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  مجـهوريــة إندونيسـيا
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  

  تقرير املشرفني
والصالة والسالم على أشرف بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني   

  .عنيمجاألنبياء واملرسلني وآله وصحبه أ
  :بعد االطالع على البحث التكميلي الذى حضره الطالب  

  إحسان الفؤاد  :  االسم
  ٠٩٧٢٠٠٣٣  :  رقم التسجيل

  تنمية مهارة الكالم باستخدام أفالم الفيديو  :  موضوع البحث
 .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

 
  املشرف األول

  
  

  الدكتور حممد عفيف الدين دمياطي
)١٩٧٩٠٥٠٧٢٠٠٥٠١١٠٠٢(  

  املشرف الثاين
  
  

  الدكتور بكري حممد خبيت

  يعتمد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

  الدكتور شهداء صاحل نور
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوطيف
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  إندونيسـيا مجـهوريــة
  الدينيـة الشـؤون  وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
  العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

  
  

  الفيديو أفالم باستخدام الكالم مهارة تنمية
   دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" مدرسة على بالتطبيق(

  )الوسطى سوالويسى بسيجى
  العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث

  
  
  

  :إعداد       
  الفؤاد إحسان:    الطالب

  ٠٩٧٢٠٠٣٣:    التسجيل رقم

  :إشراف         
  دمياطي الدين عفيف حممد كتوردال  - ١
   )١٩٧٩٠٥٠٧٢٠٠٥٠١١٠٠٢(  
  خبيت حممد بكري كتوردال  - ٢

  
  
  

  العام
  م ٢٠١١
  هـ ١٤٣٢



 أ 
 

 
  

))                  ((  

  ٢ آية يوسف سورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ب 

 

  إهداء
  

  يتإىل والدي ووالد
  املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادىء الصدق والوفاء

  وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري
  تقدمة إجالل واحترام

  
  إىل أساتذيت الذين أدين هلم بالكثري

  تقديرا وإجالال
  

  إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة
  مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

  
  إىل الذين يؤمنون بأن النحو العريب مل ينضج ومل حيترق

  به والذين مل يؤمنوا
  
  حرصهم على وجود األمة وبقائهاإىل الذين حيرصون على اللغة العربية 

  رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان
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  شكر وتقدير
  

سأله جزيل النوال، وأشكره على فضله املتوال، وأاحلمد هللا على كل حال،   
سلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله أصلى واحلال واملآل، وأ والثبات يف

  :والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعدوأصحابه الغر امليامني، 
احلمد ، فله سبحانه أهلج بوقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث  

جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين  حىت ترضى، على والثناء، فلك احلمد يا ريب
لذين كان هلم فضل تقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل اأن أ -بعد محد اهللا تعاىل  -
، ومل يكن ء طلبتإىل خري الوجود ومل يبخل أحدهم بشي خروج هذا البحث يف

  :هممنو .حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص
إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  مساحة األستاذ الدكتور  

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج
ة الدراسات العليا جامعة موالنا مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلي

  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية 

  .الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
الذى أفاد الباحث مساحة الدكتور حممد عفيف الدين دمياطي، املشرف األول 

علميا وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
  .حىت االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير

مساحة الدكتور بكري حممد خبيت، املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساين عن 
حث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث شكره وتقديره فقد قدم للبا

فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله 



 د 

 

ومن  مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير
  .اهللا عظيم الثواب واجلزاء

األساتذة املعلمني يف قسم تعليم  إىل بكل الشكر والتقدير الباحث تقدميكما   
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

فلهم من الباحث كل الشكر على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع . ماالنج
  .وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء

 مدير اهللا، نور أنوار راندوسالدكتوكما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل 
كما يطيب يل أتوجه بكل  ،الثانوية اإلسالمية للخريات دولو" مدينة العلم" مدرسة

 ميها والدي الكرأسوعلى رأما أسريت . احلب والشكر لزمالئي األعزاء يف املدرسة
من حب للعلم  يمبا غرسه يف نفس ا البحثكان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذ ىالذ

 اهؤوكان دعا يعنق ايطوق فضله ىتال ةاحلبيب واملعرفة واإلخالص يف العمل، ووالدايت
 .يف حيايت املستمر خري معني يل

وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع  يوأصدقائ يوزمالئ وألشقائي
ا خالص الشكر وعظيم التقدير إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيع

  .االمتنانو
 واهللا ويل التوفيق
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  مجـهوريــة إندونيسـيا
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنججامعة 
  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  تنمية مهارة الكالم باستخدام أفالم الفيديو
  الثانوية اإلسالمية للخريات دولو " مدينة العلم"بالتطبيق على مدرسة (

  )الوسطى بسيجى سوالويسى
  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  

  ٠٩٧٢٠٠٣٣: التسجيل رقم  الفؤاد إحسان: الطالب إعداد
  

 درجة لنيل شرطا قبوله وتقرير اجلامعة جلنة أمام البحث هذا عن الطالب دافع قد
  .م ٢٠١١ نيويو ١٥ ،ربعاءاأل يوم يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف املاجستري

  

  :األساتذة السادة من املناقشة جلنة وتتكون
  : .................التوقيع  ومناقشا رئيسا  حممد علي الكامل. د .أ  - ١
  : .................التوقيع  مناقشا  ولدانا وركاديناتا. د  - ٢
  : .................التوقيع  ومناقشا مشرفا  دمياطي الدين عفيف حممد. د  - ٣
  : .................التوقيع  ومناقشا مشرفا    خبيت حممد بكري. د  - ٤

  يعتمد،
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  األستاذ الدكتور مهيمن

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوطيف
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  الطالب إقرار
  
  :كاآليت وبيانايت أدناه، املوقع أنا

  الفؤاد إحسان  :  االسم
  ٠٩٧٢٠٠٣٣  :  التسجيل رقم

  الفيديو أفالم باستخدام الكالم مهارة تنمية  :  العنوان
 اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل شرط لتوفري حضرا الىت الرسالة هذه بأن أقرر

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية
  :عنوان حتت

  الفيديو أفالم باستخدام الكالم مهارة تنمية
  الثانوية اإلسالمية للخريات دولو" مدينة العلم"بالتطبيق على مدرسة (

  )بسيجى سوالويسى الوسطى
 أحد ادعى وإذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زورا وما بنفسي وكتبتها حضرا
 ذلك، على املسؤولية أحتمل فأنا حبثي من ليست فعال أا وتبني تأليفه من أا استقباال

 مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية تكون ولن
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

  .ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا وحررت هذا،
          
  م ٢٠١١ يونيو ماالنج،  
  اإلقرار صاحب توقيع  

  
  الفؤاد إحسان  
  ٠٩٧٢٠٠٣٣: التسجيل رقم  
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  البحث مستخلص
  

 على بالتطبيق( الفيديو أفالم باستخدام الكالم مهارة تنمية م، ٢٠١١ الفؤاد، إحسان
. )الوسطى سوالويسى بسيجى دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" مدرسة
الدكتور بكري : الثاين املشرفو دمياطي، الدين عفيف حممد الدكتور: األول املشرف

  حممد خبيت
  

  الفيديو أفالم ،الكالم مهارة :األساسية الكلمات
  

 يف أفالم الفيديو استخدام نتائج تكون كيف) ١: (هي البحث هذامشكلة 
الثانوية اإلسالمية " مدينة العلم"درسة مب الثاين الصف طالب لدى الكالم مهارة تنيمة

