخـرة 

بوسـيلة  ه آراءواإلنسـان  تبادل أفكارلالمجتمع البشري يصير الكالم ألة 
 ولذلك يحتاج اإلنسان إلى تعليمه. هالتعبير مما يخطر في قلب الصوت في
كـل  وفـي   مستمعكل حتي يكون كالمه فعالية ودقة يفهمه  دقة وفعالية

  . وضوع الكالمم
اعتمادا على المالحظة التي قام بها الباحث في الجامعة اإلسالمية 

أن كـالم الطلبـة    وجد الباحث ،الحكومية بونتيناك في المرحلة الرابعة
 تاج إلـى المحاولـة والجهـد   حيحتي  وا منخفضينباللغة العربية مازال

في تحسينه وتطويره من مدرس اللغة العربية في تلـك الجامعـة   الكبير
قلة ومن أسبابها هي . المشكلة بصورة عامة تلكخصوصا ومن يتولي ب

رغبة الطلبة في تعلم اللغة العربية وقلة اهتمام المدرس فـي الفـروق   
عة التي تستطيع متنالوسيلة المذلك عدم ك الطريقة الجيدة والفردية وعدم 

  . أن تطرح سأم الطلبة ومللهم في تعلم اللغة العربية كاللغة األجنبية



ي 

اسـتجابة الطلبـة مـن    : البحث فهي للكشف عنهذا أما أهداف 
وفعاليـة  . استخدام فيلم الكرتون الذي يمثل نمطا في مجال تعلم اللغـة 

تنميـة  لفيلم في ذهن الطلبـة فـي   تأثيراو. التعلم باستخدام فيلم الكرتون
  .اللغة العربيةهم بمهارة كالم

 Qualitative(ويستخدم الباحث في هذا البحـث المـدخل الكيفـي    

approach(مدرس : ومصادر البيانات منها. اإلجرائي هوالبحث ، وشكله
اللغة العربية و الطلبة في المرحلة الرابعة ورئيس شعبة اللغة العربيـة  

الباحـث نفسـه، ودليـل    : وأدوات جمع البيانات منها .في تلك الجامعة
المالحظة، والمقابلة، : وطريقة جمع البيانات .المقابلة، التوثيق الميداني
جمـع  : وأما تحليل البيانات بالخطوات التالية. واالختبارالبعدي والقبلي
  .وتفسيرهاها تحليل ها،عرضالبيانات وتشخيصها و

دام فيلم الكرتون في تنمية مهارة إن استخ: وأهم نتائج البحث هي
بشـعبة اللغـة    في المرحلة الرابعة لدي طلبة المستوي الجامعيالم الك

إلن يستطيع فـي معالجـة    فعالية العربية بالجامعة اإلسالمية بونتيناك
كفاءة الطلبـة فـي    رتفاعاتقدم و بهو. مشكالت التعلم كما ذكرت سابقا

نتيجة الطلبة عند االختبار البعدي  كما تصورت في الكالم باللغة العربية
وهناك العوامل المؤثرة في تنمية وارتفـاع   .بعد ما جري االختبارالقبلي
موقـف  ) ١(ومنهـا،   في استخدام فيلم الكرتون كفاءة الطلبة في الكالم

ممارسة التكلم والمحادثـة،  ) ٢(التعلم في استخدام فيلم الكرتون ممتنع، 
تصميم أنشطة ) ٤(اآلراء، األفكار وي تقديم إتاحة الفرصة الكبيرة ف )٣(

اهتمام الطلبة في مشاهدة فـيلم  ) ٥(التعلم المتنوعة على حسب الحاجة، 
  .تهم في جميع الواجبات التعليميةوتأدي

ينبغي لمدرس اللغة العربية أن ) ١: (اإلقتراحات من الباحث فهي
ر المدرس أن يوف) ٢(يطبق استخدام فيلم الكرتون في الفصل الدراسي، 

الباحـث   فيها فرصة كبيرة للطلبة ليمارس الكالم، وللجامعة التي يبحث
وأن يهـتم   اللغة العربية أن يجعل فيلم الكرتون نمطا في عملية تدريس

 عتقد الباحث أن في هـذا اآخرا  .مهارة الطلبة في الكالم باللغة العربية
رءين أن البحث ال يخلو عن نقصان وعيوب، ولذلك يرجو الباحث القـا 

    .يكمل هذا البحث بقيام عملية البحث
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ABSTRACT 
 
 

Sahrani, 2008. The Use of Film in Upgrading Speaking Skill of High Student 
in the Fourth Semester in the Major of Arabic at the State Islamic 
High School (STAIN) Pontianak 

The Key Word: The Use of Film, Upgrading Speaking Skill of High Student 
 
 
 As we know that a language has four skills, they are: listening skill, 
speaking skill, reading skill, and writing skill. And those need studying and effort 
to get them. Speaking is one of linguistic skill that needs concern in studying and 
getting it, since it is often used in social communication to people in fulfilling 
wish that is related to the world and the beyond affair. 
 In social life, speaking becomes a medium or a tool to change mind and 
opinion each other by using a voice in expressing anything crossed in their heart. 
And so that a conversation becomes effective and exact in target, then everyone 
who listens can understand it on every conversation theme; therefore, the effective 
and right language studying are needed. 
 Based on researcher survey in the State Islamic High School (STAIN) 
Pontianak on high student in the fourth semester, so the researcher found that 
speaking skill on the high student is still low; therefore, it needs effort and 
seriousness of the linguistics teacher, especially in improving and developing the 
skill and generally for anyone who are competent on that case. 
 There are some causative factors of the low student’s ability in speaking 
Arabic, they are: the low student’s interest to Arabic, the low teacher’s attention to 
the ability difference aspect of each student, the learning method is less effective, 
and there are no recreative media to overcome the student surfeit in joining the 
process of Arabic learning as a foreign language. 
 While the objective of this research is to investigate some problems, they 
are: the student’s response in using cartoon film that is a model in Arabic learning 
field, the learning effectivity, and the impact of the cartoon film to human brain in 
increasing their Arabic speaking skill. 
 In this case, the researcher uses qualitative approach, and his research form 
is classroom action research (classroom reached). The data source are taken from 
Arabic teacher, Arabic student in the fourth semester, and the head of the Arabic 
Study Program at the college. Whereas the data collection instrument are the 
researcher himself, interview orientation, and field documentation. The methods 
used in collecting the data are observation, interview, and pre-action test and post-
action. While the data analyses are done by the following steps: collecting data, 
classifying data, explaining data, and analyzing then interpret them. 
 The findings of this research are: indeed, the use of cartoon film in 
increasing Arabic speaking skill on Arabic student in the fourth semester at the 
State Islamic High School (STAIN) Pontianak works effectively, because it can 
solve learning problem as mentioned above. It also can increase the student ability 
in speaking as described in the final student test after there is done a comparison 



ل 

with pre-action test. Certainly, there are some factors that influence in increasing 
the ability, they are: enjoyable cartoon film room, the existence of speaking and 
conversation practice, giving big opportunity to the high student in expressing 
their mind and opinion. Various learning activity fits to the need. There are 
student’s concern in watching cartoon film and doing all study obligations. 
 While the researcher suggestions are: (1) An Arabic teacher should apply 
the use of cartoon film in learning activity in the classroom, (2) A teacher should 
give big opportunity to the students in practicing speaking. While the college 
where the researcher conducts the research should make the cartoon film as a 
model in Arabic learning process and also concern to the student skill in speaking 
Arabic. 
 Finally, the researcher realizes that this research is not free from the lack 
and the mistake; therefore it is hoped to anyone who read this paper in order to 
improve it by conducting a research as done by the researcher. 
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ABSTRAK 
 

 
Sahrani, 2008. Penggunaan Film dalam Meningkatkan Ketrampilan Bicara 

Mahasiswa pada Semester Empat Jurusan Bahasa Arab di Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak.  

 
Kata Kunci: Penggunaan Film, Peningkatan Keterampilan Bicara Mahasiswa. 
   

Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa memiliki empat ketrampilan ia 
adalah, ketrampilan mendengar, ketrampilan berbicara, ketrampilan membaca dan 
ketrampilan menulis. Dan kesemua itu diperlukan belajar dan usaha untuk 
memperolehnya. Berbicara adalah salah satu ketrampilan ke-bahasa-an yang 
diperlukan perhatian dalam mempelajari dan memperolehnya, karena ia yang 
sering digunakan dalam komunikasi sosial pada anak manusia dalam memenuhi 
hajat yang terkait dengan perkara dunia dan akhirat. 

Dalam kehidupan sosial, berbicara menjadi media atau alat untuk saling 
bertukar pikiran dan pendapat dengan menggunakan suara dalam mengungkapkan 
apa saja yang ter-lintas dalam hati mereka. Dan agar sebuah pembicaraan menjadi 
efektif dan tepat sasaran sehingga dapat dipahami oleh setiap yang 
mendengarkannya pada setiap tema pembicaraan, maka diperlukan pembelajaran 
bahasa secara efektif dan tepat sasaran.  

Berdasarkan pada pengamatan peneliti di Perguruan Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Pontianak pada mahasiswa semester empat, maka peneliti 
menemukan bahwa ketrampilan bicara para mahasiswa tersebut masih rendah, 
sehingga diperlukan upaya dan kesungguhan seorang pengajar bahasa khususnya 
dalam memperbaiki dan mengembangkan kemampuan tersebut dan secara umum 
bagi siapa saja yang ber-kompeten dalam hal itu.  

 Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kemampuan mahasiswa dalam 
berbicara bahasa Arab di antara-nya adalah, rendahnya minat belajar mahasiswa 
ter-hadap bahasa Arab, rendahnya tingkat perhatian guru pada aspek perbedaan 
kemampuan individu mahasiswa, metode pembelajaran yang ada kurang efektif, 
dan tidak adanya media yang menyenangkan yang mampu mengatasi kejenuhan 
mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa 
Asing.           

Adapun tujuan penelitian ini untuk menyingkap beberapa masalah di 
antara-nya adalah respon mahasiswa dalam penggunaan film kartun yang ia 
merupakan model dalam bidang pembelajaran bahasa Arab. Efektivitas 
pembelajaran dengan menggunakan film kartun. Dan dampak film kartun pada 
otak mahasiswa dalam meningkatkan ketrampilan bicara bahasa Arab mereka.  

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan bentuk 
penelitiannya berupa penelitian tindakan kelas (class room reached). Dan adapun 
sumber data diambil dari guru bahasa Arab, mahasiswa semester empat jurusan 
bahasa Arab, dan kepala program studi bahasa Arab pada perguruan tinggi 
tersebut. Dan adapun alat pengumpul data adalah, Peneliti sendiri, Pedoman 
wawancara, dan Dokumentasi lapangan. Metode yang dipakai dalam 



ن 

pengumpulan data adalah sebagai berikut, Observasi, wawancara, dan tes pra-
tindakan dan setelah tindakan. Dan adapun analisa data dilakukan dengan 
beberapa langkah sebagai berikut, Mengumpulkan data, Me-klasifikasi-kan data, 
Memaparkan data, dan Menganalisa serta menafsirkan-nya.    

Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut; sesungguhnya penggunaan 
film kartun dalam peningkatan ketrampilan bicara bahasa Arab pada mahasiswa 
semester empat jurusan bahasa Arab perguruan tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Pontianak, berjalan secara efektif, karena dengan itu dapat mengatasi 
permasalahan pembelajaran seperti yang disebutkan di atas. Dan dengannya dapat 
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbicara seperti mana yang telah 
ter-gambar-kan dalam hasil tes akhir mahasiswa setelah dilakukan perbandingan 
dengan tes-pra tindakan. Tentu di sana terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhinya dalam peningkatan kemampuan tersebut, di antara-nya adalah, 
tempat pembelajaran film kartun menyenangkan, adanya latihan bicara dan 
percakapan, memberikan kesempatan yang besar bagi mahasiswa dalam 
mengungkapkan pikiran dan pendapat mereka. Desain aktivitas pembelajaran 
yang beragam sesuai dengan keperluan. Adanya perhatian mahasiswa dalam 
menyaksikan film kartu dan melaksanakan segala kewajiban belajar.     

Adapun usulan dari peneliti sebagai berikut; (1) Hendaknya seorang guru 
bahasa Arab mempraktekkan penggunaan film kartun dalam aktivitas belajar di 
kelas, (2) Hendaknya seorang guru memberikan kesempatan yang besar bagi 
mahasiswa agar melatih bicara. Dan untuk perguruan tinggi tempat peneliti 
melakukan penelitian, hendaknya menjadikan film kartun sebagai model dalam 
proses pembelajaran bahasa Arab dan hendaknya ia juga memperhatikan 
ketrampilan mahasiswa dalam bicara bahasa Arab.   

Akhirnya peneliti yakin bahwa dalam penelitian ini tidak lepas dari 
kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan kepada siapa saja yang membaca 
risalah ini dapat kiranya menyempurnakannya dengan melaksanakan penelitian 
sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti.           
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  الفصل األول 

  اإلطار العام

  
  خلفية البحث  -  أ

ة واحلضارية، وهي وسيلة االتصال فياللغة من أهم املقومات الثقا
االجتماعي وتفاعل أفراد اتمع، وهي وسيلة احملافظة على التراث ولذلك 
حيرص أي جمتمع على أن يتعلم أفراده مهاراا املختلفة، فاللغة وعاء 

ان أن يفكر بدون لغة، وهذا ما يؤكد أمهية دور التفكري وال يستطيع اإلنس
مدرس اللغة ألن اللغة أساس تعلم املواد األخرى فإذا كان التلميذ متقنا 
للغة فإنه قادر على استيعاب ما يعرض عليه من مواد خمتلفة تتناسب مع 
مستواه العقلي والذهين لذلك حترص خمتلف املؤسسات التربوية على 

  .دادا يتناسب مع عظيم املسؤولية امللقاة على عاتقهإعداد معلم اللغة إع
اتمع، فهي  يفوقال حممد إبراهيم اخلطيب إن اللغة هي أساس 

وسيلة التفاهم والتخاطب وتبادل األفكار واآلراء واملشاعر بل هي الركن 
ميادين العلم  يفتقدم الفكر وارتقاء احلضارة واتساع التأليف  يفاألول 
     ١.واملعرفة
اللغة  إن. ا اللغة العربيةفيهاملقصود من هذه كلها هو كل لغة مبا و
ذلك  وجاءاعتربت لغة دولية حيث اعترفت ا هيئة األمم املتحدة  العربية
. ٢قرار اجلمعية العامة يف 12/18/١٩٧٣/املؤرخ ) ٣١٩٠(قرارها رقم  يف
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. مهانشرو ةثقافالحفظ حضارة اإلنسان و يف مهم أن اللغة العربية هلا دور
العربية هي لغة تسعة عشر عضوا  لغةأن اللغة العربية أيضا إذ تدرك ما ل
وكاالت متخصصة،  يفوهي لغة عمل مقررة  ،األمم املتحدةمن أعضاء 

منظمة األمم املتحدة و مثل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة،
عمل الدولية، وهي منظمة الومنظمة الصحة العاملية، ولألغذية الزراعية، 

  . ٣منظمة الوحدة اإلفريقية يفكذلك لغة رمسية ولغة عمل 
وقد أكدت اللغة العربية مكانتها الدولية عند ما تقرر أن تصبح لغة 

جملس األمن والس االقتصادي  يفرمسية كباقي لغات العمل اخلمس 
هذا ملنظمة األمم املتحدة حيث قامت اجلمعية العامة بتبين  واالجتماعي

  .٤م١٩٨٠آخر يوم عن أشغاهلا للدورة اخلامسة والثالثني  يفالقرار 
ضوء كل هذا، وعند ما نتحدث عن تعليم وتعلّم اللغة العربية  ويف

اتمع العاملي املعاصر جند أن اللغة العربية جديرة بأن تعلم وأن يقبل  يف
ا على تعلمها الكثريون وأن تشحذ اهلمم وتكرس اإلمكانات لتعليمه

  .ونشرها
عصر يتسم بالتقدم العلمي والتكنولوجي  يفوحنن اآلن نعيش 

ويفرض ذلك على كل أبناء املسلمني تعلم اللغة . السريع يفواالنفجار املعر
هذا التقدم أن  يفالعربية وعلى املدرس كمعلم األجيال اليت يعول عليها 

ق رسالته حتقي يفتطور التكنولوجي اليتبع األسس العلمية التربوية مع 
تعليم اللغة العربية وإال كان هناك نوع من عدم التوازن بني  ىفخصوصا 

 يفوجناح املدرس . فيهمتطلبات العصر وطريقة إعداد األفراد للحياة 
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إىل التالميذ  رفتوصيل العلوم واملعا كيفية يفالعملية التعليمية يكمن 
اللغة  يفة خصوصا بصورة فعالة، وإمناء قدرام، وحتسني مهارام اللغوي

العربية بشكل متوازن عن طريق إمناء جوانب شخصية التالميذ بصورة 
  .  خدمة نفسه وجمتمعه ىفمتكاملة حىت يستطيع توظيف ما تعلمه 

تتميز العملية التربوية بأا عملية بشرية، مبعىن أا ال ميكن أن تتم 
بني الفرد وبيئته  غياب العنصر البشري، ألا عملية تعتمد على التفاعل يف
ورغم ظهور تكنولوجيا التربية فإن املعلم ال يزال . ظل توجيه املريب يف

  .عصر التكنولوجيا يفحجر الزاوية ومفتاح العملية التربوية حىت 
فالعلوم " العملية التعليمية  يفمن دوره  يتهكما أن املعلم يستمد أمه

وإن كان الناس قد  ا،فيهحتصيلها جمال البد من معلم  يفاليت للعقل 
جماري  يفاختلفوا حول إمكانية حتصيل العلم بدون املعلم، فإن الواقع 

 يفإن العلم كان "وقال أبو اسحق الشاطيب . العادات يقتضي وجود املعلم
. ٥صدور الرجال مث انتقل إىل الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال

املقال، قال يتعلق ذا  فيماو. حتصيله من الرجال يفوهذا يقتضي بأن البد 
أن اهللا ال يقبض العلم " الصحيح  يفالنيب صلي اهللا عليه وسلم كما كتب 

    ٦احلديث". انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكنه يقبضه بقبضه العلماء
حتقيق التعليم اجليد ومع تقدير  يففاملعلم اجليد يسهم إىل حد كبري 

تعليم اللغة العربية فذلك  يفصوصا العملية التعليمية خ يفأمهية دور املعلم 
تعلم اللغة العربية ألن التجديد التربوي ال يتم  يفيتطلب االهتمام بإعداده 

من خالل كفاءة املدرس نفسه على املواد ولكن استحداث طرق التعليم 
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  أحدث األجهزة والتقنيات التربوية أوفريأو املناهج أو إقامة املباين وتو

وية وغريها من عوامل النجاح املتنوعة، إذ على بوضع الفلسفات الترب
الرغم من أمهية كل ما لدي املعلم وضرورته فالبد من جتديد طريقة 

العملية التعليمية ومع ذلك كان املعلم قادرا على فهم التالميذ  ىفالتدريس 
والتعامل معهم ورعاية شؤوم، فالعملية التربوية ال تعين شيئا مذكورا إذ 

ا خال ميداا والقيام  بتبعاا من معلم كفء قادر على حتمل مسئوليا
 يففدوره مهم ال ينكره منصف فاملنهج املعد إعدادا فنيا تربويا يصبح لغوا 

واملنهج التقليدي قد يكون أكثر فائدة من السابق إذا . يد املعلم غري املؤهل
التالميذ  سلوك يفتعهده معلم مؤهل قدير واملعلم املؤهل له أكرب األثر 

 يفوأفكارهم عن طريق القدوة واالستهداء فدور املعلم الرئيسي يتمثل 
  . اللغة العربية وتطويرها يفيئة الطالب للتفاعل مع بيئتهم لتنمية مهارم 

فشخصية املعلم وقدراته  ودافعته ومتكنه من مادة ختصصه وأسلوبه 
جناح عملية  يفية املؤثرة تنظيم بيئة تعليمية مالئمة من املتغريات األساس يف

فإذا كان املعلم ميثل أكثر عناصر املوقف التعليمي أمهية، . فيالتعلم الص
جمال إعداده، إكسابه للمهارات اخلاصة بطرق  يففإن أهم ما يركز عليه 

تعليمه، يعتمد إىل حد كبري على مدى فهم  يففنجاح املعلم "التدريس 
هناك من جتديد أمامه هلذه  املعلم ملا يعلمه من مهارات ومدى ما

   ٧"املهارات

عندما نصدر حكما على معلم معني بأنه جيد، فإمنا نقصد بذلك 
 يفالتدريس طريقة جيدة كما أن التالميذ يبدون آراءهم  يفأن طريقته 
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التدريس،  ىفمعلميهم على أساس مدى ما تعلموه منهم بفضل طريقتهم 
ليس عن طريق متكنه من مادة  وقد أدرك املسلمون أمهية إعداد املعلم

جمال مهارات التدريس  يفختصصه فحسب، بل عن طريق إعداده تربويا 
ا املدرس العادي جناحا فيهوطرقه، والطريقة الناجحة هي اليت حيقق 

  .     مقبوال
نعتقد أن التربية من : "هذا اال ىفويذكر األبراشي قول ابن سينا 
تاج  إىل مقدرة ومعرفة باألطفال، ومما أهم األمور، وأصعب املهن اليت حت

خيالف العقل واملنطق أن يقوم بتربية األطفال وتعليمهم مدرسون 
ومدرسات ال يعرفون شيئا من قواعد التربية ونظرياا، وطرق تدريس 

   ٨"املواد اليت يقومون بتدريسها
فاملعلم صاحب مهنة، ومطالب بالتمكن من كفاية التدريس 

يستطيع أن يقوم ذا  أبعاد العملية التعليمية، وهو ال يفالآلزمة ومشارك 
والغرض من التربية هو . ةفيالدور إال إذا كان ميتلك اخلربات املناسبة والكا

تزويد املعلم  بإطار فكري، وجمموعة من املهارات اليت متكنه من أن يقوم 
  .برسالته بكفاءة وفعالية

ساليب وبرامج إعداد ومع التطور العلمي والتكنولوجي تغريت أ
املعلمني التقليدية املذكورة، واجتهت إىل اعتماد الكفاية واألداء باعتبارمها 

لعملية اإلعداد، فبدال من أن يقوم برنامج إعداد املعلمني على  نيأساس
إكسام املعلومات واملعارف الضرورية املرتبطة بدور املعلم، أصبحت 
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يع املعلم أداءه، أو القيام به من هذه الربامج تقوم على أساس ما يستط
  .أعمال متصلة باملواقف التعليمية الفعلية

الربامج القائمة على الكفاءات يتم وفق منهج علمي  يففالتدريب 
يقوم على أساس التطبيق العملي للكفاية، مع تلقي التغذية الراجعة 
ن املناسبة، واستخدام األجهزة املختلفة، وهذا األسلوب من التدريب م

  . املهام الرئيسية اليت يؤديها التدريس املصغر
جمال إعداد  يفوعلى الرغم من انتشار هذه االجتاهات احلديثة 
دول العامل،  يفوتدريب املعلمني اليت أصبحت حتظى باهتمام كبري 

تطبيقها، إال أن هذه االجتاهات مل تصل إىل  ىفوقطعت شوطا كبريا 
املؤمترات والندوات  يفحلديث عنها مرحلة التطبيق، ومل تتعد مرحلة ا

           ٩" والتوصيات وبعض البحوث حول تطوير مستوى كفاءة املعلم
ومعىن التربية أمشل وأعم من التعليم، ومعىن ذلك ضرورة أن يعمل 

إطار العملية التعليمية  ىفإطار العملية التعليمية التربوية وليس  يفاملدرس 
التدريس ليست باليسرية فهي تتطلب  ن مهنةو قصار القول إ .وحدها

جهدا كبريا من املدرس إن مهمة املدرس مل تعد جمرد عرض كم من 
قبل " مريب"املعلومات أمام تالميذه، لكنها أمشل من ذلك بكثري، فاملدرس 

أن يكون معلما ينبغي أن يكون متمكنا من معلومات مادته بل حيتاج إىل 
فاملادة . اف مادته وطرق تدريسهاأن يكون ذا شخصية متزنة ملما بأهد

العلمية ال تدرس لذاا، بل هي وسيلة لتربية التالميذ حىت يستطيعوا العيش 
  .اتمع بشكل سواء يف
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ومن املعروف أن عملية التدريس ترتكز أساسا على عملية االتصال 
التعليمي بني املدرس والتلميذ أو الطلبة، حبيث يعتمد جناح التدريس على 

  . اعلية هذه العمليةمدى ف
أية مهارة،   يفأية لغة ما و ىفحني نتحدث عن عملية تعليم اللغة و

توصيل العلوم  يففالوسيلة التعليمية هي شيء مهم اهتمامها لدى املدرس 
هذا العصر املتقدم، إذ إن الوسيلة التعليمية تساعد  يفواملعلومات والسيما 

جمال تعليم مهارة الكالم  يفصا إعطاء العلوم واملعلومات خصو يفاملدرس 
الكالم وجتذم  علىوكذلك تستطيع الوسيلة التعليمية أن تشجع الطلبة 

  . أثناء الدرس و ا يقصر وقت التعلم يفتشوقهم لتعلم اللغة و
ن عناصر االتصال التعليمي الرئيسة هي إوقال أمحد إبراهيم قنديل 

     ١٠)واألنشطة التعليميةاملادة العلمية (املدرس والتلميذ والرسالة 
طريقة  فيهوإذا نظرنا إيل معىن الرسالة هناك املعىن العام الذي يعترب 

والطرق التعليمية املستخدمة كثرية ومتنوعة والطريقة ليست ا . التعليم
طريقة االنتقائية الطريقة املباشرة، والعالقة بالطرق املعروفة لدينا فقط مثل 

يمية ولكن الطريقة التعليمية هي كل عملية وغري ذلك من الطرق التعل
توصيل العلوم واملعلومات إىل التالميذ و  يفتعليمية يستخدمها املدرس 

تعترب ا الوسيلة كما ذكرها حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة أن 
حتقيق اهلدف التربوي  يفالطريقة هي اخلطة الشاملة اليت يستعان ا 

إن طريقة التدريس هي عملية التدريس اليت يقوم ا مبعىن آخر .  ١١املنشود
ا الكتاب املقرر واملوضوعات املختارة واملادة فيهدخل يالفصل و يفاملعلم 
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فالوسيلة إذن . والتدريبات اللغوية والوسائل اللغوية املختارة وغري ذلك
أسس "كتابه  يفنوع من الطريقة، كما أشار إليه أمحد إبراهيم قنديل 

أن طرق التدريس تشتمل على طريقة عرض املادة العلمية " ريسطرق التد
  . ١٢وابتكار اخلربات ومواقف التعلم و الوسائل التعليمية

جمال تعليم  يفمهارة الكالم  يفونظرا إىل أن النتائج التعليمية الواقعة 
كثري من املدارس واجلامعات اإلسالمية مل تكن ناجحة  يفاللغة العربية 

فإن . اجلامعة اإلسالمية احلكومية بونتيناك يفا حدث كثرية خصوصا م
ضعف  يفحتقيق مهارة الكالم، مبا ظهر  يفعملية التدريس مل تكن فعالة 

ورأى الباحث أن املشكلة الرئيسية هي عدم  .اللغة العربية يفكالمهم 
امللل بالطريقة اجليدة اجلذابة اليت يستخدمها مدرس اللغة حىت يشعر الطلبة 

تعلمهم اللغة، واملشكلة األخرى هي وجود اخلجل والتردد  يف والسأم
  .واخلوف من ارتكاب األخطاء اليت تغلب عليهم

وهي  امهم اؤدي دورالذي ياملتحرك هي إحدى الوسائل   الفيلمو
تعترب الطريقة التعليمية احلديثة اليت تستطيع أن تشجع  الطلبة على 

  .التعلم وتذهب مللهم وسأمهم عند التعلم
كثري من املدارس واجلامعات  يفاستنادا إىل تلك املشكلة الواقعة 

اإلسالمية ونظرا إىل أمهية الوسيلة التعليمية كما ذكرت سابقا، أراد 
اللغة العربية علم ت يفالباحث أن يستخدم إحدى الوسائل التعليمية 

أو ما يسمى بالوسيلة  كرتونال فيلموهي . مهارة الكالم يفخصوصا 
جمال تعلم اللغة  يفوهي وسيلة حديثة ) audiovisual(البصرية  السمعية

                                                 
  .  ٩. أ(�� إ��اه�، ا���DE ا�C$��، ص ١١



٩ 
 

 

 يفمهارة الكالم، وهذه الوسيلة تشحذ حواس الطلبة  ىفالعربية خصوصا 
وضوح وتستند  يفتدريس مهارة الكالم، ألا تساعد على إدراك احلقائق 

 يفعسى أن تسهم هذه الوسيلة كثريا . على حاسيت السمع والبصر معا
  .     مهارة الكالم يفيم اللغة العربية املعاصر خصوصا جمال تعل
  

  البحثهداف أ -ب

أما أهداف هذا البحث فهي معرفة مدى درجة مهارة الكالم لدي 
املرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية باجلامعة يف الطلبة للمستوي اجلامعي 

أما وبعدها، و فيلم الكرتوناإلسالمية احلكومية بونتيناك قبل إعطاء 
  : هذا البحث  فهي يفاخلطوات اليت سيتخذها الباحث 

تنمية مهارة الكالم  يف فيلم الكرتونتصميم  اإلجراءات التعليمية ب .١
املرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية  يفلدي الطلبة للمستوي اجلامعي 

  باجلامعة اإلسالمية احلكومية بونتيناك  
 .تخدماملس الفيلم لك ذمعرفة إجابة الطلبة ب .٢
  .الفيلم  ذلكاللغة العربية ببتكلم ال يفرفع كفاءة الطلبة . ٣        

  

  البحث  أسئلة  -ج

: البحث السابقة فتظهر املشكالت كالتايلة فيخل لىاعتمادا ع
تعلم اللغة العربية ألم يشعرون بالسأم  يفعدم رغبة الطلبة ) األوىل(

غلب ) ةالثاني(خدمة قبلها، ون الوسيلة التعليمية والطريقة املستموامللل 
 وهلذا قام الباحث. عليهم اخلجل والتردد واخلوف من ارتكاب األخطاء
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حتديد ذلك  ، وحياول الباحثالكرتون فيلميعاجل تلك املشكالت ببأن 
  : األسئلة التالية

تنمية مهارة الكالم لدي  يف الكرتون فيلمفعالية استخدام دى م. ١
املرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية  يفالطلبة للمستوي اجلامعي 

   باجلامعة اإلسالمية احلكومية  بونتيناك؟
 اللغة العربية؟ يف الكرتون فيلماستخدام  يفجابتهم استماهي  .٢

  
  فروض البحث  - د

تكلم اللغة  يفتستطيع أن تنمي كفاءة الطلبة  الكرتون فيلمن وسيلة إ
مشاركتهم التعلم بينهم وبني  يفعل الطلبة فعاليني جي الفيلموكان . العربية

السأم وامللل كما حدث قبله، وبإعطاء بمدرس اللغة حىت ال يشعر الطلبة 
 انااحملادثة وإعادة القصة جتعلهم شجاع يفلمشاركة بينهم لالفرص الكثرية 

 .الكالم يف
    

  أمهية البحث   -ه

ا فيههذا البحث له أمهية كبرية لدي الباحث واجلامعة اليت يتعلم 
البحث وغريها من ميدان الباحث واجلامعة اليت سيتخذها الباحث 

 ن يقرأ هذه الرسالة القصرية من مدرسي اللغة العربيةملو ىخراجلامعات األ
   .نظريا أو تطبيقيامن حيث 
  
  



١١ 
 

 

  :نظريا
مية ويطرح منهم التردد يشجع الطلبة يف أنشطتهم التعل - ١

  .وف من األخطاء اخلملعاجلة و يف احملادثة والتكلم واخلجل
  .يسهل على مدرس اللغة يف تأدية عملية التدريس - ٢
 يفتنمية اجلودة واملهنة كمدرس اللغة العربية إىل يدفع الباحث  - ٣

باستخدام الوسائل التعليمية املكثفة كاستخدام فيلم  اجلامعة
   .  الكرتون 

 :تطبيقيا
جامعة إنه ميكن أن يكون إحدى املصادر واألمناط التعليمية لل - ١

اللغة  يفرفع كفاءة الطلبة  يفاإلسالمية احلكومية بونتيناك 
  .العربية خصوصا مهارة الكالم

د منه اجلامعة اإلسالمية فيإنه ميكن أن يكون أساسا تست - ٢
كرتون إحدى الوسائل الفيلم أن جتعل  يفاحلكومية ماالنج 

 يفلغوية للطلبة خصوصا الهارات املالتعليمية املكثفة لتنمية 
  .جمال احملادثة والقصة يفمهارة الكالم و 

 
  حدود البحث  - و

هذا املوضوع، يقتصر هذا  ىفنظرا إىل سعة املشكلة املرتبطة بالبحث 
حدود املكان، حدود الزمان، حدود : ثالثة حدود وهي علىالبحث 
  املوضوع  
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لمستوي اجلامعي للمرحلة الرابعة لالطلبة : للبحث دود املكايناحل )١
  .اجلامعة اإلسالمية احلكومية بونتيانك يفلغة العربية بشعبة ال

 يفالبحث من شهر أبريل إىل شهر مايوا، : للبحث دود الزمايناحل )٢
 . كل يوم الثالثاء واألربعاء

الكرتون وتنمية مهارة  فيلماستخدام : للبحث يدود املوضوعاحل )٣
 الكالم

  

  الدراسات السابقة  -ز

اسات اليت تتعلق مبهارة الكالم وقد قام الباحثون السابقون بالدر
والوسائل التعليمية اليت استخدموها، حىت ميكن للباحث االستفادة من 

وهذه الدراسات تنقسم . تلك البحوث السابقة لتيسري دراسة هذا البحث
  :  احملور األول هو الدراسات اليت تتعلق مبهارة الكالم وهي. إىل حمورين

  ،٢٠٠٢خري أبو صريى :الباحث. ١
املعهد رشيدية  يفطريقة تدريس مهارة الكالم ":وضوع البحثم

  ".كاملنتان اجلنوبية" أمونتاى"خالدية 
تدريس مهارة  يفتقومي الطريقة املستخدمة : البحث فاهدأو

 يفاملعهد وأسباب ضعف طالب املعهد  يفالكالم 
  .التحدث باللغة العربية وعالج هذه األسباب

تدريس مهارة  يفريقة املستخدمة أن الط). أ: (ونتائج البحث هي
وأن ). ب. (الكالم لذلك املعهد  طريقة القراءة والترمجة

  .البيئة اللغوية ال تدفع عملية تدريس مهارة الكالم



١٣ 
 

 

  .٢٠٠٢بادرمان : الباحث. ٢
املدرسة  يفمهارة الكالم وطريقة تدريسها " :موضوع البحث

  ".سيدهاجو الشرقية ىفالثانوية احلكومية 
عن قدرة الطالب على مهارة الكالم  يفالبيان الكا:لبحثأهداف ا

عن  يفباملدرسة الثانوية سيدهاجو، مث البيان الكا
  .املدرسة ىفاستعمال طريقة تدريس الكالم 

وجود بعض العيوب من املدرسني والطالب، ). أ: (ونتائج البحث
تلك  يفتدريس اللغة العربية  يفقلة الوقت ). ب(

يئة املدرسة ال تساعد الطالب أن ب). ج(املدرسة، 
وذلك ألم مل .الكالم يفعلى تطوير مهارم 

  .يتعودوا على احملادثة باللغة العربية
  . ٢٠٠٣مفتاح اهلدى : الباحث .٢

املدرسة  يفتعليم مهارة الكالم باللغة العربية ": موضوع البحث
  ".الثانوية اإلسالمية احلكومية باسوروان

اللغة العربية  يفالم الطلبة ضعف مهارة ك :البحث فاهدأ
ة يفباملدرسة العالية احلكومية باسوروان وكي

  .عالجها
أن املعلم له دور هام لنجاح تدريس مهارة : نتائج البحث

 يفتكوين ظروف التعلم املناسبة، و يفالكالم 
اختيار املواد واستخدام طرق التدريس املتنوعة 

  .          توافق حاجة الطلبة ورغبتهم
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  : حملور الثاين هو الدراسات اليت تتعلق باستخدام الوسائل التعليمية وهيوا 
  . ٢٠٠٣أم حممودة : الباحث. ١ 

على ) اللعبة اللغوية(تأثري استخدام الوسائل ": موضوع البحث
تدريس اللغة  يفالتوصيل الدراسي للتالميذ 

العربية باملدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 
  ."األويل ماالنج

). ب(معرفة تأثري استخدام اللعبة اللغوية، ) أ: (البحث فاهدأ
معرفة أية لعبة تكون النسبة املئوية من جمموع 

  .الدرجات للتالميذ أرفع
املدرس اللغة العربية  فيهأن الفصل الذي يدرس : البحثائج نت

باللعبة اللغوية أرفع من الفصل الذي يدرس 
  .اللغة العربية بدوا

  .٢٠٠٣مصباح  :الباحث. ٢
تعليم اللغة  يففعالية استخدام الوسائل التعليمية ": موضوع البحث

العربية باملدرسة العالية احلكومية النموذجية 
  ".فالنكارايا كاليمنتان الوسطى

قياس ). ب(فهم استخدام الوسائل التعليمية، ). أ: (البحث فاهدأ
  .فعالة استخدام الوسائل التعليمية

تلك املدرسة جيعل  يفاستخدام الوسائل التعليمية  أن: البحثائج نت
  . عملية التعلم والتعليم مكثفا

  . ٢٠٠٣هداية الصبيانة : الباحث .٣
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تعليم اللغة العربية  يفتطوير الوسائل البصرية ": موضوع البحث
باملدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية األوىل 

  ".مباالنج
لوسائل التعليمية معرفة حاجتها إىل ا). أ: (البحث فاهدأ

تنمية املهارات اللغوية لدي ). ب(املتطورة، 
  .الطلبة

تعليم اللغة  يفأن استخدام الوسائل البصرية : نتائج البحث
العربية يساعد مدرس اللغة كثريا ويسهل 

  .  إدراك املواد اللغوية ىفالطلبة 
بعد ما توافرت البحوث السابقة من حيث طرق تدريس مهارة     
واستفاد الباحث  عملية تعليم اللغة العربية يفوالوسائل التعليمية الكالم 

أراد مث  ، سواء كانت من حيث النظرية أو التطبيقية،بتلك البحوث العلمية
 يف الكرتون فيلمالباحث القيام باستخدام الوسيلة السمعية البصرية وهي 

نمية ت يف الكرتون فيلماستخدام : "تنمية مهارة الكالم حتت املوضوع
املرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية  يفمهارة الكالم لطلبة املستوى اجلامعي 
  "    باجلامعة اإلسالمية احلكومية بونتيناك

  
  مصطلحات البحث -ح

يقدم الباحث بعض املصطلحات املتعلقة باملوضوع استبعادا عن 
اليت فمن املصطلحات . فهمها وجير إىل احنراف املعين املراد يفالغموض 

  :البد من بياا كاآليت
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  مهارة الكالم . ١
مهارة الكالم الذي قصدها الباحث هي احملادثة اليومية والقصة عن 

  . املواد املدروسة واملواقف اليومية باللغة العربية
  الكرتون فيلم .٤
وهي تستخدم   )Animasi(هو الرسوم املتحركة  الكرتون فيلمن إ
ا تعلم اللغة العربية ألا فيهترب كثري من املواد الدراسية واع يف