 مهارة الكالمما مدى فعالية استخدام أفالم الفيديو يف تنمية ) ٢( و ؟للخريات دولو
  ؟الثانوية اإلسالمية للخريات دولو" مدينة العلم"مبدرسة  الثاين الصف طالب لدى

 فعالية مدى وملعرفة الفيديو أفالم استخدام نتائج معرفة إىل البحث هذا يهدف
مدينة "درسة مب الثاين الصف طالب لدى الكالم مهارة تعليم يف الفيديو أفالم استخدام

  .اإلسالمية للخريات دولوالثانوية " العلم
 االختبار تصميم الباحث اختار حيث التجريـيب املنهج البحث هذا واستخدم

 يف الطالب من البحث هذا جمتمع. والضابطة ةيالتجريب باموعتني والبعدي القبلي
الثانوية اإلسالمية للخريات " مدينة العلم" مدرسة من الثانية للمرحلة الثاين الفصل
 اموعة يف طالبا ٢٠ من تتكون طالبا ٤٠ هيف البحث هذا يف عينةال وأما ،دولو

  .الضابطة اموعة يف طالبا ٢٠ و التجريبية
 يف طالبال نتيجة) ١: (يلي ما البحث عليها حصل الىت النتائج أهم ومن

  ؛٨٦ النتيجة متوسط إىل يبلغون ألم جدا، جيد التجريبية للمجموعة كالمال مهارة
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 إىل يبلغون ألم مقبول، الضابطة للمجموعة الكالم مهارة يف طالبال نتيجة) ٢( و
 اللغة تعليم يف الفيديو أفالم استخدام فعالية مدى) ٣( و ؛٦٩,٦٥ النتيجة متوسط
 درجة من أكرب هذا ،)٨,٤٢( حساب تاء درجة إىل يبلغ كالمال مهارة لتنمية العربية

 % 1من درجة تاء اجلدول على مستوى و) ٢,٠٢( % 5على مستوى  اجلدول تاء
غة العربية لتنمية مهارة يف تعليم الل أفالم الفيديوهذا يدل على أن استخدام ). ٢,٧٠(

 .فعال الكالم



 ي 

 

ABSTRACT 
 
Ihsanul Fuad, 2011. Increasing Arabic Speaking Skill by using Video Films 
(Applied at Islamic Senior High School of Alkhairaat “Madinatul Ilmi” Dolo Sigi 
Sulawesi Tengah). Advisors: 1) Dr. H.M. Afifuddin Dimyathi, M.Ed.,                 
2) Dr. Bakry Mohamed Bakheet 
 
Keywords: Speaking Skill, Video Film 
 

The research questions were: (1) How did the results of applying the 
Video Film in increasing the Speaking skill of the second year students of Islmic 
Senior High School of Alkhairaat “Madinatul Ilmi” Dolo? and (2) How effective 
was the use of Video Film in increasing the Speaking skill of the second year 
students of Islamic Senior High School of Alkhairaat “Madinatul Ilmi” Dolo? 

This research aimed at knowing the results of the use of  Video Films and 
finding out the effectiveness of the Video Films in increasing the Speaking skill of 
the second year students of Islamic Senior High School of Alkhairaat “Madinatul 
Ilmi” Dolo.  

This research used an experimental research design which involved both 
experimental and control groups. The number of the research sample was 40 
students. Both groups were given pre-test and post-test.  

The results of this research was obtained as follows: (1) the students’ 
Speaking achievement in the experimental group was very good - the average 
result was 86; (2) the students’ Speaking achievement in the control group was 
sufficient - the average result was 69.65; and (3) the level of the effectiveness of 
the Video Films in teaching Arabic language to increase the Speaking skill 
reached the degree of the t-test value (8.42). It was greater than the t-table value at 
the level of 0.05 (2.02) and at the level 0.01 (2.70). This indicates that the use of a 
Video Film in teaching Arabic language to increase the Speaking skill was 
effective. 

 



 ك 

 

ABSTRAK 
 

Ihsanul Fuad, 2011. Peningkatan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab dengan 
Menggunakan Media Film Video (Penerapan di Madrasah Aliyah Alkhairaat 
“Madinatul Ilmi” Dolo Sigi Sulawesi Tengah). Pembimbing: 1) Dr. H.M. 
Afifuddin Dimyathi, M.Ed, 2) Dr. Bakry Mohamed Bakheet 
 
Kata Kunci: Kemahiran Berbicara, Film Video 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hasil 
penggunaan media Film Video dalam meningkatkan kemahiran berbicara  Bahasa 
Arab pada siswa kelas II MA Alkhairaat “Madinatul Ilmi” Dolo? (2) Sejauh mana 
keefektifan penggunaan media Film Video dalam meningkatkan kemahiran 
berbicara  Bahasa Arab pada siswa kelas II MA Alkhairaat “Madinatul Ilmi” 
Dolo?  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penggunaan Film Video 
dan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaannya dalam mengembangkan 
kemahiran berbicara pada siswa kelas II MA Alkhairaat “Madinatul Ilmi” Dolo.  

Penelitian ini menggunakan prosedur eksperimen dimana peneliti 
mendesain Pre-Test dan Post-Test terhadap dua kelompok (Eksperimen dan 
Kontrol). Populasi penelitian ini adalah para siswa kelas dua, dan sampel yang 
diambil dalam penelitian ini adalah 40 siswa. 

Dan hasil dari penelitian ini adalah: (1) kemampuan berbicara siswa pada 
kelompok eksperimen sangat baik, dengan hasil rata-rata 86; (2) kemampuan 
menyimak siswa pada kelompok kontrol cukup, dengan hasil rata-rata adalah 
69.65; dan (3) tingkat efektifitas penggunaan Film Video dalam pengajaran 
bahasa Arab untuk mengembangkan kemahiran berbicara adalah mencapai nilai t-
hitung (8.42) yang lebih besar daripada nilai t-tabel pada tingkat 0,05 (2,02) dan 
pada tingkat 0,01 (2,70). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Film Video 
dalam pengajaran bahasa Arab untuk mengembangkan kemahiran berbicara 
adalah efektif. 

  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ل 

 

  حمتويات البحث
  
  الصفحة  املوضوع

  أ  ..............................................................استهالل 
  ب  .................................................................إهداء 

  ج  ..........................................................شكر وتقدير 
  هـ  .........................................................تقرير املشرفني 

  و  ....................................................اعتماد جلنة املناقشة 
  ز  ..........................................................إقرار الطالب 

  ح  .....................................................مستخلص البحث 
  ي .......................................مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

  ك ....................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
  ل  .......................................................حمتويات البحث 

  ع  .........................................................اجلداول قائمة 
  ف  ..........................................................قائمة املالحق 

  الفصل األول
  السابقة والدراسات العام اإلطار

  ١  .........................................................مقدمة   - أ
  ٤  .................................................مشكلة البحث   -ب
  ٥  .................................................أهداف البحث   -ج
  ٥  .................................................فروض البحث   - د

  ٥  ...................................................أمهية البحث   - هـ
  ٦  ..................................................حدود البحث   -و
  ٧  .............................................حتديد املصطلحات   -ز
  ٨  ..............................................الدراسات السابقة   -ح



 م 

 

  الفصل الثاىن
  اإلطار النظري

  ١٤  ............................ ا يتعلق وما التعليمية الوسائل: األول املبحث
  ١٤  ......................................... التعليمية الوسائل مفهوم  - أ

  ١٥  .......................................... التعليمية الوسائل أمهية  -ب
  ١٦  ...................................... التعليمية الوسائل خصائص  -ج
  ١٧  ................................... التعليمية الوسائل اختيار معايري  - د