 يفلطلبة على ايكون تشجيعا  الفيلمذلك واستخدام . طريقة حديثة
  . تقدمي القصة وتعويدهم على احملادثة أمام زمالئهم

املرحلة الرابعة شعبة اللغة العربية  يفالطلبة للمستوي اجلامعي  .٥
 .بونتيانك
م الذين يتعلمون اللغة املرحلة الرابعة بتلك اجلامعة ه ىفأن الطلبة 

تلك املرحلة، وعددهم  يف) القصة(العربية ملادة احملادثة واإلنشاء 
  . ن طالباومخس وعشر
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  الفصل الثاين 

  البحث النظري
  : املبحث األول

  : ا وما يتعلقالوسائل التعليمية 

  استخدام الوسائل التعليمية مفهوم: املطلب األول

- يستخدم- استخدم"در من كلمة كلمة االستخدام هي مص  
ويقصد الباحث . يءش يف يءمبعين استعمال ش" استخداما

عملية التدريس أو  ىفهو استعمال املدرس الوسيلة هنا االستخدام ب
  .ما يسمي الوسيلة التعليمية

والوسيلة التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت   
ض  إيصال املعارف املوقف التعليمي بغر يفيستخدمها املعلم 

             ١٣.واحلقائق واألفكار واملعاين للدارسني
وقيل أن الوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها املدرس 
لتحسني عملية التعليم والتعلم وزيادة كفاءا وتطلق على هذا املعىن 

أو " معينات مسعية وبصرية" أو"مسميات كثرية منها تقنيات تربوية
وقال نايف حممود إن  ١٤"الوسائل التعليمية أو" لتعليمتكنولوجية ا

التعلُّمية هي ما يلجأ إليها املدرس من أدوات  /الوسيلة التعليمية
. وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم والتعليم وحتسينها وتعزيزها

                                                 
�.د ١٢Oا�� ��K  ،ر�^0
� أ(�� :١٩٨٣�� وو:$�1 ��ر%8 ا���� ا��������� ا��:$�1 ا�E��� دار : ، ا��%$ض، :

   ٣٨. ا���$رف، ص
     ١٥٠. أ(�� إ��اه�،  ا���DE ا�C$��،  ص ١٣
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عمله، وهي تعلُّمية ألن التلميذ  يفوهي تعليمية ألن املعلم يستخدمها 
   ١٥.يتعلم بواسطتها
إن الوسيلة التعليمية  Latuheru يفGagne dan Bringgs وقال 

تشتمل على مجيع اآلالت املستعملة لتوصيل املواد التعليمية واعتربت 
، والتلفزيون، والصورة واإلطارية  الفيلما الكراسة، والشريط، وفيه

  .١٦والكمبيوتر
هناك اختالف بني وسيلة التعليم وأداته، فوسيلة التعليم هي 

يت عن طريقها ميكن نقل املعىن الذي نعنيه مثل الكلمات ال
وأما أداة التعليم فهي اليت عن . واإلشارات والتلميحات وغري ذلك

ومن أمثلة . طريقها ننقل الوسيلة إىل أماكن أو أزمنة بعيدة عنا
. األدوات الناقلة للكلمات أو اللغة اللفظية الكتب والصحف والراديو

لناقلة للغات غري اللفظية أجهزة عرض الصور ومن أمثلة األدوات ا
والوسيلة كما نقصد هنا تضم جانيب األداة . الثابتة واملتحركة

ويرى الباحث أن هذا . واملعلومات اليت تنقل باستخدام هذه األدوات
 يفمشكلة ألن أي اصطالح مستخدم  االختالف االصطالحي ليس

  . لعلوم واملعلوماتهذا اال يدل على أا آلة لتسهيل توصيل ا
والوسائل التعليمية تنقسم إىل ثالثة أقسام على امل، األول 
ما ميكن أن يسمع إليه األذن كاملذياع، والتسجيالت الصوتية، 
والثاين ما ميكن أن يبصر بالعني كالكتاب، والسبورة واجلريدة وغري 

                                                 

	�ود 
��وف،   ١٤ `%$\$5،،  ١٩٩٨C%ا�� ��ر��  .  ٢٤٣. دار ا�W0$�8، ص: ��وت a�$^b ا����� و

16 Latuheru, D.John, 1988,Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar Masa Kini, 
Jakarta : P2LPTK Dirjen Dikti, hal 14, 
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ا ذلك، والثالث ما ميكن أن تسمع به األذن وأن يبصر به العني مع
وهذه كلها . وغري ذلك)  الفيلم(كالتلفاز، والصورة املتحركة 

خصائص "كتابه  يفتتناسب مع تقسيمات نايف حممود معروف 
  ١٧"العربية وطرائق تدريسها

  طريق نافذة العني  عنالوسائل البصرية وهي اليت يستفاد .١
  الوسائل السمعية وهي اليت يستفاد عن طريق األذن . ٢
ية البصرية وهي اليت يستفاد منها عن طريق الوسائل السمع. ٣

  .العني واألذن معا
وقال حممود علي السمان تنقسم الوسائل املعينة على التدريس  
  :١٨إىل

  وسائل لغوية. أ
 وسائل حسية  . ب

واللغة تعد وسيلة ألا توضح املعاين واألفكار وتظهر احلاجة 
خدم املدرس اللغة عملية التدريس، يست يفإليها عند اإلنسان وكذلك 

سواء كانت اللغة املنطوقة أو اللغة املكتوبة عند ما يلقي أو يشرح 
  .  ا الطلبة ذلك الدرس أو ما شرح هلم املدرس االدرس حىت يفهمو

توصيل  يفوأما الوسائل احلسية فهي اليت يستخدمها املدرس 
ثناء أ يفالعلوم واملعلومات إىل التالميذ أو الطلبة باهتمام حواسهم 

والوسائل احلسية أوضح وأقوي وأبقي من الوسائل اللغوية، . الدرس
وللوسائل احلسية .  الفيلمأذهان الطلبة كمشاهدة  ىفألا تؤثر كثريا 

                                                 

��وف،  ا���DE ا�C$��، ص ١٦ .٢٤٥- ٢٣٦ .  
�د G�K ا��C$ن  ١٧�	
،١٩٨٣،  eE����0$ ،��ر%8 ا���� ا����� ?S ا� ��
$E :١١٨. دار ا���$رف، ص .  
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أنواع كثرية منها السبورة، والرحالت، وجهاز التسجيالت، 
  .      وغري ذلك  الفيلموالفونوغراف، والسينما أو 

  ١٩:ن للوسائل ثالث أنواع و هيقال حممد علي اخلويل  إو
  مثل الشريط، الراديو أو املذياع  audioالوسيلة  .١
 مثل الصور visualالوسيلة  .٢

        الفيلممثل  audio visualالوسيلة  .٣
أن الوسائل التعليمية كثرية ومن أمثلتها أجهزة التسجيل 

. والثابتة والبطاقات واخلرائط والرحالت)  الفيلم(والصور املتحركة 
ي عملية التدريس قلوسيلة اجليدة هي الوسيلة اليت تستطيع أن تروا

وهلذا ينبغي للمدرس أن . وللحصول إىل أهداف التدريس املرجوة
  .فصله الدراسي يفيعد وسائله حسب خطته وتكون مرافقة معه 

  
  سيكولوجية الوسائل التعليمية

ل ن الوسائل التعليمية حتتاج إىل العملية النفسية ألا تشتمإ
نواحي اإلدراك احلسي والفهم والتفكري والدافعية وإثارة النشاط على 

  . العقلي والنسيان
اإلدراك احلسي هو نشاط نفسي أساسي يقوم ا الفرد وليس 
ملكة للعقل أو جمرد جمموعة من اإلحساسات ويوصف اإلدراك 
قا أحيانا بأنه العملية اليت يعرف ا الفرد العامل اخلارجي، وحيقق تواف

. واملعرفة والتوافق نتيجتان هامتان لإلدراك. افيهالبيئة اليت يعيش  عم

                                                 

	�� G�K ا�� ١٨G��،١٩٨٦ ، �����س ا�
  .١٧١.دار ا����، ص: ، ��وت/$
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تنمية هذه  يفولكي نفهم دور التعلم والتعليم ودور الوسائل التعليمية 
. تناول طبيعة العملية اإلدراكية ذاانالوظيفة من الضروري أن 

نطباعات ياء واألحداث وحني ندرك تترجم االفباإلدراك نفهم األش
اليت حتدثها املثريات من بيئتنا إىل وعي باألشياء واألحداث وفضال 

إدراكنا  يفعن ذلك فإن األشياء واألحداث اليت نعيها تعترب حاضرة 
ونشاط اإلدراك هذا صفة عامة وثيقة الصلة حبياتنا . ومستمرة
وذا املعين ال ميكن أن نقبل الرأي القائل بأن األشياء توجد . العقلية
العامل املادي، وأن علمنا الوحيد وهو أن نفتح عقولنا لنلتقي  يفأمامنا 

العامل اخلارجي ألن الواقع أننا  يفآثارها كما هي موجودة فعال 
واحلواس . ننشئ عاملنا من األشياء واألحداث بواسطة عملياتنا احلسية

هي وسيلة اتصالنا املستمرة ذه األشياء واألحداث، فالعني واألذن 
ت العصبية حتت اجللد اليت تستجيب للضغط واحلرارة والنهايا

 يفاللسان وتستجيب للطعوم املختلفة، واليت  يفوالربودة، واليت 
ائح املختلفة هي الوسائل أو املنافذ اليت يتم عن ولرااألنف وتستجيب 

  . طريقها مجيع أنواع التعلم
احلسية ميكن أن يستخدم ا  اتكاخالصة الكالم، أن اإلدر

 ىفألا تتطلب   الفيلمرس الوسائل السمعية البصرية معا كاملد
جعل جو  يفاستخدام مجيع اإلدراك احلسي، وهلا إمكانية كبرية 

التعلم والتعليم جذابا وفعالة وكذلك التغلب على بعض الصعوبات 
تدريس املوضوعات اجلديدة اليت تضاف  يفاليت قد تواجه املدرسني 
ليت ال يتوفر لدي بعض املدرسني املهارة إىل املقررات الدراسية، وا
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  الفيلماستخدام  يفو. ة لتدريسها على صورة مرضيةيفاخلربة الكا
ينبغي على املدرس أن يراعي العناصر السيكولوجية مثل مراعاة 
قوانني التعلم وأسسه قدر االستطاعة ومراعاة إثارة االهتمام وجذب 

املوضوع  يفاط اهلامة االنتباه، واستمرار الدافعة، وتوضيح النق
التعلم، وغري ذلك من  يفوتأكيدها وتكرارها، ومراعاة التدرج 

  .    األسس السيكولوجية للتعلم
  

  خصائص أساسية لإلدراك

تميز كل إدراك بوجود اخلربة احلسية، ويشتمل هذا على ي  
اخلصائص املتنوعة للخربة اليت تشقق من إثارة النهايات احلسية 

فاخلربة احلسية املرئية تتكون . زيقية املناسبةيفاملثرية الالعصبية بواسطة 
من آالف اخلصائص البصرية املتنوعة، وتشتمل هذه اخلصائص على 
األلوان املختلفة من أمحر وأصفر وأخضر وأزرق وغري دلك من 
األلوان اليت تنشأ من امتزاج بعض هذه األلوان أو غريها بدرجات 

 يفوباملثل . فاتح، والزاهي والباهتتتفاوت بني اللون الغامق وال
علوها  يفصور عديدة ختتلف  ىفحالة السمع توجد أنغام وضوضاء 

واخنفاضها وتستطيع األذن السليمة أن متيز أكثر من عشرة آالف 
يتصل بالذوق يوجد احللو واملر واملاحل  فيماو. صوت خمتلف

لفواكه واحلامض واحلريف، وبالنسبة للشم فهناك روائح األزهار وا
والنوابل  ورائحة الدخان والروائح املميزة لألشياء الفاسدة وغري 
ذلك من الروائح املميزة األخرى، وذلك بالنسبة للمستقبالت احلسية 
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تعتمد كل هذه اخلصائص . معينة كالضغط واألمل والدفء والربودة
 يفاملتفاوتة للخربة احلسية على أعضاء احلس وعلى اجلهاز العصيب 

  .اجلسم
وواضح أن هذه اخلربات احلسية هي أساس معرفتنا للعامل من   

الوسائل . حولنا، وبغريها ال ميكن أن ندرك أو نعين أي شيء
التعليمية البصرية والسمعية أدوات وطرق ميكن بواسطتها أن نوفر 

  .٢٠للتالميذ مثل هذه اخلربات احلسية الضرورية للتعلم
توقف على اخلربة البصرية ونظرنا أن الفهم الكامل لشيء معني ي  

. واخلربة السمعية اليت بدوما يستحيل تكوين منط إدراكي كامل
 يفوتذكر ذا اال أن هناك بعض حاالت ولد أصحابنا عميانا 

فترة طويلة من حيام بدون خربات بصرية، وبعضهم أصم بدون 
خربات مسعية وبعضهم ولد عميانا وأصم معا، حىت ال يدركون 

خبالف أصحاب الذين ولدوا . ء واألحداث املوجودة حوهلماألشيا
بكمال اجلسم، هلم األذن واألعني هم يدركون األشياء واألحداث 

هذا مبعين أن األذن والعني آلة . ويفهمون ا ويفكرون عنها بسهولة
  الفيلمالتفكري واإلفهام وميكن تشجيعها بالوسيلة السمعية البصرية ك
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  وسيلة الناجحةخصائص ال

تأدية وظيفتها التربوية، ينبغي أن  يفلكي تكون الوسيلة ناجحة   
  : ٢١ا الشروط التاليةفيهتتوافر 
أن تكون منتمية لألهداف التربوية النابعة من ثقافة األمة  - 

  .وحضارا
 .أن تكون حمققة للهدف املباشر الذي تستخدم من أجله - 
 .والعقلية أن تراعي خصائص الطالب اجلسدية والنفسية - 
أن تكون الفائدة اليت تقدمها للمعلم واملتعلم تفوق اجلهد  - 

 .الذي يبذل إلعدادها والتكاليف اليت تصرف إلنتاجها
 .أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة االستعمال - 
 يفتصميمها وإعدادها صحة املعلومات ويف أن يراعي  - 

 .إخراجها جودة اإلتقان
ملكان املناسب والشكل الوقت املناسب وا يفأن تستعمل  - 

 .املناسب
  

    الفيلمأقسام  :املطلب الثاين  

حسب خطة عملية التدريس أو املادة إىل نقسم األفالم ت
الفصل الدراسي اليت يستطيع املدرس التعرف ا ويسهل  يفاملدروسة 

ومن . عليه اختيارها حسب حاجته ويتناسب مبوضوعاا املدروسة
  :  ٢٢إىل الفيلمقسم ينحيث املوضوع 
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 أفالم تربوية ) ٧    أفالم علمية   )١

 ةفيأفالم جغرا) ٨      أفالم تارخيية )٢
 أفالم صحية ) ٩      أفالم زراعية )٣

 أفالم فنية ) ١٠    أفالم علوم مرتلية )٤

 أفالم صناعية  ) ١١  أفالم التربوية البدنية  )٥

 أفالم القصص) ١٢           أفالم اللغة )٦

توي حت يتاللغة الالم فأ، فاختار الباحث ومن هذه األقسام 
. واملواعظ الوصايا والنصائحوكانت القصة حتتوي على . القصةعلى 
وإذا نظرنا إىل مضمون الفيلم  .مبوضوع البحث مناسبة كلها وهذه

هذا مبعىن، أن ذلك الفيلم يعترب باألفالم التربوية . فنجد فيه التربية
  .الشيخ والقرصانفأما موضوع الفيلم فهو . أيضا

 
    الكرتون فيلم   

إن تطور التكنولوجية وانتشارها يؤثر كثريا على مجيع نواحي 
ومن تأثريه اإلجيايب هو يستطيع . حياة اإلنسان إجيابيا كانت أو سلبيا

أنشطتهم اليومية  تنفيذتيسري  يفد من هذا التطور فياإلنسان أن يست
اإلدارة أو البيت كوجود الكمبيوتر وغري ذلك من األمثلة  ىف

أداة تعليمية  الفيلم والتعلم أصبحجمال التعليم  يفة، وكذلك الكثري
جيدة ذلك أنه يستطيع تقدمي املعلومات واخلربات واحلوادث بشكل 
جذاب متسلسل يبعث الشوق دون التعب واجلهد اللذين يعانيهما 
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 يفالتكنولوجية  إحدى تطوراتهو  الفيلمو. ٢٣املتعلم أثناء املذاكرة
اة تعليمية تستطيع أن تنمي مجيع املهارات أد وهو. جمال التعلم

  .مهارة الكالم يفاللغوية والسيما 
الرسوم املتحركة  وهذا البحث ه يفاملستخدم  الكرتون فيلمو

 الفيلم اهذ يفاللغة املستخدمة أو ما يسمي بالرسم الكاريكاتوري، و
من حيث املوضوعات   الفيلموإذا نظرنا إىل تقسيم . اللغة العربيةهي 
 ذيال الكرتون فيلمن أذُكرت السابقة، فنستطيع أن نقول ما ك

 هألن ة،القصيلم ف وخر هآانب جباللغة و يلمف ويستخدمه الباحث ه
إحدى منط  وهذا اال ه يفاملستخدم   الفيلمو. قصص توي علىحي

 .استخدام الوسائل التعليمية ىفمن األمناط التعليمية اليت وجدت 
تفهيما هلذه كلها . ليمية اليت تقوم بنفسهاوليست هي الوسيلة التع

  :اهليكل األيتفلننظر 
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املستوي  طلبةلالباحث  يعرضالذي  الفيلم موضوع أما
  :رحلة الرابعة بتلك اجلامعة هوامل اجلامعي يف

  الشيخ والقرصان

 تلكونبعيدة كان يعيش ثالثة اخوة حياة سعيدة ميالشواطي ال أحد ىف

يها بضائع لنة صغرية و ينتقلون ا من جزيرة إىل جزيرة وحيملون عىفس

  .ثة شراعالث السفينةوجد بتوركاب و

  السالم عليكم يا شبان أال أخذمتوين معكم إىل جزيرة مرجان؟: "قال الشيخ
هنا  ،السفينةلك مكان داخل  وجديوعليكم السالم : "همأجاب أحد
  .ونذهب اآلن

  .دي بني أمواج سرقاء من امليناءتتح السفينةوغادرت تلك 

  أه  من أين جاء هذا البلل؟ . أه: "وقال أحد منهم
  .ةالصغريار لكي استر احلرقة سمماولين خشب ونماذا حصل؟ : "وقال أخر

  . يا إهلي ال شك أننا سنموت وسوف يأكلنا احلوت: " قال أحد الركاب
  رجل ذكي؟  فيكمما هذا خوف شديد أما : "ٌقال الشيخ

 ىفهذا تصرف خاطئ كان عليهم إصالحها : "ل أخر من الركابوقا
  .  الشاطئ

  .احلال ىفقبهم اكسل وإمهال وجيب أن نع معنده: "وقال أخر من الركاب
أهل ورد حي، حي إىل  ىفتدي إىل الغرق وانتم  السفينة: "وقال الشيخ

  العمل إنه حيتاج إىل العمل
  !"حاب حي لنعمل شيئا، حيصدق الرجل يا أص: "وقال أحد من الركاب
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واهللا ال يضيع لنا عمال يا رجال وتابعوا واستعينوا بالدعاء : "وقال الشيخ
  !. عسي أن يرفع من هذا البالء

  .أخذنا من الغرقتفاك سوف اآل ىف السفينة: "وقال الركاب
  . ال شك أنين اصد باحلال لقد قرب باألجل! القرصان: "وقال أخر
  . احلوت أكلنالكم سنموت وسي لقد قلت: "وقال منهم
  أين املفر؟: "وقال األخر

  .سأموت وسيمزقين احلوت: "الغرق ىفوقال الرجل الذي كاد 
حي بنا، خذوا أمواهلم وبضائعهم قبل أن تغرق : "وقال زعيم القرصان

  .بالدهم
غري املعقول، توقفوا، توقفوا ارجعوا ! الشيخ: "مث قال زعيم القرصان ثانيا

  !احلال ىفأمواهلم 
  "أخطأت أنت يا زعيم: "وقال أحد من أعضائه
  .هذا األمر غري سليم: "وقال األخر منهم
أكلمكم الصخر قلت لكم أنقذوهم على احلر قبل أن : "مث قال هلم الزعيم

  !يغرق بالدهم
  "سيأكلين احلوت وأريد أن أغوث: "قال أحد من الركاب

  !تفضل يا سيدي: "وقال أحد من أعضاء القرصان
  "جزاك اهللا اخلري: "قال الشيخو

ذا حيدث؟ هل تستطيع أن تفهمين ما: "وقال أحد أعضاء القرصان إىل زميله
  ؟كيف يسمع اخلري دون اخلبيث
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نة و أوصلهم إىل جزيرة مرجان ورجع فيأنقذ زعيم القرصان ركاب الس

  .إىل البحر كما كان

  . احلدث احلمد هللا مل اكن اعلم أنه القرصان هذا هو: " وقال الشيخ
  ، هل تعرفه؟"أمر عجيب مث سأل: "وقال الرجل

أحد الليايل كنت مضطرا من اآلحاد دخلت  ىفنعم اعرفه، : "وأجاب الزعيم
داره وكنت مشرفا على املمات وأخذين الشيخ وعادت يل 

  .املكان دون أن يعلم أين القرصانيل  أعداحلياة 
اخلري من حيث  وهكذا جنح أولئك الناس و أدركهم اخلالص وجاء هم

  .غري أهله ىفظنوا أنه شك فمن يزرع خريه و لو كان 

  
حتت املوضوع  ذاته الفيلمذلك الشك أن استخدام املعلم 

مشاركتهم  ىف جذابة وطرح امللل عند الطلبةألجل  الشيخ والقرصان
اليت وجدت  توضيح املفاهيم الغامضة واألفكار املتعددةأثناء التعلم و

    .افيهليب املستخدمة الكلمات واألسا ىف
املواقف التعليمية، ولكنها من  ىفقيمة وأمهية  الكرتون فيلمول

ناحية أخري ليست إال وسيلة من عدة وسائل ميكن للمدرس أن 
وهي نوع من . حتقيق أهداف هذه املواقف ىفيستخدمها لإلفهام 
عملية التدريس خصوصا تدريس اللغة العربية  ىفالطريقة املستخدمة 

اال الفين ألول مرة إلزالة امللل  ىفوهو الذي صمم . ع مهارااجبمي
والسأم والتعب والضوضاء للطلبة وملن يشاهد من بين اإلنسان ومع 
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تنمية مهارة  يفتطور وانتشار العلوم واملعلومات أصبحت منطا 
  . الفصل الدراسي يفالكالم كما جعل بعض املدرسني 

ة اليت حتتوي على كثري من الرسوم املتحركهو  الفيلمذلك و
وهذه . ا معلومات كثريةفيهالكلمات اجلديدة والصور املمتنعة و
تنمية مهارة الكالم، ألن هلا  ىفالوسيلة كوسيطة تساعد الطلبة كثريا 

إمكانيات تعليمية متعددة ومتنوعة فهي تساعد على إدراك احلقائق 
زودهم خبربات وضوح، وتثري اهتمام الطلبة، وتركز انتباههم، وت يف

كثري من احلاالت احلصول على بعض هذه  ىفويصعب . غنية منوعة
اخلربات عن طريق الوسائل األخرى وإذ تتيح للمتعلم أن يستخدم 

استخدام احلواس  ىفوهذا التعدد . تعلمه ىفأكثر من حاسة واحدة 
خاصة، وأا نوافذ املعرفة  يساعد على زيادة الفهم واالستدالل

ما زاد عدد النوافذ املستقبلة سهلت وحتسنت وتعززت لإلنسان وكل
تلك  يففوجود الصور املتحركة املنظورة . عملية التعلم واإلدراك

جتعل عملية تدريس اللغة ممتعة وجذابة وال يسأم منها الطلبة   الفيلم
  .كثري من واملعاهد واملدارس وكذلك اجلامعات يفكما وقع 
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  :املبحث الثاين

  الممهارة الك
  .تعريف مهارة الكالم: املطلب األول

دة، وعند يفأصل اللغة عبارة عن األصوات امليف الكالم 
نفسي  يفاملتكلمني هي املعين القائم الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال 

   ٢٤دةفياجلملة املركبة امل: اصطالح النحاة يفكالم، و
 ما يصدر عن اإلنسان من: أما التعريف االصطالحي للكالم فهو
ذهن املتكلم والسامع، أو على  ىفصوت يعرب به عن شئ له داللة 

  .ذهن املتكلم يفاألقل 
 يفمتطلباته  تنفيذالكالم هو وسيلة املرء إلشباع حاجاته و 

، وهي األداة األكثر تكرارا وممارسة واستعماال فيهاتمع الذي يعيش 
    .٢٥تابةاالتصال االجتماعي من الك ىفحياة الناس، وأكثر قيمة  يف

يعرف التحدث أو الكالم بأنه مهارة نقل املعتقدات 
واألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتحدث إىل 

    .٢٦األداء ىفتعبري وسالمة  يفطالقة وانساب من صحة  يفاآلخرين 
األول، املهارة االستيعابية : وتنقسم املهارات اللغوية األربعة إىل قسمني

بتكارية وهي احلديث والثاين، املهارة اال. ع والقراءةسماوهي ال
   .٢٧والكتابة
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والتعبري ينقسم إىل . نه، أن الكالم هو التعبريأوإذا نظرنا إىل ش
ويقصد بالتعبري الشفهي هو . قسمني مها التعبري الشفهي والتعبري الكتايب

الذي استعمل الناس الكالم املنطوق ألمور االتصال االجتماعي 
وأما التعبري الكتايب هو الذي استعمل الناس . احلياة ىفباع حاجاته إلش
أن يعرب أفكاره ومشاعره وغري ذلك من أموره االجتماعية بوسيلة  ىف

وإذا نظرنا من حيث أمهيته، فالكالم ينقسم إىل قسمني  مها . الكتابة
بداعي وقال مين إبراهيم أن التعبري اإل. يفالتعبري اإلبداعي والتعبري الوظي

قدرة الشخص على التعبري عن مشاعره وأحاسيسه وأفكاره بأن خيتار 
وجدان واملتلقي  يفاأللفاظ والتراكيب والصور املواجهة اليت تأثر 

وأما التعبري . وفكره، ومن أمثلتها رواية القصص وإلقاء الشعر والغناء
واالجتماعي فأساسه الواقع نفسه، وهو يعاجل مشكلة أو  فيالوظي
   .٢٨ا معينا مما يواجه الفرد حياته اليوميةموقف

املهارات اللغوية تشتمل على أربع مهارات هي مهارة 
وهذه . االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة

ونستطيع أن . اللغة العربية ىفكل لغة حىت  يفاملهارات كلها توجد 
رات اللغوية وهي نقول على امل إن مهارة الكالم هي إحدى املها

حتتاج إىل استعمال احلواس الثالثة إلنسان وهي العني، والفم ، واألذن 
  .استعماال حسنا

ومهارة الكالم الذي يقصد ا الباحث هنا هي التحدث أو ما 
جمال تعليم اللغة العربية، أو ما يسمي بالكالم  يفيطلق التعبري الشفهي 

                                                 
�ارا، ٢٠٠٣
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خواطر الفرد، وما يريد أن املنطوق الذي يعرب عن أحاسيس ومشاعر و
  .  حيصله من معلومات وأفكار لآلخرين بأسلوب سليم

يعرف التحدث أو الكالم بأنه مهارة نقل املعتقدات 
واألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتحدث إىل 

  .     ٢٩األداء يفتعبري وسالمة  يفطالقة وانسياب مع صحة  يفاآلخرين 
قصد مبهارة الكالم نطق اللغة نطقا سليما وصحيحا يالئم في        

وال تكون مهارة الكالم إال بعد استيعاب . القواعد اللغوية املوجودة
وتعترب هذه مهارة . اإلنسان مهارة االستماع ونطق املفردات الصحيحة

 ٣١يونس علي يوقال فتح ٣٠هي احملادثة، واملناقشة، والقصة واملخاطبة
تعليم القراءة والكتابة هي  يفاخلطوة األوىل " ون أن اخلرباء يقول

كل مهارات اليت تتعلق بكفاءة التلميذ  يفالكالم هو أساس ". الكالم
  .أن يعرب أفكاره ومشاعره واستيعاب املفردات يف

التحدث هو النشاط اللغوي األول الذي "كتابه  يفوقال جماور 
ه ألنه غري قادرين قضاء حاجاته وتيسري أمور حيات يفيعتمده الطفل 

وهذه " على استخدام الكتابة، كوسيلة من وسائل االتصال اللغوي
ا الطفل قبل أن يكتب جيب أال نقلل من شأا فيهالسنوات اليت يتكلم 

تقدم الطفل ومنوه لغويا، وكثري من  يفتعليم اللغة ونذرك أمهيتها  يف
من النشاط  ٩٠%املربني ممن يشتغلون بتعليم اللغة يرون أن حوايل 
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اللغوي يكون نشاطا شفهيا، واألنشطة الشفهية متثل مصدرا مهما 
       ٣٢"لكثري من ألوان التعبري التحريري

وتنمية مهارة الكالم حتتاج العالقة القوية بني املدرس والكتاب 
عملية تدريس اللغة  يفالدراسي والطريقة وكذلك الوسيلة التعليمية 

الوسيلة التعليمية تساعد كثريا . ى عامةالعربية خصوصا والفنون األخر
عملية التدريس لدي الطلبة واملدرسني لنيل النتائج التعليمية اجليدة  يف
  . وتتمشى مع أهداف تدريس اللغة - كما نرجو- )الناجحة(

ونرتكز الباحث . أن الكالم مهارات منها مهارة احملادثة والقصة
     . هذا اال هو احملادثة والقصة يف

مادا إىل النظريات السابقة، أخذ الباحث خالصة أن معيار اعت
هذا اال هو قدرته على التعبري عن أفكاره ومما يصدر من  ىفالكفاءة 

كل فرد من الناس لقضاء حاجاته  يفقلبه ألمور االتصال االجتماعي 
اتمع سواء كان باللغة املنطوقة أو اللغة املكتوبة والذي يفهم كل  يف

أو غري الناطق ) الناطق ا(المه سواء كان الناطق األصليمن مسع ك
    ).  غري الناطق ا(األصلي 
    

  الكالمعملية  طبيعة: املطلب الثاين

اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته  ىفتظهر أمهية تعليم الكالم 
منهج تعليم اللغة األجنبية،  يفاللغة، فالكالم يعترب جزأ رئيسا  يف

ائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تعليم لغة أجنبية، ويعترب الق
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وهلذا  .الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة يفذلك أنه ميثل 
  .أية لغة كانت يفأصبح تعليم الكالم ضروريا لدي بين اإلنسان 

الكالم مهارة إنتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام 
الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت  األصوات بدقة والتمكن من

    . مواقف احلديث يفتساعد على التعبري عما يريد أن يقوله 
  : إن عملية الكالم متر بعدة خطوات هي ٣٣قال عبد القادر

فقبل أن يتحدث املتحدث البد أن يستثار، ): ستثارةاال(الدافع   ) أ
  .لياخواملثري إما أن يكون خارجيا أو دا

سيقول،    فيماالتفكري  يفد أن يستثار اإلنسان، ويبدأ وبع: التفكري  ) ب
 .افيهأفكاره ويرتبها ويفكر  فيجمع

باملعين  فيحيص تنتقي األلفاظ واجلمل والتراكيب اليت ت: الصياغة  ) ج
اإلنسان، والتداخل يبدو جليا بني هذه املرحلة  فيهالذي يفكر 

  . وسابقتها، إذ أن تفكري اإلنسان يتم عم طريق رموز اللغة
الذي ينبغي أن يكون معربا، ممثال للمعين، خاليا من اللحن : النطق  ) د

واخلطاء ويتعني على من يعد نفسه للحديث أن يبتدر نفسه ببعض 
 . التساؤالت

  
  .    تدريس مهارة الكالم يفاألسس التربوية : املطلب الثالث

عرض األفكار دون  يفللمتكلم له حرية : الكالم ىفاحلرية   ) أ
  .لزمن واملكانأن يتقيد با
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 .أن يكون احلديث متنوعا: الكالم يفالتنوع   ) ب
  .أن يكون الكالم يشتمل على الصدق: الكالم يفالصدق   ) ج
ال ميكن على : الكالم يفاخلربات واملعلومات السابقة   ) د

 .املتكلم أن يتكلم بال خربات وال معلومات قبله
 

  .الكالم أهداف تعليم :املطلب الرابع

وأما . ينقسم على نوعني، العام اخلاص أن أهداف تعليم الكالم
العام فقسم حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة إىل عشرة أقسام 

  :  ٣٤وهي
وأن يؤدي أنواع النرب أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية  .١

  .والتنغيم املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة .٢
النطق بني احلركات القصرية  يف ن يدرك الفرقأ .٣

 .واحلركات الطويلة
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة .٤
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب  .٥

 .لغة الكالم يفالعربية خاصة  يفالكلمة 
التعبري الشفوي مثل  يفأن يستخدم بعض خصائص اللغة  .٦

نيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته التذكري والتأ
 .وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية
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أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوي  .٧
إمتام عمليات  يفنضجه وقدرته وأن يستخدم هذا الثروة 

 .اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة  .٨

وطبيعة عمله، وأن يكتسب اه االجتماعي لعمره ومستو
 .بعض املعلومات األساسية عن التراث العريب واإلسالمي

مواقف  يفأن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما  .٩
 .احلديث البسيطة

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل  .١٠
 .  متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة

عرض أو  يفسيطرة الطلبة  يه ةاخلاصاألهداف فأما 
 ،قبلمن الذي قد شاهدوا  الفيلم يفتقدمي القصة املوجودة 
القصة واحملادثة ينبغي على  عرضقبل و. فيهواحملادثة مما تتضمن 

الطلبة أن يفهموا متاما تلك القصة مع مراعاة أساليب الكلمات 
ذلك  يفاملفردات املضمومة  يفا واستيعام فيهاملستخدمة 

  . يلمالف
  
  
  
  
  



٣٨ 
 

 

  العربية تعليم اللغة يف الكرتون فيلمفوائد استخدام : بحث الثالثامل

تعليم مهارة  يفالكرتون  فيلمفوائد استخدام : املطلب األول

  الكالم 

إحدى الوسائل التعليمية اليت  وه الكرتون فيلم  
حتضري الدرس ويرجع ذلك إىل أن  يفيستخدمها املدرس 
له فوائد متعددة أظهرا  الكرتون فيلمالوسائل التعليمية ك

  :امليدان كما يأيت يفاألحباث 
  . إا جتعل الطلبة نشيطني أثناء تعلمهم ويتأثرون ا إجيابيا. ١
إا تقرب املعلومات إىل املستوى احملسوس وبالتايل لذهن  .٢

 .التلميذ
 .إا جتعل عملية التعلم يؤثر على الطلبة تأثريا بالغا .٣
 .للتشويق أثناء الدرس إا تعطي فرصة .٤
 .إا متكّن املدرس من مراعاة الفروق الفردية .٥
 .إا ميكن أن تعاجل املشكلة اللفظية .٦
. إا حتث التلميذ على التفكري وحل املشكالت، وذلك. ٧

 .كنتيجة طبيعية لزيادة فهمه للمحتوى العلمي
  : ٣٥وقال حممود علي السمان إن أهم فوائد الوسائل احلسية هي

ا ميكن فحصها وفهمها بدون اللجوء إىل التخمني ألا أ. ١
ماثلة أمام التالميذ يروا بأعينهم وميسوا بأيديهم فال يبقي 
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نفوسهم من النتائج اليت حيصلون عليها  يفأثر للشك 
  .بواسطتها

  .أا تثري شوق التالميذ وانتباههم املستمر للدرس. ٢
  .ة اهلادفة من التالميذأا جتعل الدرس حيا ميوج باحلرك. ٣
  .أا ترهف اإلحساس وتريب املالحظة وتعود الدقة. ٤
أا تدخل السرور على قلوب التالميذ وحتبب إليهم الدرس . ٥

  .واملدرسة واملدرسني
أذهان التالميذ وتسهل استحضارها  يفأا تثبت املعلومات . ٦

  .وتذكرها عند احلاجة
أن اخلربة : كاظم  يف) ١٨٢٧- ١٧٨٧(وقال هربات 

تبدأ باإلدراك احلسية لألشياء، وأنه لكي يتضمن منو خربات 
التالميذ وفاعليتها، جيب أن جنعل هذه اخلربة واضحة املعين 
ومفهومه لكي ييسر ذلك تكامل اخلربات أي ارتباطها خبربات 

  .   ٣٦أخري واستمرارها
ن يقول ملقاالت السابقة، يستطيع الباحث إا إىلاستنادا 

ستطيع أن يخصوصا  الكرتون فيلمبصفة عامة و  فيلمالأن "
خربات الطلبة و جتعلهم نشيطني أثناء تعلمهم ويتأثرون  ينمي

ا إجيابيا وجتعل جو الفصل جذابا وتطرح امللل والسأم لدي 
أثناء التعلم، وا  متكّن املدرس من مراعاة الفروق  ىفالطلبة 
 ".الفردية
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أو فوائد الوسيلة  وبعد أن تكلم الباحث عن أمهية
التعليمية، اآلن من املهم أن نتكلم عن خصائص الوسيلة 

أن يراعي وحيسن اختيار  لهفاملعلم اجليد املبدع ينبغي . الناجحة
الوسيلة املالئمة لطبيعة املادة اليت يدرسها وأن يتدرب على 

استعماهلا، ألا  ىفالوقت املناسب مث ال يبالغ  ىفاستخدامها 
موعة عناصر تتآلف وتتكامل لتحقيق اهلدف الذي عنصر من جم

يسعى املدرس للوصول إليه وذلك باملشاركة الفعالة بينه وبني 
  .املتعلم
  
 الكرتون فيلم  إجراءات عملية تدريس: الثاين املطلب

  وموضوعاا

تدريس  ىفهي إحدى الوسائل التعليمية  الكرتون فيلمإن 
ارة الكالم لدي الطلبة مه يفاللغة العربية يرجى منها تطوير 

ألا جتعل الطلبة إجيابيني جمتهدين أثناء تعلمهم وتقرب 
املعلومات إىل املستوى احملسوس وجتعل التعلم باقي األثر وتعطى 
فرصة للتوزيع والتشويق أثناء الدرس ومتكّن املدرس من مراعاة 
الفروق الفردية ومعاجلة مشكلة اللفظية وحث الطلبة على 

  .حل املشكالتالتفكري و
 الكرتون متمشيا فيلمكون ي ولتحقيق ما سبق، ينبغي أن
تلك اجلامعة وتوافق ميول  يفمع أهداف مهارة الكالم املوجودة 

لكي . الطلبة وتناسب سلوكهم مع تطور حاجام واتمع
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دوره التعليمية البد من اتباع اخلطوات  الكرتون فيلميؤدي 
  :٣٧التالية
 يفل العرض بوقت كاف بوضعه هيئ جهاز العرض قب.١

مكان أمني خلف مقاعد املشاهدين وعلى ارتفاع 
مكان مقابل للجميع مبستوي  ىفمناسب، وضع الشاشة 

مكان يتيح  ىفنظر املشاهدين مث ثبت مصدر الصوت 
للجميع السماع دون إزعاج، وتأكد من تعتيم الغرفة 
بشكل حسن مع ضمان التهوية احلسنة حىت ال يكون 