  ١٨  ............................ العربية اللغة تعليم يف التعليمية الوسائل  - هـ
  ١٨  .......................................... التعليمية الوسائل فوائد  -و

  ١٩  .................................الوسائل السمعية البصرية : املبحث الثاين
  ١٩  .................................مفهوم الوسائل السمعية البصرية   - أ

  ٢٠  ...................................الوسائل السمعية البصرية أمهية   -ب
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  األول الفصل
 السابقة والدراسات العام اإلطار

  
  مقدمة - أ

 احلنيف، اإلسالمي والدين الكرمي القرآن لغة هي العربية اللغة أن املعروف من
 وا املسلمني، دستور الكرمي القرآن نزل فبها. اإلسالم جميئ أول منذ املسلمني ولغة

 العامل يف حية لغة أقدم إا مث واملرسلني، األنبياء خامت والسالم الصالة عليه النيب حتدث
 العريب التراث عليه بىن الذي األساس هي العربية اللغةو. والتبديل التغير يعترها مل

 تاريخ منذ وتقدم وحركة حبيوية مهمتها تؤدي اللغة هذه زالت وال الرفيع، واألدب
 طبيعتها بسبب اهللا ءشا ما وإىل اآلن وحىت اإلسالم انتشار بعد مهمتها وتزداد قدمي
 ال الذي اهللا كتاب يف وخلودها املتفاوتة وأساليبها الغنية ومفرداا األخاذ وبياا املرنة
  .خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه

 العاملية اإلسالمية احلضارة وعاء الزمان من قرنا عشر أربعة طوال العربية واللغة  
 بني عاملية مكانة اكتسبت قد كله هذا فوق أا كما ومغارا، األرض مشارق يف

 كذلك هي بل فحسب، وحضارة دين لغة ليست إذاً العربية فاللغة. املعروفة اللغات
  .عاملي اتصالٍ لغة

 اهلدف وكان. إليها اإلسالم وصول يوم أول من إندونيسيا يف العربية تعليم بدأ
 خاصة العبادة، أداء يف إليها املسلمني حاجة لسد آنذاك العربية دراسة من األول

 الصالة أدعية من تتكون األيام تلك يف الدراسية فاملواد احلاجة، تلكل وفقا. الصالة
  ١.عم جبزء املعروف الكرمي، القرآن من الثالثني اجلزء يف القصرية والسور

.  تغريت قد العربية اللغة تعليم إىل الناس حاجة كانت واأليام، الزمن مرور مع
 فقط ليس العربية استيعاب ىلإ اضطرهم قد اإلسالمية الدول يف األمم بني فالتفاعل

                                                        
1 Mochtar, Affandi, Membedah Diskursus Pendidikan Islam. (Jakarta: Kalimah, 2001) p. 22 
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 جيب فلذلك. التصالا كوسيلة جدا ضرورية أصبحت العربية بل القراءة، يف حمدودا
 شفهيا التصالا كوسيلة العربية يستوعب أن كانت بالد أي يف العربية دارس كل على

  . وحتريريا
  من إن للكالم منـزلة كبرية يف حياة املتعلم وغري املتعلم، فهو ضرورة

 ضرورات احلياة، إذ ال ميكن االستغناء عنه يف أي زمن أو مكان، ألنه وسيلة االتصال
  .بني الناس بعضهم ببعض لتنظيم حيام وقضاء حوائجهم
، وهو ترمجة اللسان االستماعيعترب الكالم فنا ثانيا من فنون اللغة األربعة بعد 

نسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات املميزة عما تعلمه اإل
لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو الصوت 

دلت على معىن من املعاين، على  ما: املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هي
  ٢.قل يف ذهن املتكلماأل

 % ٩٥كثري من الدراسات والبحوث أن التعبري الشفهي يشكّل  تولقد ذكر
من التواصل اللغوي، وربما تزداد هذه النسبة يف الشعوب اليت غلبت فيها األمية 

شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوى للكبار  وال ٣.واجلهل بالقراءة والكتابة
كما  ٤.، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياموالصغار على السواء

إن الكالم : "ماهيتها وطرائق تدريسها املهارات اللغويةقال أمحد فؤاد عليان يف كتابه 
لذلك إن  ٥".كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب

دورا مهما يف اتمع ويعترب من أهم  ثر األفعال يف حياة اإلنسان ويؤديالكالم أك

                                                        
) ١٩٩٢ السلم، دار:  الرياض( األوىل الطبعة تدريسها، وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات عليان، فؤاد أمحد ٢
   ٨٥. ص

 الوهبة، مكتبة:  القاهرة( األوىل الطبعة تعليمه، وأساليب واستراتيجياته فنياته: احلوار اللبودي، إبراهيم مىن ٣
 ١٠. ص) ٢٠٠٣

٤
 ٨٧. ص) ٢٠٠٢ العريب، الفكر دار: القاهرة( األوىل طبعةال العربية، اللغة فنون تدريس مدكور، أمحد علي 

 ٨٦. ص سابق، مرجع عليان، فؤاد أمحد ٥
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، وهو معيار أساسي لنجاح الطالب يف تعليم اللغة املهارات اللغوية العربية األربع
تعبري عما خطر بفكره، فقد جنح يف تعلم اللغة، الالعربية، وقيل من يتكلم بطالقة يف 

  .  وبالعكس
 واملهارة الرئيسية يفإن الكالم هو املهارة اإلنتاجية األوىل، فبناء على ذلك 

لكن يف الواقع تعليم مهارة الكالم حىت اآلن مازال حتت سيطرة املعلم وال . تعليم اللغة
د ونشاط يف األنشطة التعليمية والتدريبات ح الفرصة لدى الطالب ليشتركوا جبيتي

   .حىت أن الدارسني مل يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية ويشعرون بامللل يف تعلمها
الثانوية اإلسالمية للخريات " مدينة العلم"وبعد مالحظة الباحث يف مدرسة 

يف عملية التدريس، وبعض  التقليدية الوسائل التعليمية إال ستخدمي الدولو أن املدرس 
يف هذه  بملية تدريس الكالم، وخلفية الطالالطالب ال يشتركون بفعالية يف ع

املتوسطة اإلسالمية وبعضهم  املدارسم متخرجون يف املدرسة متنوعة، بعضه
رس املتوسطة العامة، وعدم رغبة الطالب يف الكالم باللغة العربية ااملد يفمتخرجون 

أمام اآلخرين بسبب اخلوف من الوقوع يف اخلطأ وصعوبة احلصول على الكلمة 
إىل وهذه احلالة هي اليت تؤدي . الصحيحة أو العبارة املناسبة للتعبري عن فكرة معينة

  .  مهارة الكالم ا تنميةالتكاسل عند الطلبة يف تعلم العربية وعدم جناح التدريس يف 
ع الدارس أن يتعلم جيدا إذا اشترك اشتراكا يستطيورأى مؤيدو املعرفة أنه 

نشيطا يف كل عملية يف حجرة الدراسة وأتيحت له الفرصة الكتشاف األشياء بنفسه، 
وإحدى  ٦.التعلم على صورة ما يعلم وما ميكن القيام بهوأن يعرض الطالب حصيلة 

الطرق الشتراك الدارسني يف عملية التعليم هي التدريس باستخدام الوسائل التعليمية 
عبد الرحيم الكلوب يف كتابه الوسائل التعليمية التعلُّمية نقال  بشريكما أورد . فعالةال

عليمية تثري اهتمام التالميذ كثريا إن الوسائل الت: "عن كتاب ادجال ديل الذي قال
يف التالميذ استمرارا يف الفكر كما هو احلال عند  عل ما يتعلمونه باقي األثر وتنميوجت