  .ان العرض مصدر فشل للعرضوضع مك
باستعمال فرشاة  الفيلمنظف مسننات اجلهاز ومسار .٢

ناعمة، مث امسح العدسات بواسطة الورق اخلاص ملسح 
  .العدسات

اشرف بنفسك على جلوس الطلبة داخل قاعة العرض .٣
  .دون عناء الفيلمبشكل يتيح للجميع مشاهدة 

لى مادته للطلبة بشرح بسيط يلقي ضوءا ع الفيلمقدم .٤
  . وحمتوياته حىت يسهل متابعته

أدر جهاز العرض وامكث جبانبه ملراقبته ولضبط وضوح .٥
صامتا أو ناطقا  الفيلموإذا كان . الصور وشدة الصوت

بلغة ال يعرفها الطلبة ال مانع من أن يتوىل املدرس شرح 
  .بالكالم مباشرة أو بواسطة ميكروفون الفيلممناظر 
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إىل بكرته األصلية  الفيلمالعرض أعد بعد االنتهاء من .٦
  .وأعده إىل داخل علبته اخلاصة به

وذلك لشرح ما فام من  الفيلمحمتويات  ىفناقش الطلبة .٧
  .أمور وملعرفة مدي تفهمهم ملادته

وبعد صرف الطلبة من قاعة العرض امجع أجزاء اآللة مث .٨
  .اطو الشاشة بعناية وأعدها إىل مكاا

د منها غريك يفتقرير ليست يف الفيلمعن  سجل مالحظاتك.٩
  .مرة ثانية الفيلمعند عرض ذلك 

احلمه إذا وجدت األدوات  الفيلم ىفإذا حصل قطع .١١
  .   الفيلمالالزمة أوضع مالحظة بذلك داخل علبة 

  : التالية خلطوات التعليميةذ هذه كلها يقوم املدرس بافيولتن   
الطلبة وماذا يبني الباحث أو املدرس ماذا سيعمل  .١

األهداف وماهي  لم الكرتونفيد من تلك فيسيست
ويأخذ الوقت من هذا البيان   الفيلم ذلكاملرجوة من 

  .حوايل مخس دقائق
 يفدوء وانتباه واستماع واعي   الفيلميشاهد الطلبة  .٢

معمل اللغة مث يأمرهم املدرس أن يذكروا ويكتبوا ما 
وبقدر ما كراسام باختصار  يف ةمسعوا من القص

 .وحتتاج تلك املشاهدة إىل عشر دقائق. مسعوا
 لم فيالذلك يقص كل طالب أمام أصدقائه من  .٣

 .باالختصار، ولكل طالب دقيقتان لعرض ملخصه
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 يف يعني كل طالب فكرة أساسية من املوضوع املوجود .٤
 ."صانالشيخ والقر: " وهو وضوعأما املولم فيذلك ال

تعلق بالفكرة املوجودة ما تفييقص كل طالب قصة فورية   .٥
 .ولكل منهم ثالث دقائق

 .لمفيال يفيعني كل طالب األمساء واألفعال من القصة  .٦
بنود األسئلة من اجلمل  يفيضع الطلبة النقط املوجودة  .٧

 .الفيلماملأخوذة من 
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  لثالفصل الثا

  منهج البحث

  

  :املبحث األول

 منهج البحث ونوعه  

، وخيتار الباحث فيدخل الكياملالبحث ب يستخدم الباحث منهج
املهارات اللغوية  يفألنه يريد أن يعرف عملية التدريس  املدخل،هذا 

 . تلك اجلامعة يفمهارة الكالم ونتائجها متاما  يفخصوصا 

 والبحث اإلجرائي (class action)وهذا البحث هو حبث إجرائي 
عمل التطبيقي حتليل املشكالت باستخدام ال ىفساليب األهو أحد 

وهذا البحث يشتمل على . وعملية تطوير الكفاءة وحتليل املشكالت
  . ذ، واملالحظة، واالنعكاسفيالتخطيط، والتن: أربع خطوات وهي

ميدان  يفن البحث اإلجرائي هو البحث إوقال حسب اهللا 
   ٣٨.الفصل ىفالتربية الذي جيري 

م والتعلم اهلدف من هذا البحث لتحسني وتنمية جودة التعليو
التعلم وحبهم على التعلم  ىفارتفاع تشويق الطلبة  يفاليت تتصور 

ن البحث اإلجرائي هو إنستطيع أن نقول . وسيطرم على الدرس
الدراسة امليدانية على سبيل الترتيب اليت يقوم ا جمموعة من املدرسني 
ألجل إصالح العملية التعليمية من خالل عملية تعليمية معينة مع 

  . نتائج هذه العملية التعليمية وتقوميها يفأملهم ت

                                                 
38  Kasbollah, 1998  , Penelitian Tindakan Kelas , Malang: Dirjen Dikti Depdikbud  , hal, 34.  
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جيري هذا البحث بالتعاون واالشتراك ما بني الباحث ومدرس 
إن البحث  ٣٩بوقال زين العق. الفصل الدراسي ىفاللغة العربية 

الصف عن طريقة تصميم  يفاإلجرائي هو البحث الذي قام به املدرس 
كة بني الباحث واملدرس ويهدف ذ والتقومي بطريقة املشاريفاخلطة والتن

  .   لتحسني عملية التعليم ولتكون نتيجة الطلبة مرتفعة
م اتخدسا. فييهو كوهذا البحث  يفوأما املدخل املستخدم 

 يفأن يفهم ما برز وما ستر  حياول الباحثألن  فييهذا املدخل الك
ميدان البحث من املسائل أو املشكالت سواء كانت مرتبطة بالطبيعة 

إحدى املؤسسات واتمع البشري أو غري  ىفلسلوك الذي حدث وا
. البيانات املوجودة بدقةعلى سيستطيع الباحث أن حيصل . ذلك

اختار و. حصول البيانات يفوهلذا، ينبغي للباحث أن جيعل نفسه آلة 
الباحث هذا البحث ألن له خصائص مناسبة ألهدافه ومشكلة البحث 

لطلبة املستوي لم الكرتون فيبوسيلة  لكالماألساسية هي تنمية مهارة ا
املرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية  ىفاجلامعي 

استخدام هذا التصميم يناسب حبقيقة البحث  .احلكومية بونتيناك
ه مدرس اللغة فياإلجرائي وهو شكل البحث الشمويل الذي يدخل 

اإلطار االجتماعي لتنمية  ىفالعربية والطلبة واملدرسون اآلخرون 
اللغة العربية والتحكم من عملية التعليم والتعلم الذين  يفمهارام 
  ٤٠.ها يوميافييشتركون 

                                                 
39  Zainul Aqib,  2006 ,  Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru, Bandung. CV. Yrama Widya, hal. 
16.  
40 David Nunan, 1992   , Reseach Method in Language Teaching, Cambridge University Press 
hal.18.  
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  جمتمع البحث وعينتها

املرحلة الرابعة بشعبة  مخسة وعشرين طالبا يف هوجمتمع البحث   
، وهم يتكون على ثالث عشرة نساء واثنا عشر ذكورا اللغة العربية

وإلنتاج البيانات . ينتها فهي كل طالب ىف تلك املرحلة الرابعةفأما ع
ثليث املقابلة مبدرس اللغة العربية مث أجري الت الباحثأجري دقة، 

  .تلك اجلامعة برئيس شعبة اللغة العربية يف
  

  :املبحث الثاين

  خطوات البحث
من ناحية النظرية فإن البحث اإلجرائي ينفذ على حسب 

التحليل، . ٢ تفصيل الفكرة األوىل.١تعين ) كلوسس( الواحدة الدورة
. ٦التقومي ، . ٥العملية،  تنفيذ. ٤تشخيص املسألة العامة، . ٣

  ٤١والتصليح العام
  :عملية اإلجراء تشتمل على األسئلة التالية
ويؤدي ذلك العمل . من يفعل، ماذا يفعل، أين يفعل، وكيف يفعل

نفس  يفملالحظة والتفسري مقتضى احلال، وتليه عملية ا يفالذي صمم 
  ٤٢)Refleksi(الوقت مث تليه عملية االنعكاس 
 هذه يفو. هذا البحث يف) سكلوسا( ينفذ الباحث دورة واحدة

كل منها املالحظة، إجراء عملية  يفدورة مثانية لقاءات وتشتمل ال

                                                 
41 John Elliot, Action Research for Educational Change, Philadelpia: Open University Press. hal. 
11١ . 
42 Zainal Aqib, 2006  , Penelitian Tindakan Kelas ,Bandung: Yrama Widya, hal. 31 
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فهم ونعرف متاما عن هذا البيان نول. التدريس والتفسري واالنعكاس
 .إىل الصورة التاليةميكننا أن ننظر 

١الصورة   
  ٤٣)Lewin(لليوين  فيبحث اإلجراء الصالخطوات 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
43 Rochiati Wiriaatmaja. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung : Remaja Rosdakarya, hal 62. 
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  إجراء البحث  :املبحث الثالث

  تنظيم اخلطة التعليمية: األويلاخلطوة   
 يف الكرتون فيلميقوم الباحث واملعلم بتنظيم خطة استخدام     

اف التعليم العامة وتنظيم أهد. تعليم مهارة الكالم باللغة العربية
أنواع وواخلاصة من كل مواد التعليم وتنظيم مكان اجللوس، 

اليت   الفيلمبوسيلة وآداب احملادثة وعرض القصة املضمونة الوظائف 
صفحة املراقبة : مث إعداد آالت مجع البيانات، وهي قد جهزت قبلها

  . واملالحظة
  إجراء العمل: اخلطوة الثانية  
عملها فيتنمية مهارة الكالم  يف الكرتون فيلم أما عملية استخدام    

. املعلم نفسه والباحث مشاركة مث يراقب املعلم والباحث مبالحظتها
اموعة بتكوين  ختطيط التعليم ىفوجتري هذه العملية التعليمية كما 

وبعد ذلك مع استماع واعي  الكرتون فيلممشاهدة الصغرية قبلها مث 
ل تكلم كويالفصل الدراسي  يف يقص كل طالب أمام زمالئهم

أما تتابع .  الفيلمه ذلك ا حيتويمعقبلها  كونتاموعة اليت قد 
  :العمل فكما يلي

 تقدمي املواد  )١

يلقي املدرس مقدمة الوحدة اليت تتضمن مواقع 
الوحدة من املقرر الدراسي واملوضوع والدروس اليت 

ذه املوضوعات تتضمنها الوحدة وأهداف دراسة ه
يتها للطلبة مع اإلشارة إىل ما حتتاج أن تعده قبل البدء وأمه
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تدريس الوحدة من املواد التعليمية عندما تتطلب  يف
  .الوحدة ذلك

  اموعة ىفالتعلم  )٢
 ، يتعلم الطلبة مع تفكريالكرتون فيلمبعد عرض 

من حيث املفردات   الفيلمعليه ذلك ما اشتمل ومراعاة 
واجلمل املنطوقة مث  املستخدمة والتراكيب املوجودة

وبعد دلك هم ميثلون  ،ماجمموعكل  ىفيناقشها الطلبة 
 يفستخدم احملادثة على حسب الدور امل ىف  الفيلملك ذب

  . الفيلم ذلك
   يختبار الفردالا )٣

اموعة، أعطي املدرس  يفبعد ما تعلم الطلبة   
استخدام  يفالذي هو خطة من اخلطوات  تمتحاناالا

الفردي ويعطي املدرس نتيجة االمتحان  الكرتون فيلم
  .مهارة الكالم يفلتثبيت درجة ترقية أو كفاءة الفرد 

  املالحظة : اخلطوة الثالثة    
مها الباحث على معرفة علّفيأما املالحظة لعملية التعليم 

كل مؤشرات وتغريات من العملية التعليمية وتسجيلها 
ارة املالحظة شكل استم يفوكل املالحظة مسجلة . وتوثيقها

  .وورقة امللحوظة امليدانية
  التفكري: اخلطوة الرابعة    
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وكلما انتهت عملية التعليم، تعاون معلم اللغة العربية 
الفصل  يفكل حال من األحوال التعليمية اجلارية  يفوالباحث 
، إجراء العمل يفاملراقبة ملناقشة نتيجة املالحظة  يفالدراسي 

 يفحتسني اإلجراء  يفالتأمل و ىف مقياسا نتيجةالوتكون هذه 
        . الدور التايل

 
  :املبحث الرابع

   حضور الباحث
جناح  يفميدان البحث هو إحدى املعايري  يفحضور الباحث 

 يفالبحث جلميع جمال البحث وهلذا ينبغي للباحث أن جيمع البيانات 
  ٤٤.مجع البيانات يفحالتها احلقيقية وأن يكون نفسه آلة رئيسية 

ألنه  يفيهذا البحث الك يفهد تأن جيلباحث وينبغي على ا
كان الباحث الناجح هو الذي . سيلتقي باملشكالت املبحوثة واملتنوعة

 يفها فرييستطيع أن جيمع تلك البيانات مع حتليلها وتفسريها وتو
ميدان البحث خصوصا  ىفلباحث أن حيضر هذا، مما البد لو. ٤٥الكتابة
البيانات، وأن جيعل نفسه  على لحصوللي هذا البحث اإلجرائ يف

جمال البحث وحياول أن يتصل بأفراد  يفواحدا من أفراد املؤسسة 
تأدية عملية مجع البيانات مع صدقها  يفاملؤسسة جيدا حىت تسهل عليه 

  . هذا البحث يفوثباا كما يرجى 
  

                                                 
44 Nasution, 1996, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,  Bandung: Tarsito, hal. 124.  
45 L.J Moleong,  2001,Metode Penelitian Kualitatif,  Bandung: Remaja Rosdakarya,,hal. 54.    
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  :امساملبحث اخل

  البحث وموضوعهميدان 
إلسالمية احلكومية فوتيناك لطلبة اجلامعة ا يفحيدث هذا البحث   

وهذه . املرحلة الرابعة من شعبة اللغة العربية يفاملستوي اجلامعي 
وتيناك بني جمتمع السكان واألسواق بوسط مدينة  يفاجلامعة تقع 

وحتت رعايتها وهي بنيت منذ سنة  وأسستها إدارة الشؤون الدينية
  :واآلن هلا ثالث كليات وهي١٩٧٨
وهلا شعبتان ومها شعبة التربية اإلسالمية وشعبة كلية التربية  .١

  .تعليم اللغة العربية
 .كلية الشريعة وهلا شعبة واحدة وهي شعبة االقتصاد .٢
تصالية البشرية دعوة وهلا شعبتان ومها الدعوة االكلية ال .٣

 .والدعوة اإلعالنية
 ١٩٧٨هذه اجلامعة عدد كبري من الطلبة منذ سنة  ىفوقد خترج 

دد الطلبة اآلن اإلحصاء ويبلغ ع يفوتطور كما ظهر  زيادة يفوهو 
من الكليات والشعب املتخلفة املوجودة، وأكثرهم طالب  فىحوايل أل

يأتون من منطقة كليمنتان الغربية وأما الذين يأتون من مناطق أخرى 
جدا، مثل من جاوى الوسطي وكليمنتان  ونقليلفإندونيسيا  يف

  .الشرقية وغري ذلك
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  :سدالساملبحث ا

   البيانات ومصادرها
البيانات تشتمل على مجيع املعلومات واألخبار اليت حصلت من 
مصادر البيانات سواء كانت حتصيلها بوسيلة املقابلة املباشرة بني 
الباحث والطلبة ومدرس اللغة العربية أو بوسيلة الكتابة من الفحص 

سواء كانت وقال سوانارتو إن البيانات الثابتة . األول من البحث
حتصله من املقابلة أو الكتابة من مصادر البيانات تشكل برهانا لعالج 

سئلة والبيانات اليت خترج من هذا البحث ترتبط بأ ٤٦.مشكلة البحث
لدي  الكرتون فيلمهي إجراءات التعليم باستخدام ) ١:(البحث هي 

باجلامعة املرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية  يفالطلبة للمستوي اجلامعي 
 فيلماستخدام  ىفإجابتهم  ماهي) ٢(احلكومية  بونتيناك ؟،  اإلسالمية
نتيجة  ماهي) ٣(اللغة العربية؟،  يفمهم تنمية مهارة كال يف الكرتون
تنمية مهارة الكالم لدي طلبة املستوي  يف الكرتون فيلماستخدام 
سالمية املرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية اجلامعة اإل يفاجلامعي 

  كفاءم الكالمية أم ال؟ يفاحلكومية بونتيناك؟ وهل هناك تطور 
األول، البيانات األساسية : وأما البيانات اليت تصدر منه فنوعان

ن البيانات أة أو الدافعة ورأى سونارتو فيوالثاين، البيانات اإلضا
األساسية تصدر من الشخص األول أو ممن يعرف حقيقة مشكلة 

تصدر من الوثائق فة فيوجيدا، وأما البيانات اإلضاالبحث متاما 

                                                 
46  Sunarto, 2001  , Metodologi Penelitian,  Surabaya: PPS Unesa, hal, 56., 
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الكتب والتسجيالت والصور اليت تستطيع استخدام البيانات ك
   ٤٧.إلمتامها

البحث الكمي هي  يف، أن البيانات األساسية Laflandويرى 
األقوال والعمليات وأما ما تتوفر من اآلخر فهي زيادات البيانات أو ما 

 . ٤٨كالوثائق والصور وغري ذلك ةفييسمي بالبيانات اإلضا

هذا البحث تؤخذ البيانات األساسية من مدرس اللغة  يفو
تلك اجلامعة من املدرسني ورئيس  يفالعربية والطلبة ومن يعمل ويعيش 

هذا البحث  يفة فيوأما البيانات اإلضا. افيهاجلامعة ومجيع العمال 
عربية تعين مظاهر فتؤخذ من الوثائق اليت تتعلق بعملية تدريس اللغة ال

ا والتسجيالت من عملية تدريس اللغة فيهاألنشطة اليومية اجلارية 
   .العربية

 
  :سابعاملبحث ال

    اهأساليب أدوات البحث
ي، يفهذا البحث يعين املدخل الك يفوفقا للمدخل املستخدم 

فأصبح الباحث مفتاحا لكل البيانات ألنه يستطيع أن يعطي املعاين 
إعطاء املعاين  يفالبيانات كما  يفخبار اليت وجدها واإلفهام عن األ

مجعها، يستخدم  يفو. واإلفهام للجمل املة من مصدر البيانات
املالحظة، املقابلة، وآلة التسجيل وآلة : الباحث أدوات البحث مثل

                                                 
47 Sunarto, ibit, h.47 
48  J. Lofland dan Lyn H. Lofland, 1984  , Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitatif 
Observation and Analyisi. Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, , Hal. 73.b 
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اليت تستطيع أن تساعد الباحث كثريا، ألن لديه ) كامريا(التصوير 
  . البيانات الواسعة والعميقةمجع تلك  يفحدود إمكانية 

يتعلق جبمع البيانات، حياول الباحث االبتعاد عن األشياء  فيماو
وجبانب أن البيانات اليت اجتمعت مالئمة مبشكلة . اليت تسبب الفشل

 :ستخدم الباحث طريقة البحث كما يليفيالبحث، 
 

  املالحظة االشتراكية: املطلب األول

ب البحث اليت تفعل على سبيل املالحظة االشتراكية هي أسالي
ميدان  يفالترتيب باستعمال العني حلصول الوقائع اليت حدثت 

هي  Observasiوقال حماجر أن  . البحث وترتبط مبشكلة البحث
 يف ٤٩.كل مظاهر البحث يفاملالحظة والكتابة على سبيل الترتيب 

البيانات على حصول لعملية التدريس ل ىفهذا احلال يشترك الباحث 
 .املرتبطة مبشكلة البحث

  
   صيةخالش املقابلة: املطلب الثاين

ا األسئلة واألجوبة بني الرجلني أو فيهاملقابلة هي عملية احملادثة 
أكثر على سبيل مواجهة بينهما الستماع وحصول األخبار 

وعرف سونارتو أن املقابلة هي طريقة مجع البيانات . والبيانات
ويقوم الباحث باملقابلة  .باحث أو السائلبتقدمي األسئلة مباشرة من ال

مية بونتيناك والطلبة وإىل مدرس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلك

                                                 
49 N. Muhajir, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif ,Yokyakarta: Rake Sarasin, hal. 42 
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، واملقابلة حول عملية التعلم والتعليم من حيث افيهالذين يتعلمون 
 يفورغبة الطلبة ومهارة املدرس  املادة والطريقة والوسيلة التعليمية

     . ه الوسيلة لنجاح الطلبةإلقاء املادة واستخدام
هي اليت تتعلق مبشكلة فأما البيانات اليت يقصدها الباحث 

هذا العمل  تنفيذالبحث من عملية التعليم والتعلم اجلاري قبله، و
ملعرفة مقارنة بني الطريقة السابقة اجلارية اليت يستخدمها مدرس اللغة 

أو مدرس اللغة  العربية والطريقة اجلديدة اليت سيستخدمها الباحث
  .كرتونال فيلممهارة الكالم يعين  يفالعربية خصوصا 

والذين قابلهم الباحث هم مدرس اللغة العربية األستاذ بدر 
وهو  مخس الطالب، ورئيس شعبة اللغة العربية بتلك اجلامعةوالدين، 
  .صليفاألستاذ 
    

  التوثيق    : املطلب الثالث

هو أساليب مجع البيانات ن طريقة التوثيق إقال حدري نووي 
طريقة  و. ٥٠بوسيلة مطالعة أو مراجعة التراث ترتبط مبشكلة البحث

التوثيق هو األساليب جلمع البيانات من مصدر غري إنساين كالتراث 
والكتابات والصور ترتبط مبهارة الكالم واليت ميكن تعيينها بالتقومي 

كشف  يفوسوف تظهر النتيجة ) االختبار الوسطي والنهائي(
  .الدرجة

                                                 
50 Hadari Nawawi, 1985  , Metode Penelitia Bidang Sosial  , Yokyakarta: Gadjah Mada Universitas 
Press.  hal. 133 
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هذا البحث هو الصورة والتسجيل  يففأما التوثيق املستخدم 
 املأخوذة هي الصورةيقصد بو. تلك اجلامعة يفستخدم امل والكتاب

باستخدام  ك التعلماشترا يفصورة عملية مدرس اللغة العربية والطلبة 
ختبار الشفهي اال تنفيذلة ووسيلة لآوأما التسجيل هو  .الكرتون فيلم
والكتاب املستخدم . اء كان قبل إجراء عملية التدريس أو بعدهسو

" العربية للناشئني" كتاب س منسها املدراليت يدرمدروسة هو مادة 
   .  اجلزء الرابع

 
  االختبار: املطلب الرابع

معرفة مقياس قدرة الطلبة  يفاالختبار هو إحدى الطرائق 
إعطاء ف. وبعده لكرتونا فيلممهارة الكالم قبل إجراء  يفوكفاءم 

دف ملعرفة قدرة وكفاءة فيه الكرتون فيلممشاهدة االختبار قبل 
عملية  وأما إعطاء االختبار بعد. الطلبة األساسية ملهارة الكالم

دف ملعرفة قدرة وكفاءة الطلبة ملهارة فيه الكرتون فيلممشاهدة 
بار واالخت .الكالم وأجرى هذا االختبار كل انتهاء عملية التدريس

. االختبار الشفهي واالختبار التحريري: يعقد على قسمني مها
هي معرفة جناح  الكرتون فيلماالختبار بعد إعطاء  يفوالغاية املنشودة 

  . مهارة الكالم وتطورها يفالطلبة 
  :هيفوأما اآللة اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات 

ن الباحث نفسه، وم: اآللة األساسية اليت تشتمل على  . أ
  ).مدرس اللغة العربية(عملية البحث اإلجرائي يف يشترك 
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 Pedoman(ة اليت تشتمل على دليل املالحظة يفاآللة اإلضا  . ب

Observasi( ،والكتابة امليدانية والوثائق.  
 
  :منااملبحث الث

  وتفسريها حتليل البيانات

ترتيب البيانات وحبثها على  يفالبيانات هو حماولة الباحث  حتليل
نظم والتدرج من املالحظات، واملقابالت وما أشبه ذلك لتنمية سبيل امل

  ٥١.فهم الباحث لألشياء املبحوثة وتقدميها لآلخرين
ينفذ التحليل باستخدام البيانات الكمي وتلك  Moleong وقال 

مجيع  مراجعة أو مطالعة. ١: البيانات اليت قد اجتمعت حتلل بطريقة
   ٥٢.اخلالصة وحتقيقها .٣تفصيل البيانات، و. ٢البيانات، 
أثناء مجع البيانات  يفينفذ التحليل عند مجع البيانات فقط بل ال 

ويرجى أن يشحذ املالحظات املركزة من ذلك العمل ولتعميق املشكلة 
بعد ما حلل الباحث  .املهمة وترتبط باملشكلة املبحوثة األساسية

لها فالبد ، ولكي يتمكن من حتليأن يقدمها الباحثيستعد البيانات، 
   :أن يتبع الباحث اخلطوات التالية

  
  عرض البيانات )١

يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير 
اجلداول وكذلك عملية  يفوالتنظيم وترتيب البيانات 

                                                 
51 Muhajir, Ib.it, hal. 51 
52  Moleong, Ib.it, hal 190 
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اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة 
  .املعينة أو إىل املوضوع املعني

نتظمة فعرض البيانات كمجموعة البيانات امل
أية خطوة  ىفواملرتبة حىت ميكن من استنتاجها وختطيطها 

العمل منها، فبهذا العمل يقوم الباحث بتحرير وتنظيم 
  .تلك البيانات

  تصنيف البيانات  )٢
بعد ما قام الباحث مجع البيانات بأدواا، فاآلن 

فالتصنيف هو وضع . بتصنيف البياناتيقوم الباحث 
ث تسهل معرفته ومتييزه عن فئة خاصة ا حبي ىفكل فرد 
  .٥٣غريه

مث يقوم الباحث بنقل البيانات من هذه األدوات 
إىل جدول للتبويب وفقا لنظام مناسب حىت ميكن حتليلها 

  . ٥٤وتفسريها على حنو منظم
هذه اخلطوة بتحديد وتعيني  ىفيقوم الباحث 

البيانات النافعة والبيانات غري النافعة حىت تبقي لدي 
نات النافعة، مث يفرق الباحث البيانات الباحث البيا

اموعة ويفصلها على حسب مشكلة البحث اليت 
  .قدمها الباحث
  

                                                 
٥٢   ،��$E �� وK ��$E١٩٧٨�� ا�	����    ٣٦. دار ا��h50 ا�����، ص: ��K ا�8W0، اVردن،، 
0$ه] ا��	S? l ا�
  ٣٧٤. ا���eCW\ DE ، ص  ٥٤
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    تفسري البيانات )٣
موعة عملية التفسري هي كيف يفسر الباحث جم

تشكيل البيانات على أساس البيانات، أي حياول الباحث 
جمموعة من املصطلحات األساسية اليت قد تكون إطارا 

نتيجة حبث بظل الباحث مؤمن به سواء تؤيده ينظريا 
  .قدينستخدم التفسري اليمعني أم تعارضه و

  :يلي فيماويفصل الباحث حتليل البيانات         
ة البيانات من تطبيق فيحيلل الباحث عن طريقة وص  . أ

  .خطوات التدريس الذي قام به الباحث أو املدرس
طات الطلبة انشة يفحيلل الباحث عن طريقة وص  . ب

، ويشتمل يفا أجري الباحث العمل الصعند م
) ٢(تشجيع أو دفع الطلبة عند التعلم، ) ١: (على

نتائج التعلم من االختبار القبلي واالختبار اإلجرائي 
الدور األول واالختبار ما بعد إجراء عملية  ىف

، وكتابة التقرير وتقدمي )االختبار البعدي(التدريس 
  .العرض

الذي قام به الباحث واملدرس وملعرفة جناح تطبيق العمل 
ونتائج تقرير الطلبة وتقدمي العرض وإعادة القص، 
واحملادثة، واملالحظة بني الطلبة يستخدم الباحث طريقة 

     X )F:N( = P %١٠٠: النسبة بالرموز

  : الشرح
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P  =نسبة النجاح  
F =درجة جناح البند  
N =عدد البنود  

تيجة كفاءة وأما الرمز املستخدم للباحث عن متوسط ن
  : الطلبة هو

 ∑ x= x     
  n 

  :الشرح
X =متوسط  

         ∑ x      =تائج احملصولة من مجيع الطلبةنال.  
n                       =٥٥عدد الطلبة. 

  :وأما النسبة املئوية وتفسريها، هي
  ممتاز=   %١٠٠- %٨٥
  جيد=     %٨٤- %٧٠
  متوسط=     %٦٩- %٥٥
  مقبول=     %٥٤- %٥٠
  ضعيف=    %٤٩- %٠

  :سعاتملبحث الا

  فحص فصاحة البيانات
ميدان البحث ألا  يففصاحة البيانات هي مهمة مراعاا 

ولعمل . ٥٦أن تعاجل املشكلة املبحوثة يفحتتوى على صدق البيانات 

                                                 
55 Arif Furqan, 1982, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, hal.157 
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إعادة ) (Member check.١: الفحص جيعل الباحث ثالث طرائق وهي
لبيانات املوجودة ممن يعطي البيانات ويقارن بني املالحظة فحص ا

طريقة فحص ) Triangulasi(التثليث . ٢واملقابلة هل مها مساويان، 
البيانات باستخدام األشياء اليت خرجت من تلك البيانات لتقارن 

قبول االقتراحات والتوجيهات من األصدقاء . ٣بالبيانات املوجودة، 
              ٥٧.خطوات البحث يفهذا اال و يفالذين هلم كفاءة 

                  
  

  

  

                                                                                                                                      
56 Kayadi, 2003  , Implementasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Pada 
SLTP Negeri 22 Surabaya, Tesis tidak dipublikasikan. Surabaya: PPS UNESA, Hal 63.     
57 Syamsuddin, AR.S. Damaianti, ١٩٩٩Metode Penelitian Pengajaran Bahasa, Bandung: Remaja 
Rosdakarya, hal. 242 
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  لفصل الرابعا

  عرض البيانات وحتليلها

  

  :املبحث األول
  عرض البيانات 

  واحتياجهم إىل تنمية الكالم يف مهارة الطلبةياس مق :املطلب األول  

، وهذه اخلطوة ملعرفة والبيانات قام الباحث جلمع املعلومات
هذه اجلامعة وتشخيص  يفعن عملية تعلم اللغة العربية الواقعة 
طالب حول  ةبعوقام الباحث باملقابلة مع املدرس وس. مشكالا

عملية تعليم مهارة الكالم باللغة العربية، ومن هذه املالحظة توجد 
  :هذه اجلامعة كاآليت يفأن املشكالت اليت وقعت 

  .الفروق الفردية  ) أ
 .متعددة ويةلغة فيإىل خلاختالف ) ب
 .نفس الصف ىفاختالف مستوي الطلبة اللغوي   ) ج
  .ضعف جتارب الطلبة مع املدرس) د
  .قلة إملام املدرس جبوانب التربية احلديثة) ه
  .حنو تعلم اللغة العربيةتهم ومهرغبة الطلبة ضعف ) و
  .تعليم اللغة العربية يفعدم الوسيلة التعليمية والطريقة اجليدة ) ز
  .املقرر راسيعدم الكتاب الد) ش

مادة اللغة  يفمهارة الكالم  ياسوإلدراك احلقائق عن مق
الباحث االختبار القبلي ويكون ذلك االختبار جري أفالعربية، 

 

٦٢ 
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هذا ري وجي Based Score Of Studentالطلبة األساسية  ملعرفة درجة
حىت يعرف الباحث هل  الكرتون فيلممادة قبل إعطاء االختبار 

 .اللغة العربية يفمهارة الكالم لدي الطلبة  يفهناك تطور أم ال 
، جعل مهارة الكالم يف األساسية وملعرفة نتيجة كفاءة الطلبة

الشفهي  االختبارو االختبار التحريري ببنود األسئلة الباحث
حول مادة اللغة الشريط  يفاليت سجلت  بوسيلة املقابلة الشخصية

تيعاب املفردات من حيث اس قبلهالعربية اليت يتعلمون ا 
وهذا االختبار يعقد . اجلمل والقواعد وكذلك تركيب الكلمة

كفاءة الطلبة ومعيار الكرتون  فيلمقبل إجراء عملية التدريس ب
النطق، والقواعد، : وهي يسيمقا أربععلى تكون ي األساسية

 ىف إىل طريقنيقسم نتكلها  هذهو. واملفردات، والطالقة
النطق والطالقة  فيهلشفهي الذي يدخل االختبار ا :اومهمقياسهما 

بطرح األسئلة مباشرة إىل الطلبة، يعين أمر االختبار طريقة ذلك و
الطلبة ألن يتقدم أمام الفصل واحدا فواحدا إلجابة األسئلة اليت 

القواعد واستيعاب  فيهاالختبار التحريري يدخل و .اصممت قبله
  : كاآليت املفردات

  األسئلةبنود 

 إىل املدرسةذهب الطالب  .١

  )ة منسبة بالفاعلبكلمإمالء الفراغ ( الطلبة إىل املدرسة.....
أذكر مفرد ( الكتب والدروس والتجارب، ويذهبون ويكتبون؟ .٢

 )الكلمات اآلتية
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تلـك   ىفناسبة بالقواعد املضع الصفة ......(اشتريت الكتب .٣
 )النقطة

-اختـرع -احلـديث -هذه-أسهل-يكون-اإلنسان-يف-حيت .٤
 )رتب الكلمة( .العمل-اآلالت-هذا-العصر-صار

ـ ر(النسـاء  -املكتبة-اجلميلة-يف -قرأن-الكتب-الواسعة .٥ ب ت
 )الكلمة

 "أنا مريض - ما احضر الدرس أمس " وصل هذه اجلملة؟  .٦   
  )اربط بني هاتني اجلملتني(

 يفيتعلم على - الغرفة يفيتعلم التلميذ "وصل هذه اجلملة؟ . ٧
 ) نياربط بني هاتني اجلملت("الغرفة

 ؟" الراحة"ما ضد كلمة . ٨
 ؟"البستان"ما املراد من هذه الكلمة  .٩
 ؟من أين يعرف التلميذ اجلزر ١٠
كان املدرس حيدد األوزان اخلاصة صدق االختبار، وملعرفة    
)Kisi-kisi (اآليت ٢ اجلدول يفانت األوزان اخلاصة هي كما كو:  

  مدلول الكفاءة  الكفاءة األساسية  الرقم
رقم 
  ةاألسئل

عدد 
بنود 
  األسئلة

١  
تغري األمساء . ١.أ  لقواعداستخدام ا. أ

واألفعال من 
١  ٢- ١  
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مجعها إىل   
  مفردها

تعيني الصـفة  . ٢.أ
وترتيب الكلمة 

  اجلمل    ربط
١  ٧- ٣  

  املفرداتاستخدام . ب

ضد ومـراد  . ١.ب
  الكلمة

٢  ٩- ٨  

  ١  ١٠  ضع الكلمةو. ٢.ب

  ١٠  ١٠  عدد بنود األسئلة  ٢
  

نتيجة املتنوعة على على ال ، حيصلالقبلي ية االختبارومن عمل
 بنود األسئلة السابقة يفإجابة األسئلة املكتوبة  يفحسب كفاءم 

. آلة التسجيل يفجل جري وسأ الشفهي الذي االختبارمث يعقد 
أراد أن يوفرها الباحث تلك النتيجة  الباوعشرين ط ةمخسومن 

  . على التفصيل
مكن تصنيفها إىل مخسة يفصل عليها الطلبة وأما النتيجة اليت ح

  :أقسام وهي
  .درجة املمتاز ال يناهلا أحد الطلبة .١
 .)انالطالب( ٢ درجة اجليد ناهلا .٢
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 .البط ١٠درجة املتوسط ناهلا  .٣
 .طلبة ٧درجة املقبول ناهلا   .٤
 . طلبة ٦درجة الضعيف ناهلا  .٥

  
  )٣انظر جدول(

  ٣:اجلدول
  ختبار القبلياال يف الكالممهارة  على الطلبةقدرة 

  

  اسم الطلبة  رقم
  املؤشر

  الطبقة
  الدرجة  الطالقة   املفردات   القواعد  النطق 

  متوسط  ٦٥  ١٦  ١٧  ١٧  ١٥  أول الدين. أ  ١
  متوسط  ٦٨  ١٦  ١٧  ١٨  ١٧  أمحد رضوان  ٢
  جيد  ٨٢  ٢٠  ٢١  ٢٠  ٢١  أمنة  ٣
  ضعيف  ٥٠  ١٢  ٩  ١٤     ١٥  أولينا  ٤
  ضعيف  ٥٢  ١٢  ١٠  ١٥  ١٥  ديانج نورلنا  ٥
  جيد  ٧٦  ١٨  ٢٠  ١٩  ١٩  ديسي اغريين  ٦
  متوسط  ٦٧  ١٦  ١٧  ١٧  ١٧  دونوا صاحلني  ٧
  مقبول  ٥٥  ١٤  ١١  ١٦  ١٤  دووي   ٨
  مقبول  ٦٣  ١٤  ١٥  ١٨  ١٧  افيديان صو  ٩
  متوسط  ٧٠  ١٦  ١٨  ١٩  ١٧  هجرينايت  ١٠
  متوسط  ٦٥  ١٨  ١٦  ١٦  ١٦  ميال رزقي   ١١
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  ضعيف  ٤٩  ١١  ١٢  ١٤  ١٢  حممد أمني   ١٢
  مقبول  ٦٠      ١٤  ١٥  ١٦  ١٥  نور الدين  ١٣
  مقبول  ٥٥  ١٤  ١٥  ١٥  ١١  نور حسنة  ١٤
  ضعيف  ٣٦  ٨  ٩  ١١  ٨  أوحا فرحييت  ١٥
  ضعيف  ٣٦  ١١  ٨  ٨  ٩  فربي ينساه  ١٦
  متوسط  ٧٣  ١٨  ١٨  ١٩  ١٨  رضا   ١٧
  مقبول  ٥٩  ١٤  ١٥  ١٦  ١٤  سانيبة  ١٨
  متوسط  ٦٦  ١٦  ١٦  ١٧      ١٧  سرديوان  ١٩
  ضعيف  ٤٦  ١١  ١٢  ١٣  ١٠  سورياين  ٢٠
  متوسط  ٦٨  ١٨  ١٧  ١٧  ١٦  نيفمشس العار  ٢١
  مقبول  ٥٣  ١٤    ١٢     ١١  ١٦  نور عيين  ٢٢
  متوسط  ٦٦  ١٨  ١٨  ١٦  ١٤  ذو خري من  ٢٣
  مقبول  ٦١  ١٥  ١٤  ١٨  ١٤  جنيدي  ٢٤
  متوسط  ٦٥  ١٦  ١٦  ١٧  ١٦  عبد الرحيم  ٢٥
    ١٥٠٦  ٣٧٠  ٣٦٨  ٣٨٧  ٣٧٣  اموعة   
  قبولم  ٦٠،٢٤  ١٤،٨  ١٤،٧٢  ١٥،٤٨  ١٤،٩٢  املتوسط   

  
 مهارة الكالم عرض ىفتوضيحا ملعرفة درجة التكرار عن نتائج الطلبة و  

  :الصورة التالية  لباحثا
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    ٤:اجلدول يفذلك  
   فيلمالالكالم قبل استخدام  يفدرجة تكرار نتائج الطلبة 

  نسبة مئوية   عدد الطلبة   مسافة حتديد النتيجة  النتيجة   الرقم 
  %٠  ٠  ١٠٠- ٨٥  ممتاز  ١
  % ٨  ٢  ٨٤- ٧٥  جيد  ٢
  % ٤٠  ١٠  ٧٤- ٦٥  متوسط  ٣
  %٢٨  ٧  ٦٤- ٥٥  مقبول  ٤
  %٢٤  ٦  ٥٤- ٠  ضعيف  ٥
  %١٠٠  ٢٥  ١٠٠  اموعة   ٦
      