                                                        
6 Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK. (Malang: Universitas 
Negeri Malang, 2004) p. 8 
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كما قال أزهار أرشد نقال عن  ٧".استخدام الصور املتحركة والتمثليات والرحالت
تنمي الدافعية  إن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم تستطيع أن: "عمر مهالك

والرغبة والدوافع من اجلوانب النفسية عند الطالب وكذلك تساعد املدرس على إجياد 
إن : "الدين سنوير وبشريوكما قال أ ٨".فعالية وتوضيح املعلومات وجناح عملية التعليم

الوسائل التعليمية تستطيع أن تدفع الطالب للتعلم وتساعد على تكوين املفهوم 
  ٩".األساسي وتوضح شيئا صحيحا

 اإلسالمية واجلامعات املدارس من كثري يف الواقعة املشكلة تلك إىل استنادا
 فعالة،ال ميةالتعلي الوسائل يستخدم أن الباحث أراد التعليمية، الوسائل أمهية إىل ونظرا
 وهي) Audiovisual( البصرية السمعية الوسائل من وهو الفيديو باستخدام وذلك
 من تعد وهي الكالم، مهارة يف خصوصا العربية اللغة تعليم جمال يف حديثة وسيلة
 التعليم جيعل مما اإلنسان عند حاسة من أكثر إىل تتوجه ألا التربوية الوسائط أفضل

 تنمية: "العنوان حتت الباحث ويصمم. املتعلمني أذهان يف وأدوم أسرع طريقها عن
 الثانوية" العلم مدينة" مدرسة على بالتطبيق( الفيديو أفالم باستخدام الكالم مهارة

  .)"الوسطى سوالويسى بسيجى دولو للخريات اإلسالمية
  
  البحث مشكلة -ب

 :اآلتية لةشكامل فتظهر السابقة البحث مقدمة على اعتمادا

 طالب دىل الكالم مهارة تنيمة يف الفيديو أفالم استخدام نتائج كونت كيف - ١
  ؟دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" درسةمب الثاين الصف

                                                        
) ١٩٨٦ العلوم، إحياء دار:  بريوت( الثانية طبعةال التعلُّمية، التعليمية الوسائل الكلوب، الرحيم عبد بشري ٧
 ٣٠. ص

8 Arsyad, Azhar, Media Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) pp. 19-20 
9 Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran. (Jakarta: Ciputat Press, 2002) p. 13 
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 نيللمعلم  -ب  
 تعليم كيفية وحتسني لتجديد هلم دافعة البحث هذا نتائج تكون  -)١  

 الوسائل واستخدام تصميم يف املعلم يبتكر ولكي العربية، اللغة
 مهارة نميةت يف خاصة العربية اللغة تعليم يف املتنوعة التعليمية
 .الكالم

 باستخدام الكالم مهارة حتسني كيفية عن صورة نياملدرس امتالك  -)٢  
 .الفيديو أفالم

 للباحثني  -ج  
 يف واخلربة املعرفة وتطور تالية، حبوث يف مصدرا البحث هذا يكون  

 .التعليمية الوسائل  استخدام
 املؤسسة أو للمدرسة  - د  

 مهارة لتعليم املناسبة التعليمية الوسائل استخدام عن املعلومات إعطاء  
 .الكالم

 النظرية الناحية من  - ٢
 حتسني يف العربية اللغة معلم لدى جديدة نظرة البحث نتائج تكون أن

 الذين العربية اللغة ملعلمي وحال عالجا سيكون البحث هذا ولعل الكالم مهارة
  .البحث هذا يف هي كما التعليمية املشكالت هذه ملثل عرضونتي

  
  البحث حدود -و
  :املوضوعي احلد - ١

 واألمور. الكالم مهارة يةمتن يف الفيديو أفالم استخدام البحث، هذا جمال
 هي الكالم مهارة من تنميتها إىل الباحث سعى اليت أو بقياسها الباحث قام الىت

   .والطالقة اللغوية واملفردات التراكيب أو والقواعد النطق عناصر
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  :املكاين احلد  - ٢
 الثانوية" العلم مدينة" مدرسة يف الثاين الصف طالب لدى البحث هذا يجرى

 املدرسة هذه الباحث وخيتار. الوسطى سوالويسى بسيجى دولو للخريات اإلسالمية
  .فيها ميعلّ هألن
  :الزماين احلد  - ٣

  .م ٢٠١١- ٢٠١٠ الدراسي العام يف البحث هذا يجرى
  
  املصطلحات حتديد -ز
 واألفكار املعاينو واالجتاهات والعواطف االعتقادات نقل فن هو الكالم - ١

 به عربي الصوت من اإلنسان عن يصدر ما أو السامع ىلإ متكلم من واألحداث
  ١٠.املتكلم ذهن يف األقل على أو والسامع، املتكلم ذهن يف داللة له شيء عن

 ١١.املرجوة األهداف إىل للوصول) وسائل( شيء من اإلفادة هو استخدام - ٢

 من غريها يف أو الدراسة حجرات يف تستخدم الىت املواد هي التعليمية الوسائل - ٣
 ١٢.املنطوقة أو املكتوبة الكلمات معاين فهم لتسهيل التعليمية املواقف

 حاسيت ختاطب الىت التعليمية الوسيلة): Audiovisual( البصرية السمعية الوسائل - ٤
 ١٣.املتعلم عند والبصر السمع

                                                        
 ٨. ص سابق، مرجع عليان، فؤاد أمحد ١٠

 غري ماجستري رسالة ،االستماع مهارة تدريس يف اللغة معمل استخدام فعالية اهللا، عبد حلمان ديين ١١
 إبراهيم مالك موالنا جامعة العربيـة، اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة: ماالنج( منشورة

 ٥. ص) ٢٠٠٩ مباالنج، احلكومية اإلسالمية

 األوىل الطبعة ،)الوسائل- األساليب- الطرق( بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم اهللا، عبد الصديق عمر ١٢
 ١٣٩. ص) ٢٠٠٨ العاملية، الدار: اجليزة(

 ٢٢٩. ص نفسه، املرجع ١٣
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 الصورةو الصوت بني جيمع البصرية السمعية الوسائل من نوع: الفيديو أفالم - ٥
 ١٤.صربوال السمع حاسيت وخياطب

ويقصد الباحث بأفالم الفيديو يف هذا البحث هي الفيديو التعليمي الذى فيه 
  ".العربية بني يديك"تعليم اللغة العربية املعتمد على الكتاب املقرر 

  
  السابقة الدراسات -ح
  السابقة الدراسات عرض -١

  :منهم اال، هذا يف مماثلة بدراسات الباحثني بعض قام قد
 يف احلاسوب استخدام فعالية ،)٢٠٠٩( زيين أمحد: األوىل الدراسة  -  أ

 ١٥.الكالم مهارة تعليم

 البحث أهداف - ١

 احلاسوب استخدام اليـةفع مدى ما ملعرفة البحث هذا يهدف    
 متارام اإلسالمية املتوسطة األمة إحتاد مدرسة يف الكالم مهارة تعليم يف
  .والطالقة واملفردات القواعد أو والتراكيب النطق جانب من
 البحث منهج - ٢

  الصفي اإلجرائي البحث نوع من البحث هذا منهج    
(Classroom Action Research) خطة تصميم) ١( من يتركب الذي 

 االنعكاس، أو التقومي) ٤(و املالحظة،) ٣(و التنفيذ،) ٢(و التعليم،
 مدرسة يف الطلبة مجيع هو البحث وجمتمع. الدورين صورة على وجرى

 ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ الدراسي العام مبتارام، اإلسالمية املتوسطة األمة إحتاد

                                                        
 ٢٣٨. ص سابق، مرجع اهللا، عبد الصديق عمر ١٤

 كلية: ماالنج( منشورة غري ماجستري رسالة الكالم، مهارة تعليم يف احلاسوب استخدام فعالية زيين، أمحد ١٥
 )٢٠٠٩ مباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية، اللغة تعليم قسم العليا الدراسات
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 البيانات مجع وطريقة. املدرسة هذه يف الثاين الصف طلبة هي عينته وأما
  .االختبار) ٣( و املقابلة) ٢( و املالحظة) ١:  (هي
 البحث نتائج - ٣

 يف الطلبة كفاءة أو قدرة وحسن منّى احلاسوب استخدام نإ   
 املتوسطة األمة إحتاد مبدرسة الثاين الصف لطلبة الكالم مهارة تعليم

 الشفهي ختبارالا يف وقدرم نتيجتهم ارتفعت حيث متارام، اإلسالمية
 بعد( بةالطل نتيجة وإن والطالقة، واملفردات والتركيب النطق خالل من

 تدل هذه (SKM) الطلبة لنجاح األدىن عيارامل من أعلى هاكل) البحث
 فعالة الكالم مهارة تعليم يف تعليمية كوسيلة احلاسوب استخدام أن على

 السليم نطقهم حيث من الكالم يف الطلبة مهارة وتنمية لتحسني
 وطالقتهم اللغوية املفردات وإملامهم الصحيح بالتركيب واستخدامهم

 .التحدث عند

  
 الوسائل استخدام فعالية ،)٢٠٠٩( محيد نعمان حممد: الثانية الدراسة  - ب

 ١٦.الكالم مهارة لتنمية البصرية

 البحث أهداف - ١

 بالوسائل الكالم مهارة تعليم تنمية إىل البحث هذا يهدف
 جوكجاكرتا اإلسالمية املتوسطة احمللي مدرسة يف بعدين ذات البصرية

  .والطالقة والتراكيب املفردات واستيعاب النطق يف
  

                                                        
 منشورة غري ماجستري رسالة الكالم، مهارة لتنمية البصرية الوسائل استخدام فعالية محيد، نعمان حممد ١٦

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية، اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية: ماالنج(
 )٢٠٠٩ مباالنج،



١٠  
 

 البحث منهج - ٢

 واإلجرائي الوصفي البحث نوع من البحث هذا منهج
(Classroom Action Research) ٢(و ،يطخطالت) ١( من يتركب الذي (

 البحث جمتمع أما. الدورين صورة التقومي) ٤(و املالحظة،) ٣(و التنفيذ،
 املتوسطة احمللي مدرسة يف الثاين الصف وطلبة املعلم من فيتكون

 األدوات ومن .٢٠٠٨/٢٠٠٩ الدراسي العام جوكجاكرتا اإلسالمية
 )٣( و املقابلة) ٢( و املنتظمة املالحظة) ١: (هي البيانات معجل

  .االستبانة
 البحث نتائج - ٣

 لتنمية الصورة أي بعدين ذات البصرية الوسائل استخدام إن  -)أ 
 اإلسالمية املتوسطة احمللي مدرسة من الثاين الصف طلبة نطق

 يف الطلبة مهارة أو كفاءة على كثريا تؤثر الكالم مهارة يف
 وهذه ،٣,٥ النطق درجة عليها دل حيث العريب، الكالم نطق
 .عليها جدا مؤثرة أا تعىن

 إلملام الصور أي بعدين ذات البصرية الوسائل فعالية وإن  -)ب 
 اإلسالمية املتوسطة احمللي مدرسة من الثاين الصف طلبة

 فتدل ،٣,٣ املتحصلة الدرجة كانت فحيث اللغوية باملفردات
 للمفردات إملامهم على التأثري ةقدر الوسائل ذههل أن على هذه

 .اللغوية

 تنميةل الصورة أي بعدين ذات البصرية الوسائل فعالية وأما  -)ج 
 اإلسالمية املتوسطة احمللي مدرسة من الثاين الصف طلبة طالقة

 احلالة وهذه ،٢,٨ وهي تأثريها درجة عليها فدلت الكالم يف
 .الكالم يف طالقتهم على مؤثرة الوسائل أن مبعىن
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 لتحسني الصورة أي بعدين ذات البصرية الوسائل فعالية مث  -)د 
 املتوسطة احمللي مدرسة من الثاين الصف طلبة لدى التراكيب
 هذه أن تعىن فهذه ،٣,٠ درجتها عليها حصلت اإلسالمية
 على التأثري كفاءة الصورة أي بعدين ذات البصرية الوسائل
 .التراكيب لتحسني إملامهم

 
 الصور بطاقات استخدام ،)٢٠٠٩( سرواين: الثالثة الدراسة  - ج

 ١٧.الكالم مهارة لتنمية والكلمات

 البحث أهداف - ١

 مهارة تنمية يف والتعلم التعليم عملية حتسني البحث هذا هدف
 سيالت مدرسة يف ٤-األول الصف طلبة لدى العربية باللغة الكالم

-٢٠٠٨ الدراسي للعام بكواالكافواس احلكومية اإلسالمية املتوسطة
 .والكلمات الصور ببطاقات م ٢٠٠٩

 البحث منهج - ٢

 Class Actionالصفي اإلجرائي البحث هو البحث هذا منهج

Research تصميم أو التخطيط) ١( من كالمها يتركب الذي بالدورين 
. االنعكاس أو التقومي) ٤(و املالحظة،) ٣(و التنفيذ،) ٢(و التعليم، خطة

 وطلبة العربية اللغة معلمة من فتتكون البحث هلذا البيانات مصادر أما
 لعامل شخصا ٣٨ عددهم يبلغ الذين املدرسة يف ٤-األول الصف

 املالحظة) ١:  (البيانات معجل األدوات ومن .٢٠٠٨/٢٠٠٩ الدراسي
  .املقابلة) ٤(و االستبانة )٣( و االختبار) ٢( و

                                                        
: ماالنج( منشورة غري ماجستري رسالة الكالم، مهارة لتنمية والكلمات الصور بطاقات استخدام سرواين،١٧

 مباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية، اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية
٢٠٠٩( 
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  البحث نتائج - ٣
 يف فعال تعليمية كوسيلة والكلمات الصور بطاقات استخدام إن

 هذه يف ٤-األول الصف طلبة لدى بالعربية الكالم مهارة وحتسني تنمية
  .املدرسة

  
 السابقة الدراسات على تعليقال -٢

 دور يف حبثوا قد السابقني الباحثني أن اخلالصة يعطي أن الباحث يستطيع
 استخدموا همولكن العربية، اللغة تعلم يف الطلبة رغبة أو دافعية تنميةل التعليمية لائالوس

 فعالية يف) ٢٠٠٩( زيين أمحد حبث قد املثال سبيل وعلى. ةاملتنوع التعليمية الوسائل
 اإلسالمية املتوسطة األمة إحتاد مدرسة يف الكالم مهارة تعليم يف احلاسوب استخدام

 استخدم حبثه ويف ،والطالقة واملفردات القواعد أو والتراكيب النطق جانب من متارام
  .(Classroom Action Research)  الصفي اإلجرائي املنهج زيين أمحد

 الوسائل استخدام فعالية يف حبث فقد) ٢٠٠٩( محيد نعمان حممد وأما
 املفردات واستيعاب النطق جانب من الكالم مهارة لتنمية بعدين ذات البصرية