على  %٨الكالم   ىفومن هنا يتضح أن مهارة الطلبة   
%  ٢٨طالبا على مستوي متوسط، و% ٤٠مستوي جيد، و

  .طالبا على مستوي ضعيف %٢٤و. الطلبة على املستوي مقبول
 يفأن أكثر مهارة الطلبة  على جممل، نعرف هناولذلك   

هذه العبارة استخدم  ولتأكيد" مقبول"م على مستوي الكال
  : الباحث اآلن رمز متوسط مهارة الطلبة كاآليت

٦٠،٢٤=  ١٥٠٦   
٢٥  

الكالم  يفبعد ما عرف الباحث واملدرس كفاءة الطلبة 
 ي املقبول،وهم على مستو. النتيجة ىفباالختبار القبلي اليت ظهرت 
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الكرتون الذي قد  فيلمعمل الباحث واملدرس عملية التدريس بيف
أو الدرس أعطي  الفيلمأثناء مشاهدة  يفو ،جهزه الباحث قبله

 كلها بعد انتهاء عملية التدريساملدرس االمتحان اإلجرائي مث 
 يفأعطي الباحث واملدرس االختبار البعدي ملعرفة كفاءة الطلبة 

 فيلممشاهدة ما قبل إجراء  اللغة العربية يفالكالم وتطورهم 
علم عملية الت تنفيذول.وما بعدهأو عملية التعليم والتعلم  الكرتون
  : استخدم الباحث واملدرس اخلطوات التالية والتعليم
  

  الدور األول  يفختطيط العمل : املطلب الثاين   

   يفتصميم خطة العمل الص )أ

 يفاقبتان خطة العمل يناقش الباحث واملدرس واملر      
 اتأن اللقاء" نتيجة املناقشة املوافقة وهيو .الدور األول

التعرف  تتكون عن ست لقاءات تواجه اللقاء األول
والبيان عن األهداف التعليمية واإلرشادات العامة حتتوي 

 يفاحلث أو التشجيع  على التشويق واحلب والرغبة على 
الكرتون والترتيب أو  مفيلمشاركة عملية التعليم والتعلم ب

الثاين اللقاء و .واالختبار القبلي الفيلممشاهدة  يف التنظيم
اخلطتني من التعلم بأسلوب  تنفيذحىت اللقاء اخلامس 

إلقاء املواد : تقسيم الطلبة إىل اموعة الصغرية، وهي
للقاء اوأما . اموعة يفالفصل، والتعلم  ىفالدراسية 
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من عملية التدريس ) رياألخ(ي بعداالختبار الفسادس ال
  .الكرتون فيلمباستخدام 

ألوقات الدراسية لعملية التدريس باستخدام ا وأما      
تناسب مع جدول مادة دراسة اللغة العربية تف الكرتون فيلم

اجلامعة اإلسالمية احلكومية  يفللمرحلة الرابعة املوجودة 
  .اجلدول ىفكما  ناكبونتي
   )٥س اجلدول مدة إجراء عملية التدري(

  املادة الدراسية  السنة/الشهر /اليوم  اللقاء  الرقم
  االختبار القبلي   ٢٢أبريل  ٢٠٠٨الثالثاء،   األول  ١
  جعل اموعات للمحادثة   ٢٣، أبريل ٢٠٠٨األربعاء،   الثاين  ٢
  الشيخ والقرصان   ٢٩، أبريل ٢٠٠٨الثالثاء،   الثالث  ٣
  تكرار املشاهدة    ٣٠، أبريل ٢٠٠٨األربعاء،   الرابع  ٤
املناقشة حتت املوضوع   ٦، مايو ٢٠٠٨الثالثاء،   اخلامس  ٥

  املشهود  
  إعادة القصة     ٧، مايو ٢٠٠٨األربعاء،   السادس  ٦
  عرض القصة املشهودة   ١٣، مايو ٢٠٠٨الثالثاء،   السابع  ٧
  االختبار البعدي   ١٤، مايو ٢٠٠٨األربعاء،   الثامن  ٨
  

  

  

  



٧١ 
 

 

  يميةتصميم اخلطة التعل  . ب

 املوضوع )١

اليت تستخدم  الكرتون فيلممأخوذة من   
القصة من كون يت الفيلمو. الكالم يفاللغة العربية 

   .العملعلى  والنصيحة واملدافعة والتشجيع
 . أهداف التعلم )٢

بصفة عامة، أن اهلدف املنشود هو سيطرة   
، أي موضوع وجمال يفادثة والقصة واحمل يفالطلبة 
وعرض القصة ) الكالم(ثة احملادعلى الطلبة  حث
الكالم وال  يفطاء وال تردد من اخلخوف دون ب

كثري من عن كما وقع  تقدمي العرض يفل وخج
  .والتشويق بينهم الطلبة
بصفة خاصة، من حيث احملادثة والقصة   

الكالم  يفث الطلبة حيبأسلوب السؤال واإلجابة 
  . وتطبيق اللغة العربية

  
  .الكرتون فيلمليمية بتصميم خطة األنشطة التع ) ج

جعل الباحث التصميم على نوعني ومها األول     
  . يتعلق بالقصة فيمايتعلق باحملادثة والثاين  فيما

  :كما يليفوأما الذي يتعلق باحملادثة   
  .الصف الدراسي يفإلقاء املواد الدراسية ) ١
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 ةتقسيم اموعة على حسب احلاجة املوجود )٢
  . الفيلممن  كل موضوع يف
  .بطريقة احملادثة  الفيلم ىفمتثيل القصة ) ٣
  .االنعكاس) ٤

  :كما يليففأما الذي يتعلق بالقصة 
  .الصف الدراسي يفإلقاء املواد الدراسية ) ١
  . الفيلمعرض القصة بعد مشاهدة ) ٢
   .االنعكاس) ٢
   

  .الكرتون فيلماستخدام  يفإرشاد الباحث واملدرس ) د

  .الكرتون فيلمعلم بإجراءات عملية الت كيفية) ١
  .تنظيم مكان اجللوس)  ٢
  . الفيلمآداب مشاهدة ) ٣
طالب إىل  ةمن ثالثاحملادثة، وهي تتكون  كيفية) ٤

  .ةمخسة أو ست
  .عرض القصة كيفية) ٥
  .باإلنصات  الفيلممشاهدة . أ
  .فهم القصة املشهودة. ب
  .إعادة القصة بعد املشاهدة. ج
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 والنصيحة ق بالوصيةجعل القصة القصرية اليت تتعل. د
مع زيادة املفردات من الباحث  الفيلم يفاملوجودة 
  . واملدرس

  
   العمل للدور األول تنفيذ: املطلب الثالث
  .الصف يفإلقاء املواد الدراسية   ) أ

تنمية مهارة  يف الكرتون فيلمن إجراء استخدام إ    
شعبة اللغة  يفالكالم عند الطلبة للمستوي اجلامعي 

عة اإلسالمية احلكومية بونتيانك شيء مهم العربية للجام
على وجه  ةاملقصود وجوده حلصول األهداف التعليمية

وإلدراك حقائقها البد أن تكون عملية . عام وخاص
هذا الدور أنواع األنشطة،  يفو. التدريس جتري بالدور

االفتتاح، إلقاء مادة الدرس، بنية املعلومات : وهي
يت تتطلب إىل وجود احملادثة الالسابقة، تقسيم اموعات 

  : ليتكما فأما تفصيلها  . الفيلم يفة، كما هي ياموع
، يبدأ املدرس إلقاء مادة التعلم افتتاح الدرس    

السالم على قرأ بداية اللقاء ي ىفاملدرس و. بافتتاح احلصة
الطلبة، ويهيئهم، ويسأل عن أحواهلم ويشجعهم جلذابة 

الوسيلة الطلبة  ويعرف الدرساتباع  يفميوهلم واهتمامهم 
  . معمل اللغة ىف الكرتون فيلمالتعليمية وهي مشاهدة 
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بعد افتتاح الدرس يوصل عرض الدرس،وأهدافه،     
 الكرتون فيلمبيان أهداف املرجوة باستخدام املدرس إىل 
رض املادة مث يع الفيلممع جهاز  ذلك  وخصائصها

 .جلاهز قبلهبفتح الشاشة أو القرص ا الدراسية املدروسة
ولتيسري فهم الطلبة على املادة وأهدافها كتبها على 

   .السبورة
حياول املدرس أن جيمع بنية املعلومات السابقة،     

  :سئلة التاليةاملادة الدراسية مبعلومات وخربات الطلبة باأل
 أين تعلمتم اللغة العربية قبل؟ )٤

 أية طريقة ووسيلة تعلمتم اللغة العربية؟  )٥

 فيلمعلم اللغة العربية باستخدام م تكهل سبق  )٦
  ؟الكرتون

 أية مهارة كانت تعلمتم؟ ىف )٧

جتيدوا التكلم  أذهانكم حىت يفتلك اللغة ؤثر هل ت )٨
 ؟ا

، بعد ما عرف املدرس خربات تقسيم اموعات  
 الطلبة السابقة، قام املدرس بتقسيم الطلبة إىل اموعات،

لكل ألن  الباطوعشرين  ةمن مخس تجمموعا ةأربعكون ف
تتكون من الرجال كل جمموعة  يفوجمموعة أربع أشخاص 

كفاءم اللغة العربية إضافة  يفوالنساء واختالف مستواهم 
  .إىل نتيجة االختبار القبلي
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   . الصف يف التعليميةنشطة األ. )ب

الكرتون  فيلميأمر املدرس الطلبة مشاهدة ذلك     
احث هل حيتاج وبعد ذلك سأل املدرس أو الب. دوء واعي

طلوبا ان التكرار موإذا كاملشاهدة؟  يفالطلبة إىل التكرار 
ولكن، . فعل ذلك املدرس تكرارا حىت يكون ثالث مراتيف
أثناء املشاهدة  يفاملرة الثالثة يقطع أو يطفئ املدرس القصة  يف

هل هناك : "استفهامية مثل ةلئسأمث يسأل املدرس الطلبة ب
وبعد ري ذلك الصعبة لدي الطلبة؟ املفردات أو اجلمل  أو غ

مجيع النواحي من تلك القصة  يفاملشاهدة هم يتناقشون بينهم 
: سواء كانت من حيث اللغة املستخدمة والنص املشهود مثل

أو من حيث " املفردات والتراكيب والقواعد واألساليب"
القصة اليت تتعلق وثيقا باللغة تلك  يفالثقافة مثل العادة اجلارية 

، سأل املدرس ماذا فهمتم من الفيلموبعد مشاهدة . ربيةالع
موجودة  كل فقرةكتابة بأمر املدرس الطلبة مث تلك القصة؟ 

لك ذوبعد  ،أمرهم أن يفرقوا بني األمساء واألفعالو ةالقص يف
أمر وبعد،  .إعادة القصة أمام زمالئهم واحدا فواحداأمرهم 
ى األقل ثالث يكتبوا القصة احلرية علأن الطلبة املدرس 
ومع زيادة  دةفيالوصية والنصيحة املاليت حتتوي من . الفقرات

وبعد انتهاء هذه . املفردات اليت قد جهزها الباحث واملدرس
أخوذة من امل يعطي املدرس التمرينات باألسئلة املتنوعةكلها، 
  .الفيلم
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   االنعكاس )ج

ة املادة املدروس مشاركة يفملعرفة مستوي تقدم الطلبة و    
إىل ضعف بعض  ويضاف ومدي حاجتهم إىل األنشطة التعليمية

عقد يف النتائج يفمشاركة عملية التعلم الذي ظهر  يفالطلبة 
قد تعلمه الطلبة بعد قليل أو  فيمااالنعكاس وهو طريقة  التفكري 

ويعترب االنعكاس استجابة ملا حدث عند الطلبة . ما قد مضي
لعملية التعليمية اليت امن م أوسواء كان ما برز من الطلبة أنفسه

  . يشتركون به
اللقاء  يفكل آخر لقاء التعلم إال  يفاالنعكاس ري وجي    

ومل حينئذ   جترالعملية التعليمية مل ، ألناألول من عملية التعلم
الدرس باالنعكاس مع الطلبة  ويتم املدرس. تؤد املواد املدروسة

، عليهاوسيطرم  أهداف الدرس ي حتققدملعرفة م فيهويتشاور 
 يفوجبانب ذلك يطلب املدرس عن انطباعام ومقترحام 

  . التعلم
مبدأ  تنفيذيلي بعض العبارات اليت تصف وتصور  فيماو    

  .عملية التعلم يفاالنعكاس 
 مشارة التعلم ذا النمط؟ يفهل لكم اخلربة  )٢

 هل تسركم هذه الطريقة؟ )٣

  ما رأيكم عن العملية التعليمية اليوم؟ )٤
ا هي األشياء اجلديدة اليت تنالوا من العملية م )٥

 التعليمية اليوم؟
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 هذه العملية؟  يفهل لكم االقتراحات والرأي  )٦

      اكتبوا األشياء املهمة عن املواد التعليمية اليوم؟      )٧
عملية التعلم، يكشف أن  يفمن االنعكاس املستخدم     

باستخدام مشاركة التعلم  يفالطلبة يشعرون الفرح والسرور 
  .   الكرتون فيلم

  
   الدور األول يف الكرتون فيلماستخدام  يةن عملالتأمل م )د

 فيهالكرتون وما  فيلميؤدي التأمل بعد ما متت مشاهدة     
وهذه العملية . الكالم يفمن عملية تدريسه ملعرفة كفاءة الطلبة 

 يفبطريقة املشاركة بني الباحث ومدرس اللغة العربية ري جي
مناقشة بأوراق املالحظة وأوراق  يفالتدريس ومراقبتها  عملية

ويفصل الباحث البيانات ويوصف ا مث حيقق . التقومي املقررة
 يفنتائج الطلبة احملصولة من املالحظة عند إجراء عملية التدريس 

  :يلي فيماالدور األول، 
 يفأنشطة إلقاء املواد الدراسية اليت جتري كما  .١

  .اخلطة
فة الواضحة اليت يوجه ا املدرس إىل تنظيم الوظي .٢

 الكرتون؟  فيلمالطلبة ماذا سيفعل من استخدام 

الطلبة باالهتمام اخلاص من مدرس اللغة العربية  .٣
) مضمون القصة( متاما الفيلمالذين مل يدركوا 

مل يتكلموا باللغة العربية بأسباب احلياء  ويشجع من
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 الكالم وغري يفوالتردد واخلوف عن األخطاء 
 .  ذلك

الدور األول من عرض القصة  يفأنشطة احملادثة  .٤
لب جذابا ومتشوقا اجتعل الط الفيلم يفاملوجودة 
التكلم بدون أن يشعروا باحلياء  يفومتشجعا 
 .األخطاء والتردد وغري ذلك منواخلوف 

 علىواستيعاب الطلبة املفردات اجلديدة وسيطرم  .٥
 .لتكلم اتركيب الكلمة اليت تناسب القواعد مث ا

يع حىت ال يستط يفالبحث غري الكا يفالزمان  .٦
كما جهزها  ىخراملدرس أن يستخدم باألفالم األ

 .   الباحث قبله

        
    البعدي االختبار )ه

، يعطي الدور األول يف بعد االنتهاء من عملية التعليم    
الطلبة على املادة ختبار ملعرفة سيطرة االاملدرس والباحث 

 منوهذا االختبار يتكون . الفيلم يف) مضمون القصة( املدروسة
). الكتايب(االختبار الشفهي واالختبار التحريري : طريقتني ومها

وأسئلة أو مادة االختبار الشفهي يأخذ من فهم مسموع القصة 
، بطريقة أن يتقدم كل طالب منفردا أمام الفصل على الفيلم يف

 كان االختبارو كشف احلضور يفحسب األمساء املكتوبة 
  .سيطرة النطق السامل والطالقةمن الشفهي يتكون 
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حتوي على استيعاب املفردات في وأما االختبار التحريري
االختبار البعدي بعد ري وجي .ةفيوسيطرة القواعد النحوية الصر

الكالم  يفتقدم الطلبة  اء عملية التدريس كلها ملعرفة مدىإجر
بإعطاء األسئلة اليت  ختباراال يعقدو .الكرتون فيلمباستخدام 
  :تايلكال الفيلم يفمن موضوع القصة  األسئلة بنود منتتكون 
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  املوضوع

  الشيخ والقرصان

أحد شواطي بعيدة كان يعيشون ثالثة اخوة حياة سعيدة ينطلقون  ىف

ها بضائع يلا من جزيرة إىل جزيرة وحيملون ع نة صغرية و ينتقلونفيسب

  .ثة وصيةوركاب و يهرب البحر بثال

  السالم عليكم يا شبان أال أخذمتوين معكم إىل جزيرة مرجان؟: "قال الشيخ
  .وعليكم السالم وجدت ذلك مكان هنا ونذهب اآلن: "أجاب أحد منهم

  .تتحدي بني أمواج سرقاء من امليناء السفينةوغادرت تلك 

  أه  من أين جاء هذا البلل؟ . أه: "وقال أحد منهم
  .ةل؟ حاولين خشب ومسري لكي استر اخلطة الصغريماذا حص: "وقال أخر

  . يا إهلي ال شك أننا سنموت وسوف يأكلنا احلوت: " قال أحد الركاب
  رجل ذكي؟  فيكمشديد أما الوف اخلما هذا : "ٌقال الشيخ

  .  الشاطئ ىفهذا تصرف خاطئ كان عليهم إصالحها : "وقال من الركاب
  .احلال ىفن نعقبهم عنده كسل وإمهال وجيب أ: "اآلخروقال 

أهل ورد حي، حي إىل  ىفتدي إىل الغرق وانتم  السفينة: "وقال الشيخ
  العمل إنه حيتاج إىل العمل

  !"صدق الرجل يا أصحاب حي لنعمل شيئا، حي: "وقال أحد من الركاب
واهللا ال يضيع لنا عمال يا رجال وتابعوا واستعينوا بالدعاء : "وقال الشيخ

  !. من هذا البالءعسي أن يرفع 
  .أفاك سوف يأخذنا من الغرق ىف السفينة: "وقال الركاب

  . ال شك أنين اصد باحلال لقد قرب باألجل! القرصان: "خرآوقال 
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  . لقد قلت لكم سنموت وسيلقون احلوت: "وقال منهم
  أين املفر؟: "وقال األخر

  .سأموت وسيمزقين احلوت: "الغرق ىفوقال الرجل الذي كاد 
حي بنا، خذوا أمواهلم وبضائعهم قبل أن تغرق : "عيم القرصانوقال ز

  .بالدهم
غري املعقول، توقفوا، توقفوا ارجعوا ! الشيخ: "مث قال زعيم القرصان ثانيا

  !احلال ىفأمواهلم 
  "أخطأت أنت يا زعيم: "وقال أحد من أعضائه
  .هذا األمر غري سليم: "وقال األخر منهم
م الصخر قلت لكم أنقذوهم على احلر قبل أن أكلمك: "مث قال هلم الزعيم

  !يغرق بالدهم
  "سيأكلين احلوت وأريد أن أغوث: "قال أحد من الركاب

  !تفضل يا سيدي: "وقال أحد من أعضاء القرصان
  "جزاك اهللا اخلري: "وقال الشيخ

هل تستطيع أن تفهمين ماذا حيدث؟ : "وقال أحد أعضاء القرصان إىل زميله
  ون واالخباث؟كيف يسمع اخلري د

و أوصلهم إىل جزيرة مرجان ورجع  السفينةأنقذ زعيم القرصان ركاب 

  .إىل البحر كما كان

  . احلمد هللا مل اكن اعلم أنه القرصان هذا هو احلدث: " وقال الشيخ
  ، هل تعرفه؟"أمر عجيب مث سأل: "وقال الرجل
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د دخلت أحد الليايل كنت مضطرا من اآلحا ىفنعم اعرفه، : "وأجاب الزعيم
داره وكنت مشرفا على املمات وأخذين الشيخ وعادت يل 