 .جوكجاكرتا اإلسالمية املتوسطة احمللي مدرسة طلبة لدى والطالقة والتراكيب
 .(Classroom Action Research) واإلجرائي الوصفي املنهج حبثه يف أيضا واستخدم

 والكلمات الصور بطاقات استخدام ىلع حبثه )٢٠٠٩( سرواين األخري الباحث وركّز
 سيالت مدرسة يف ٤-األول الصف طلبة لدى العربية باللغة الكالم مهارة لتنمية

 املنهج حبثه يف استخدم أيضا وهو .بكواالكافواس احلكومية اإلسالمية املتوسطة
  .Class Action Research الصفي اإلجرائي
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   الباحث فادةإ -٣
 جدا ةمهم التعليمية الوسائل أن سابقةال الدراسات تلك الباحثَ تفادأ قدو

 عن كدوك محنالر عبد قال. الكالم مهارة تعليم يف سيماوال والتعلم التعليم جمال يف
 وإشباع التالميذ إهتمام استثارة على كبري بشكل تساعد بأا التعليمية الوسائل أمهية

 وأوفق استعدادا أكثر جيعلهم مما خربام، زيادة على تساعد لتعليم،كماا إىل حاجام
  ١٨.للتعلم مزاجا

 أثبتت حيث الرأي أو النظرية تلك الدراسات هذه وأثبتت كشفت وقد  
 إحتاد مدرسة يف الكالم مهارة تعليم يف احلاسوب استخدام فعالية زيين أمحد دراسة
 قد انلتال سرواينو محيد نعمان حممد دراستا وكذلك .متارام اإلسالمية املتوسطة األمة
 يف والكلمات الصور وبطاقات ينبعد ذات البصرية الوسائل استخدام فعالية اتأثبت

  . الكالم مهارة تنميةل العربية اللغة تعليم
 األخري املثرية التعليمية الوسائل جمال يف البحث لتكميل ذلك، على فبناء

 الباحثون يقم مل ألنه ،الفيديو أفالم باستخدام جتريبية بدراسة يقوم أن الباحث اجنذب
  .اال هذا يف بالدراسة اآلخرون

  
  
  
  
  
  
 

                                                        
: الرياض( طبعة دون العملية، والتطبيقات واألسس املاهية: التعليم تكنولوجيا كدوك، الرمحن عبد ١٨

 ٦٧. ص) ٢٠٠٠ املفردات،
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  الثاين الفصل
  النظري اإلطار

  
  ا يتعلق وما التعليمية الوسائل :ولاأل املبحث
  التعليمية الوسائل مفهوم - أ

 األخرى باللغات للناطقني العربية اللغة تدريس يف التعليمية الوسائل استخدام
 الدينية مشروعيته له عمل هو بل األذهان، بعض إىل يتبادر كما مستوردة بدعة ليس
  .وميسرا معلّما بعث الذى وسلم وآله عليه اهللا صلى الكرمي النيب هدي إىل تستند الىت

 باملبادئ حتفل أا ليجد وسلم وآله عليه اهللا صلى فياملصط سنة يف الباحث إن
 الدهشة يثري بشكل التعليمية التربوية العملية جوانب تتناول الىت العظيمة التربوية
 لكل وسلم وآله عليه اهللا صلى مهااستخد املبادئ تلك ومن اإلعجاب، على ويبعث
 وجتسيد املعىن تأكيد أو الفهم زيادة على تساعد أن شأا من مسعية أو بصرية وسيلة

  ١.التعليمي املوقف من املتوخى اهلدف وحتقيق اردة، املفهومات
 من انطلق معلما بعث الذى وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول أن شك وال

 عرض الىت واألساليب الوسائل كل ومستخدما ألصحابه معلما ومنهجه الوحي معني
 لصاحل وتوظيفها البيئة يف املتاحة والوسائل األدوات استخدام وحاول القرآن، هلا

  ٢.واملعارف املعاين تعميق
 تعريف حتديد إىل مجيعها دف كثرية بتعريفات التعليمية الوسائل كتب حتفل

 الىت الوسائط أنواع كل التعليمية بالوسيلة يقصد كل وعلى التعليمية للوسيلة شامل
 وأشهر الطرق، وأقرب بأسهل للمتعلم واحلقائق املعلومات توصيل على املعلم تعني

 يف تستخدم الىت املواد: بأا يعرفها الذى Dent دنت تعريف هو انتشارا التعريفات
                                                        

 ١٣٧. ص سابق، مرجع اهللا، عبد الصديق عمر ١

 ١٣٨. ص نفسه، املرجع ٢
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 الكلمات معاين فهم لتسهيل التعليمية املواقف من غريها يف أو الدراسة حجرات
 ٣.املنطوقة أو املكتوبة

 
  التعليمية الوسائل أمهية -ب

 أا حيث اإلنسان حلواس خماطبة كوا يف التعليمية الوسائل أمهية تكمن
 املعينة وظيفتها تؤدي أن على وتعينها وتوقظها للمعرفة بابا تعد اليت احلواس فتره

  .التعلم لعملية
  ٤:فهي للمعلم ليميةعالت الوسائل أمهية وأما

 .واستعداده املهنية، كفايته درجة رفع على تساعده - ١
 . للتعليم واملقوم واملنفذ، املخطط، دور إىل وامللقن الناقل من دوره تغري - ٢
 .ا والتحكم وتقوميها، املادة، عرض حسن على تساعده - ٣
 .أفضل بشكل املتاح الوقت كل استغالل من متكنه - ٤
 .وإعدادها التعليمية املواقف حتضري يف املبذولني وجهده وقته وفّرت - ٥
 .طالبه دافعية إثارة يف تساعده - ٦
 من وذلك الدراسة، حجرة يف واملكان الزمن حدود على التغلب على تساعده - ٧

  .بعيد مكان يف أو فات زمن يف وقعت ظواهر عن الوسائل بعض عرض خالل
  ٥:فهي للمتعلم التعليمية الوسائل أمهية وأما

 .التعلم يف وترغبه االستطالع، حب املتعلم يف تنمي - ١
 .زمالئه وبني وبينه املعلم، وبني بينه العالقة تقوي - ٢
 .ا مير اليت اخلربات جمال توسع - ٣

                                                        
 ١٣٩. ص سابق، مرجع اهللا، عبد الصديق عمر ٣

 ووسائل تقنيات ملادة مقدمة عمل ورقة ،)Teaching Aids( التعليمية الوسائل جوهر، إدريس الدين نصر ٤
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 .ارد عن أم احملسوس عن كانت سواء اللفظية ثروته تزيد - ٤
 .فيها مرغوب اجتاهات تكوين يف تسهم - ٥
 .املختلفة الصفية املواقف مع والتفاعل املشاركة على تشجعه - ٦
 .التعلم إىل وتشوقه اهتمامه تثري - ٧
  .التعلم يف وجهده وقته من توفر - ٨

  ٦:فهي التعليمية للمادة التعليمية الوسائل أمهية وأما
 يف املضمنة واملهارات واالجتاهات، واملواقف، املعلومات، توصيل على تساعد - ١

 اختلف وإن متقاربا، إدراكًا إدراكها على وتساعدهم املتعلمني، إىل التعليمية املادة
 .مستواهم

 .املتعلم ذهن يف واضحة صورة وذات حية املعلومات إبقاء على تساعد  - ٢
 بأداء القيام على الطالب وتساعد وتوضيحها، واألفكار املعلومات تبسيط - ٣

  .منهم مطلوب هو كما املهارات
 

  التعليمية الوسائل خصائص -ج  
 فيها تتوافر أن ينبغي التربوية، وظيفتها تأديه يف الوسيلة هذه تنجح لكي

  ٧:التالية الشروط
 .وحضارا األمة ثقافة من النابعة التربوية لألهداف منتمية تكون أن - ١
 .أجله من تستخدم الذى املباشر للهدف حمققة تكون أن - ٢
 .والعقلية والنفسية اجلسدية الطالب خصائص تراعي أن - ٣
 إلعدادها، يبذل الذى اجلهد تفوق واملتعلم للمعلم تقدمها الىت الفائدة تكون أن - ٤

 .إلنتاجها تصرف الىت لتكاليفاو
                                                        

 ٨. ص سابق، مرجع جوهر، إدريس الدين نصر ٦

 النفائس، دار: بريوت( اخلامسة الطبعة ،تدريسها وطرائق العربية اللغة خصائص معروف، حممود نايف ٧
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 .االستعمال وسهولة والوضوح بالبساطة تتسم أن - ٥
 .اإلتقان جودة إخراجها ويف املعلومات، صحة وإعدادها تصميمها يف يراعي أن - ٦
 .املناسب والشكل املناسب واملكان املناسب الوقت يف تستعمل أن - ٧
  

  التعليمية الوسائل اختيار معايري -د
 االعتبارات بعض هناك وإمنا السهل باألمر ليس التعليمية الوسائل اختيار إن

 املناسبة الوسيلة اختيار يف ا االسترشاد على العمل االختيار يريد من على ينبغي الىت
  ٨:مثل
 .األخرى بالوسائل قورنت إذا الوسيلة حتققها الىت التربوية األهداف - ١
 عليها احلصول حيث من الوسيلة استخدام يتطلبهما اللذان واجلهد الوقت - ٢

 بوسائل قورنت إذا وذلك وكيفيته، استخدامها وأسلوب الستخدامها واالستعداد
 .الغرض نفس حتقق أخرى

 هلا نشاطات من تثريه أن ميكن وما الدارسني اهتمام وإثارة التشويق يف الوسيلة أثر - ٣
 .التعليمية وتطبيقاا مضامينها

 الفنية الناحية من ودقتها الوسيلة جودة وكذلك العلمية الناحية من احملتوى صحة - ٤
 .لالستخدام وصالحيتها

 خيدم حنو على جانبهم من استخدامها وإمكانية الطالب ملستويات الوسيلة مناسبة - ٥
 .تشغيلها أو استخدامها جراء من خطورة ذلك يف يكون أن دون التعلم أغراض
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  العربية اللغة تعليم يف التعليمية الوسائل -هـ
 ووسائل حسية وسائل ومها نوعان، العربية اللغة تعليم يف التعليمية الوسائل

 احلسي اإلدراك طريق عن العقلية القوى يف تؤثر ما وهي حسية بوسيلة املراد. لغوية
 ما وهي لغوية بوسيلة واملراد. صورته أو له أمنوذجا أو الشيئ نفس املعلم يعرض عندما
 أو التشبيه أو األمثلة املعلم يعرض عندما األلفاظ طريق عن العقلية القوى يف تؤثر

  ٩.املرادفات أو األضداد
  
  التعليمية الوسائل فوائد -و

  :منها كثرية فوائد استخدامها أحسن إذا التعليمية للوسائل
 أللفاظ استخدامهم من تقلل مث ومن ،للتالميذ احلسي لإلدراك ماديا أساسا تقدم - ١

  .معناها يفهمون ال
 .كثريا اهتمامهم تثري - ٢
 .األثر باقي يتعلمونه ما جتعل - ٣
 .الذايت النشاط إىل التالميذ تدعو واقعية خربات تقدم - ٤
 املتحركة، الصور استخدام عند احلال هو كما التفكري، استمرارية فيهم تنمي - ٥

 .والرحالت والتمثيليات،
 .التالميذ عند اللغوية الثروة تنمية يف مث ومن املعاين منو يف تسهم - ٦
 جعل يف وتسهم أخرى، أدوات طريق عن عليها احلصول ميكن ال خربات تقدم - ٧

  .وتنوعا وعمقا كفاية أكثر التالميذ يتعلمه ما
  
  

                                                        
 وكالة: الكويت( الثالثة الطبعة للمعلمني، البصرية التعليمية الوسائل إنتاج الديب، يوسف حممد ٩
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  البصرية السمعية الوسائل: ثاينال املبحث
    البصرية السمعية الوسائل مفهوم - أ  
 السمعية التعليمية للوسائل متعددة تسميات التربوية الكتابات يف توجد  
 الوسائل هذه على أطلقوهاو املربون استخدمها الىت التسميات بني ومن. البصرية
  :يأتى ما تعليم من ا يتصل ما وعلى

 .احلسية البصرية الوسائل البصري، التعليم البصرية، الوسائل - ١

 .احلسية السمعية الوسائل السمعي، التعليم السمعية، الوسائل - ٢

 .البصرية السمعية التعليمية الوسائل - ٣

 .التعليمية الوسائل - ٤

 .التدريس معينات التدريس، على املعينة الوسائل املعينة، الوسائل - ٥

 .اإلدراكية املعينات اإلدراك، على املعينة الوسائل - ٦

 ١٠.والبصرية السمعية اإليضاح وسائل اإليضاح، وسائل - ٧

 أمهية يف املربني نظر وجهة الختالف تبعا الوسائل هذه تعريفات وختتلف
 الوظائف عن مفهومهم الختالف وتبعا التعلم عمليات يف املختلفة احلواس

 أكثر لعل ولكن .والتعليم التربية جمال يف الوسائل هذه تقدمها الىت واإلسهامات
 السمعية التعليمية الوسائل أو البصرية السمعية الوسائل هي اآلن استخداما التسميات

  .البصرية
 الىت املختلفة والطرق األدوات بأا البصرية السمعية الوسائل تعريف وميكن

 والرموز الكلمات فهم على كلية تعتمد ال والىت التعليمية املواقف يف تستخدم
  ١١.واألرقام

                                                        
 النهضة دار: القاهرة( الثانية الطبعة واملنهج، التعليمية الوسائل جابر، احلميد عبد وجابر كاظم خريى أمحد ١٠

 ٢٦. ص) ١٩٩٧ العربية،
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 تعتمد الىت املواد أا على البصرية السمعية الوسائل إىل Dale ديل أشار وقد
 ميكن مواد وهي وفهمها، معانيها لنقل والرموز األلفاظ واستخدام القراءة على أساسا

  ١٢.األثر باقية تعليمية خبربات التالميذ وتزويد التدريس جودة زيادة بواسطتها
 ختاطب الىت التعليمية الوسائل على البصرية السمعية الوسائل مصطلح يطلق

 تتوجه ألا التربوية الوسائط أفضل من تعد وهي. املتعلم عند والبصر السمع حاسيت
 أذهان يف وأدوم أسرع طريقها عن التعليم جيعل مما اإلنسان عند حاسة من أكثر إىل

  .املتعلمني
 تلك على حتوز ولكنها ذاا حد يف تعليمية وسائل تعد ال الوسائل وهذه  

  .التعليمي دورها أداء على تساعدها معينة تعليمية مبواد مصحوبة كانت إذا الصفة
  

  البصرية السمعية الوسائل أمهية -ب
تؤكد الدراسات التربوية على أن اخلربة احلسية هي أساس معرفتنا للعامل من   

حولنا وحتقق توافقا مع البيئة اليت نعيش فيها، واملعرفة والتوافق نتيجتان لإلدراك، 
ندرك أا أدوات ولكي نفهم دور التعلم والتعليم والوسائل يف تنمية هذه الوظيفة، 