  .احلياة قادت علي املكان دون أن يعلم أين القرصان
وهكذا جناح أولئك الناس و أدركهم اخلالص وجاء مهك اخلري من حيث 

  .غري أهله ىفظنوا أنه شك فمن يزرع خريه و لو كان 

  

  :فأما بنود األسئلة كاآلتية      

  :وازنةاجلملة امل) أ
 جزيرة مرجانإىل  الشيخ ذهب) ١

ء الفراغ بالكلمة املناسبة الإم( إىل جزيرة مرجان......شيخة ال
  )بفاعله

  الراكب يسافر إىل املدينة البعيدة ) ٢
ء الفراغ بالكلمة الإم( إىل املدينة البعيدة.........ركابال

 )املناسبة بفاعله
  استر الرجل اخلطة الصغرية) ٣

ء الفراغ بالكلمة املناسبة الإم( اخلطة الصغرية الرجال..... 
 )بفاعله

 أخذت األم ولدها من القرصان) ٤

إمالء الفراغ بالكلمة ( من القرصان... األم ولد....... 
 )املناسبة

 كل عمل ىفنوا بالدعاء ااستع) املسلمون() ٥



٨٣ 
 

 

إمالء الفراغ ( كل عمل ىفبالدعاء ) ........... املسلمات(
  )سبةبالكلمة املنا

  :الكلمات احملذوفة) ب

  !إمالء الفراغ لكلمة مناسبة 

 مرجان.......... الشيخ ذهب  )١١

   نةفييسافر بس.......... أراد الشيخ )١٢
  .......يأكلنا .....سنموت .....يا إهلي ال شك   )١٣

  ........رجل ..... شديد أما ..... ما هذا  )١٤
  الشاطئ ىف .....كان عليهم  ......هذا تصرف   )١٥

  :إجابة األسئلة) ج

  !اجب األسئلة التالية 

  أحد شواطي بعيدة؟ ىفمن الذين يعيشون  )١
 كيف هم يعيشون؟ )٢

 ما معهم؟ )٣

 ماذا حيملون من جزيرة إىل جزيرة؟ )٤

 نة؟فيكم وصية للس )٥

،كان املدرس حيدد األوزان ر البعديصدق االختبا وملعرفة
  :٦اجلدول  ىفا وكانت األوزان اخلاصة هي كم) Kisi-kisi(اخلاصة 
  
  
  



٨٤ 
 

 

  رقم األسئلة  مدلول الكفاءة  الكفاءة األساسية  الرقم
عدد بنود 
  األسئلة

١  
  استخدام القواعد . أ

  

إمالء الفراغ . أ
بالضمائر والكلمة 
املناسبة من مفردها 
إىل مجعها أو على 

  عكس

    ١  ٥- ١  

  استخدام املفردات. ب  ٢
إمالء الفراغ من . ب

كل  ىفالنقط 
  أسئلة

   ٢  ١٠- ٦  

  قوة الفهم. ج  ٣
إجابة األسئلة . ج

  املوجهة
٣  ١٥- ١١  

  ٣٠  ١٥  عدد بنود األسئلة  ٤
  

، حيصلون الطلبة النتيجة )النهائي( البعدي ومن عملية االختبار
بنود  يفإجابة األسئلة املكتوبة  يفاملتنوعة على حسب كفاءم 

آلة  يفاألسئلة السابقة واالختبار الشفهي الذي جري وسجل 
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مخس وعشرين طلبة أراد أن يوفرها الباحث تلك ومن . تسجيلال
  . النتيجة على التفصيل

وأما النتيجة اليت حصل عليها الطلبة ميكن تصنيفها إىل مخسة 
  :أقسام وهي
  .طالب ٤ناهلا يدرجة املمتاز  .١
 .بالاط ١٣ درجة اجليد ناهلا .٢
 .البط ٥ درجة املتوسط ناهلا .٣
 .طالب ٣درجة املقبول ناهلا  .٤
 . ناهلا الطلبة ال الضعيف درجة .٥

  
  )٧انظر جدول(

  ٧:اجلدول     
                        البعدياالختبار عند  كالمال يفدرجة قدرة الطلبة 

  اسم الطلبة  رقم
  املؤشر

  الطبقة  الدرجة
  الطالقة   املفردات   القواعد  النطق 

  جيد  ٧٦  ١٨  ٢٠  ٢٠  ١٨  أول الدين. أ  ١
  جيد  ٧٥  ١٨  ١٩  ٢٠  ١٨  أمحد رضوان  ٢
  ممتاز  ٨٥  ٢٠  ٢٢  ٢١  ٢٢  أمنة  ٣
  ولبمق  ٥٧  ١٣  ١٤  ١٥     ١٥  أولينا  ٤
  متوسط  ٦٥  ١٦  ١٧  ١٧  ١٥  ديانج نورلنا  ٥
  ممتاز  ٨٦  ٢٠  ٢٤  ٢٣  ١٩  ديسي اغريين  ٦
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  جيد  ٧٨  ١٩  ٢٠  ٢١  ١٨  دونوا صاحلني  ٧
  متوسط  ٧٠  ١٦  ١٩  ١٨  ١٧  دووي   ٨
  جيد  ٧٩  ١٨  ٢١  ٢١  ١٩  افىديان صو  ٩
  ممتاز  ٨٦  ٢٠  ٢٥  ٢٣  ١٨  هجرينايت  ١٠
  جيد  ٨٢  ١٩  ٢٢  ٢٣  ١٨  ميال رزقي   ١١
  جيد  ٧٥  ١٨  ٢١  ١٩  ١٧  حممد أمني   ١٢
  متوسط  ٦٧      ١٥  ١٧  ١٩  ١٦  نور الدين  ١٣
  جيد  ٧٧  ١٨  ٢٠  ٢٢  ١٦  نور حسنة  ١٤
  مقبول  ٥٦  ١٢  ١٧  ١٤  ١٣  أوحا فرحييت  ١٥
  مقبول  ٥٨  ١٢  ١٧  ١٦  ١٣  فربي ينساه  ١٦
  ممتاز  ٨٦  ٢١  ٢٣  ٢٣  ١٩  رضا   ١٧
  جيد  ٧٩  ١٧  ٢٣  ٢٢  ١٧  سانيبة  ١٨
  جيد  ٧٨  ١٧  ٢٢  ٢٢     ١٧  سرديوان  ١٩
  متوسط  ٦٨  ١٧  ١٨  ١٧  ١٦  سورياين  ٢٠
  جيد  ٧٧  ١٨  ٢١  ٢١  ١٧  نيفمشس العار  ٢١
  جيد  ٨٣  ٢٠      ٢٢     ٢٣  ١٨  نور عيين  ٢٢
  جيد  ٨١  ٢٠  ٢١  ٢٢  ١٨  ذو خري من  ٢٣
  متوسط  ٦٩  ١٦  ١٩  ١٩  ١٥  جنيدي  ٢٤
  جيد  ٨٤  ٢٠  ٢٢  ٢٣  ١٩  يمعبد الرح  ٢٥
    ١٨٧٧  ٤٣٨  ٥٠٦   ٥٠٤  ٤٢٨  اموعة   
  جيد  ٧٥،٠٨  ١٧،٥٢  ٢٠،٢٤  ٢٠،١٦  ١٧،١٢  املتوسط   
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مهارة الكالم عرض الباحث  يفتوضيحا ملعرفة درجة التكرار عن نتائج الطلبة 
    ٨:اجلدول ىفذلك 
  تونالكر فيلماستخدام  بعدمهارة الكالم  يفعن درجة تكرار نتائج الطلبة 

مسافة حتديد   النتيجة   الرقم 
  النتيجة

عدد 
  الطلبة 

  نسبة مئوية 

  %١٦  ٤  ١٠٠- ٨٥  ممتاز  ١
  %٥٢   ١٣  ٨٤- ٧٥  جيد  ٢
  % ٢٠  ٥  ٧٤- ٦٥  متوسط  ٣
  %١٢   ٣  ٦٤- ٥٥  مقبول  ٤
  %٠  ٠  ٥٤- ٠  ضعيف  ٥
  %١٠٠  ٢٥  ١٠٠  اموعة   ٦

    

على % ١٦ الكالم يفومن هنا يتضح لنا أن مهارة الطلبة 
على نتيجة % ٢٠و" جيد"على نتيجة % ٥٢، و "تازمم"نتيجة 

هذه تدل على أن استخدام ". مقبول"على نتيجة % ١٢و" متوسط"
و . الكالم يفالكرتون يستطيع أن جيعل الطلبة يتقدم ويتطور  فيلم

استخدام  ال حيتاج إىل الدور الثاين منكذلك، من هذه النتيجة اجليدة 
ة السابقة، نعرف هنا أن أكثر الطلبة اعتمادا عن النتيج .الكرتون فيلم

يستخدم الباحث اآلن  النتيجةلتأكيد على هذه و" جيد"على مستوي 
  :الكالم كاآليت يفرمز متوسط مهارة الطلبة 
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٧٥،٠٨=١٨٧٧  
 ٢٥  
  

  حتليل البيانات وتفسريها :املبحث الثاين

  معوقات عملية التدريس :املطلب األول    

الدور  يفية التعلم على املالحظة وتأمل عمل تأسيسا
 فيلمأثناء إجراء مشاهدة  ىفاألول فتوجد هناك املعوقات 
سواء كانت من  .عملية التعلم يفالكرتون وعند مشاركة الطلبة 

  .املدرس أو من الطلبة
  : هيف املدرسوأما من   

 مل يكن لدي املدرس الكتاب الدراسي املقرر) ١

باستخدام ) رتونالك فيلم(مل يتعود املدرس تقدمي املواد ) ٢
 حىت يضيع األوقات الكثرية) معمل اللغة(الوسيلة 

 تشجيع الطلبةعلى  قلة قدرة املدرس) ٣

 اهتمام املدرس ال يكون جامعا وعادال إىل مجيع الطلبة) ٤

  :لى الطلبة هيفأما املعوقات اليت تقع ع
  باملوضوعالطلبة وليس هلم اخلربات  قلة معلومات )١
 الكرتون فيلمباستخدام   يتعود الطلبة التعلممل )٢

أوائل  ىفاألخطاء والتردد  منغلبهم اخلجول واخلوف  )٣
 .إجراء عملية التعلم

  املدروسةباملواد قلة املمارسة  )٤
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ات يفلبة من حيث اختالف اخللطافروق الفردية الوجود   )ه
  ميةالتعلُّ

 فيلمالذي مل حيث على استخدام  وهناك العامل اآلخر
استخدام معمل اللغة،  ىفاالستئذان  الكرتون بكامل مثل، صعبة
البد أن يستعمل الوسيلة ) القصة(مع أن تقدمي املوضوع  

)audio visual ( وعدم احلصة الكثرية حىت ال يستطيع املدرس أو
  .الباحث أن يكمل املواد الدراسية متاما
تطبيق عملية استخدام  يفمن نتيجة البحث أن املعوقات 

معي بشعبة اللغة العربية باجلامعة الكرتون ملستوي اجلا فيلم
حيث تلك اجلامعة  يفاإلسالمية بونتياك تكون على الدارسني 

مشاركة التعلم باستخدام  يفكان الدارسون مل يستعدوا متاما 
  . الكرتون فيلم

ودلت نتيجة البحث أن املعوقات تكون على مدرس 
خدام است يفاللغة العربية حيث كان املدرس مل يكن لديه اخلربة 

ومن . إجراء أو استعمال معمل اللغة يفالكرتون خصوصا  فيلم
املشكلة األخرى لدي مدرس اللغة العربية واملدرسني اآلخرين 

ل معمل اللغة، ويقوي هذا استعمالكثرية الهي عدم الفرصة 
رغم أن املدرس يلعب  .استعماله ىفاملظهر بصعبة االستئذان 

التعلم،  يفل على النجاح مساعدة الطلبة للحصو يفدورا هاما 
وهو عامل من العوامل الناجحة لكل األنشطة التربوية، وجانب 
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تكون آلة لتسهيل  )ausio viosual( اآلخر أن الوسيلة التعليمية
  . إيصال املعلومات والعلوم إىل الطلبة يفاملدرس 

 تعلم يفاستنادا عن املشكالت السابقة ولنيل جناح الطلبة 
يبلغ إىل األهداف و مهارة الكالم يفوصا اللغة العربية خص
استخدام معمل  يف، حيتاج إىل كفاءة املدرس التعليمية املقصودة
 ومع مساعدة. الكرتون فيلمأن يستخدم  يفاللغة خصوصا 

 يفمثل دور الشؤون اإلدارية  مجيع العوامل التعليمية ومدافعة
  .افرصة الستعمال مما حيتاج املدرس إعطاء ال

  
  الكرتون فيلممدي فعالية استخدام : الثاين املطلب

االختبار القبلي قبل  يفبعد ما حلل الباحث أجوبة الطلبة 
الكرتون، وجدنا أن كفاءة  فيلمأداء عملية التدريس باستخدام 

أكثر الطلبة منخفضة حيث  تالكالم مازال يفالطلبة وسيطرم 
ة تفصيال عن دلك عرض الباحث درج ."مقبول"على الدرجة 

 لوامن الطلبة نا ١٠، و"جيد"درجة  من الطلبة ناال ٢لطلبة، ا
من  ٦، و"مقبول"درجة  وامن الطلبة نال ٧، و"متوسط"درجة 
  "   ضعيف"درجة  واالطلبة نال

من % ٤٠، "جيد"درجة  ىفمن الطلبة %  ٨ وأما بنسبة مئوية
درجة  يفمن الطلبة % ٢٨، "متوسط"درجة  يفالطلبة 

  ."ضعيف"درجة  ىفلطلبة من ا% ٢٤، "مقبول"
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النتيجة من االختبار القبلي، فقام الباحث على اعتمادا 
الدور األول مث  يفالكرتون  فيلمبأداء عملية التدريس باستخدام 

ويظهر نتيجة الطلبة . أعطي الباحث واملدرس االختبار البعدي
  : من االختبار البعدي كما يلي

صيال عن تف". جيد"أكثر الطلبة على الدرجة حيصل 
من الطلبة ناال درجة  ٤دلك عرض الباحث درجة الطلبة، 

من الطلبة  ٥، و "جيد"من الطلبة نالوا درجة  ١٣، و"ممتاز"
وال " مقبول"من الطلبة نالوا درجة  ٣، و "متوسط"نالوا درجة 

  ".   ضعيف"أحد نال درجة 
% ٥٢، "ممتاز"درجة  يفمن الطلبة %  ١٦ وأما بنسبة مئوية

درجة  يفمن الطلبة % ٢٠ ،"جيد"درجة  ىف من الطلبة
، وال أحد نال "مقبول"درجة  يفمن الطلبة  %١٢، "متوسط"

  ."ضعيف"درجة 
نظرا عن النتائج والبيانات السابقة، يستطيع الباحث 
 يفالقول أن العوامل اليت جتعل الطلبة يتقدمون ويتطورون 

  :الكرتون هي فيلمالكالم باللغة العربية باستخدام 
، حىت يسهل تعاون بني املدرس و إدارة الشؤونال )١

تتعلق بعملية  فيماقضاء حاجته املاسة  ىفله 
  . التدريس مثل استعار اجلاهزة والشاشة وغري ذلك

 .استعداد املدرس بالكتاب الدراسي املقرر )٢
  .استخدام معمل اللغة يفسيطرة املدرس  )٣
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مع رغبتهم  استعداد الطلبة ملشاركة عملية التعلم )٤
 .افيههم وجهد

  .الفصل الدراسي يف ممارسة املواد )٥
التحدث أو  يف الفرصة الكثرية للطلبةإتاحة  )٦

 .الكالم
اشتراك املواد املدروسة مع التطبيق  يفاحلث للطلبة  )٧

  .الكالم بالتمرينات يف
       
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٣ 
 

 

  خلامسالفصل ا

  االختتام

  

    ، واالقتراحاتوالتوصيات نتائج البحث

 نتائج البحث: أوال

السابقة مث قام بعد ما عرض وذكر الباحث البيانات   
  : حليلها، يتستطيع الباحث أن يوافر تنتائج البيانات كما يليبت
املستوي اجلامعي بشعبة اللغة  ىفالكرتون  فيلماستخدام أن . ١

، حيث فعالية العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بونتيانك
 كما تصورت يفلطلبة تطورت وتتقدمت كفاءة اكانت 

  . اآلخرةنتيجة ال
ه جيدا، ألنفأما استجابة الطلبة باستخدام فيلم الكرتون .  ٢

 :جيعل الطلبة
  .نشيطني أثناء تعلمهم ويتأثرون ا إجيابيا .أ
تقرب املعلومات إىل املستوى احملسوس وبالتايل لذهن .ب

 .التلميذ
 .عملية التعلم يؤثر على الطلبة تأثريا بالغا. ج
 .فرصة للتشويق أثناء الدرس تعطي  . د
 .متكّن املدرس من مراعاة الفروق الفردية  . ه
 .ميكن أن تعاجل املشكلة اللفظية  . و

 

٩٣ 
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. حتث التلميذ على التفكري وحل املشكالت، وذلك. ز
 .كنتيجة طبيعية لزيادة فهمه للمحتوى العلمي

    
   والتوصياتاالقتراحات : ثانيا    

العملية التعليمية اشتراك  يفجناح الطلبة إىل نظرا     
حث الباحث على مجيع مدرس اللغة يفالكرتون،  فيلمباستخدام 
أية جامعة أو مدرسة أن  يفأية مهارة كانت و يفالعربية 

يستخدم الوسيلة التعليمية كأمناط التعليمية الفعالية، مثل الوسيلة 
تشبع األذن والعني ألن ا ) الكرتون فيلم(السمعية البصرية 

حىت ال يشعرون بامللل والسأم وجتعل جو الفصل  لدي الطلبة
جذابا والطلبة أو الدارسني ممتنعني ومسرورين ا وحتث 

مشاركة املواد املدروسة وتطرح اخلوف  ىفرغبتهم وتشوقهم 
باألخطاء والتردد واخلجول لدي الطلبة مادام يشتركون عملية 

واد مع تقدمي امل يفوذه الوسيلة جتعل املدرس سهال . التعلم
   .اختصار الوقت احملدود

درس اللغة أن يهتم ملهذه كلها البد لى اعتمادا ع    
  :باألمور التالية
 أن يتعود بالوسيلة التعليمية املتقدمة ويستوعب ا )١

 يفوأن يتيح املدرس الفرصة الكثرية لدارسي اللغة   )٢
، ألن اللغة اتوالتطبيق اتالتمرينات واملمارس
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 يفوالسيما  املمارساتات وحتتاج إىل التطبيق
 .مهارة الكالم

  التعاون اجليد بإدارة الشؤون )٣
  :يناألمر ذينا الباحث البد أن يهتم فيهوللجامعة اليت يبحث 

أن يعطي الفرصة الكثرية ملن يريد أن يبحث  )١
 يف لتطور وتقدم العملية التربوية وجناح الطلبة

 خصوصا واملواد العامة اللغة العربية مادة

املكان واألدوات التعليمية اجليدة وأن يهيئ  )٢
 واملروحة  

  :ولدارسي اللغة العربية أن يهتم باألمور التالية      
  أن يهتم الدرس اهتماما واعيا  )١
 أن يكون متفاعال بالدرس )٢

 التكلم والتطبيق يفأن ال يستحي  )٣

    درس  امل أن حيترم )٤
 هذا البحث ال خيلو من النقصان يفواعترف الباحث أن     

مجيع اجلوانب سواء كانت من حيث الكتابة أو  ىف واألخطاء
اللغة واألسلوب والقواعد املستخدمة وغري ذلك من األخطاء 

املشرف ولذلك يرجو الباحث إىل  .اليت البد تصليحها الشائعة
من يقرأ هذه الرسالة القصرية أن يكمل هذا البحث بقيام و

   . فيهوالبحث لعالج النقصان واألخطاء بعملية التصليح 
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