  .سية الضرورية للتعلمن نوفر للتالميذ هذه اخلربات احلوطرق ميكن بواسطتها أ
 الفهم من انطالقا والتعليم التربية يف البصرية السمعية الوسائل أمهية وتزداد  
 األساسيات وبعض االتصال وعلم النفس علم نظر وجهة من اإلدراك، لطبيعة العلمي
 باستخدام حوله ما يعي فاإلنسان والتعلم، واالتصال اإلدراك نظريات يف العامة

 اإلنسان اتصال وسائط أول من اجللد حتت األعصاب وأطراف واألذن فالعني احلواس
 جتمع األدوات هذه أن أي اإلدراك، أدوات األخرى احلواس باقي مع حتتل وهي بالبيئة

 تتطلب كهربية نبضات، إىل حيوهلا الذي العصيب جهازنا إىل وترسلها املعلومات

                                                        
 ٢٨. ص سابق، مرجع جابر، احلميد عبد وجابر كاظم خريى أمحد ١٢
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 بالشيء الداخلي اإلدراك عنها ينتج املخ يف والكيميائية الكهربية العمليات من سلسلة
  .التعلم إىل يؤدي واالتصال االتصال يلي اإلدراك أن أي احلدث، أو

لذا فقد تأسس جمال السمع بصريات على فرضية هامة هي أن الناس يتعلمون   
  .وتعميم السمع بصريات يؤدي إىل جتارب مشتركةعن طريق ما يدركون 

 حتسني وأن بينها والتمييز األشياء إدراك نتعلم أننا التربوية الدراسات وتؤكد
 حنسن ولكننا اإلحساس، على القدرة حنسن ال أننا رغم التعلم طريق عن ممكن اإلدراك

  .القدرات هذه استخدام من
ت الطلبة ذوي ونة األخرية مبشكالومن خالل زيادة االهتمام يف اآل         

الذين نستطيع القول ) ومنهم فئيت بطيئي التعلم وصعوبات التعلم(االحتياجات اخلاصة 
يزداد    أن طبيعة مشكلة هؤالء الطلبة التعليمية التعلمية هي مشكالت إدراكية أساسا،

دورا مهما يف حتتل الوسائل السمعية البصرية م بالوسائل السمعية البصرية، إذ االهتما
تنظيم تعلم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة ليس فقط باعتبارها موادا حسية أو شبه 
حسية تساعد على توفري مناخ تعلمي أفضل من حيث الوقت الكايف والنشاط املالئم 
ألمناط التعلم املختلفة ملساعدم على حتصيل املعرفة والنمو التربوي السليم، وليس 

السمعية البصرية تسهم بطرق عديدة معروفة يف حتسني التعلم حاملا  باعتبار الوسائل
نعمل على نقلها من عنصر مساعد إىل عنصر عضوي ال ينفصل عن اخلطة اجلديدة 

ملوقف يف تنظيم ا عتمدها املعلمداة الرئيسة اليت يللعملية التعلمية، وإمنا أيضا ألا األ
 التعليمي املوقفتدريس املباشر، ويتم تنفيذ ستراتيجيات الإ االتعليمي التعلمي مستخدم

  .والزمري الفردي التعليم بواسطة
لعملية ني يف ااملعنيخالل النظرة التربوية احلديثة اليت تشري إىل تغري أدوار 

، فإن السمة املشتركة لطرق التعليم احلديث هي التركيز على التربوية ومواقعهم
  .الدارس وعلى استجابته



٢٢  
 

االهتمام بكيف يتعلم اإلنسان بدال من ماذا يتعلم، وكذلك التغري وقد أصبح 
وبالتايل فإن  -للموقف التعليمي- الكبري الذي طرأ على املعلم، من ملقن إىل منظم

دور املعني يف العملية التعليمية، تغريا أساسيا طرأ على الوسائل السمعية البصرية من 
لشرح النظري وتوضيحه إىل االهتمام تعني املعلم على توضيح ما يصعب على اأي 

بعملية االتصال التعليمية، واستقر التركيز أخريا على الفهم األعمق واألمشل للوسائل 
السمعية البصرية، أي على تكنولوجيا التعلم من حيث هو أسلوب يف العمل وطريقة 

ط يف التفكري وحل املشكالت حيث تشكل وسائط االتصال عنصرا أساسيا أثناء ختطي
ذاته وحمورا التعلمي مصدرا من مصادر التعلم /الدرس وتنظيم للموقف التعليمي

  ١٣.التعلمية/للنشاطات التعليمية
  
  الفعال التعليم/التعلم يف البصرية السمعية الوسائل دور -ج

 حاملا التعلم حتسني يف ومعروفة عديدة بوسائل البصرية السمعية املواد تسهم
 اجلديدة اخلطة عن ينفصل ال عضوي عنصر إىل مساعد عنصر من نقلها على نعمل

 متطلبات حتددها التعليمية اخلطة ضمن املستخدمة والوسائط. التعلمية/التعليمية للعملية
  .والتقومي التدريس وطرائق واحملتوى األهداف

 التعليمية العملية ا تستكمل كوسيلة السمعبصريات عن القدمي الفهم إن
 معقولة وال كافية تعد مل املناهج أهداف لتحقيق اللفظية على األساسي واالعتماد

 جانب إىل يتقن أن للمعلم البد لذا. املنشودة والتربوية التعلمية النتاجات لتحقيق
 أمناط خمتلف تناسب وبصرية مسعية أخرى اتصال وسائل اللفظية اللغة استخدام
 النشرات إحدى وتقول منهما كل وخصائص واأليسر األمين جبانبيه والعقل املتعلمني،

  :نتعلم أننا

                                                        
١٣

 التعلم، وبطيئى التعلم صعوبات لطلبة والبصرية السمعية الوسائل استخدام إستراتيجية سعود، فاطمة 
12467.html-se.net/play-http://manar، )٢٠١١يناير  ٩( 
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 مما نتعلمه عن طريق البصر % ٨٢  
 مما نتعلمه عن طريق السمع % ١١  
 مما نتعلمه عن طريق الشم % ٢,٥  
 مما نتعلمه عن طريق اللمس % ١,٥  
 مما نتعلمه عن طريق الذوق % ١  

  :نتذكر أننا إىل الدراسات إحدى وتشري  
 مما نقرأ % ١٠          
 مما نسمع % ٢٠  
 مما نرى % ٣٠            
 مما نرى ونسمع % ٥٠  
 ١٤مما نقول % ٨٠  

 التعليم يف األمثل هو والبصرية والسمعية احلسيه الوسائل تعدد منحى فإن وهلذا
 مزايا البصرية السمعية الوسائل استخدام وحيقق. التعلم مشكالت لذوي وخاصة
 وفق اختيارها ومت أنشطتها إعداد وأحسن فعاال استخداما استخدمت إذا كثرية وفوائد
  .سابقا تورد معايري

  
  البصرية السمعية الوسائل أنواع -د  
 أنواع إن بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم كتابه يف اهللا عبد الصديق عمر قال  
  :ثالثة البصرية السمعية الوسائل

 التربوي التلفزيون - ١

 الفيديو أفالم - ٢

                                                        
 التعلم، وبطيئى التعلم صعوبات لطلبة والبصرية السمعية الوسائل استخدام إستراتيجية سعود، فاطمة ١٤

12467.html-se.net/play-http://manar، )٢٠١١يناير  ٩( 
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 ١٥التربوي الفيلم - ٣

 العربية اللغة تعليم كوسيلة الفيديو أفالم الباحث يستخدم البحث هذا ويف
 اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" درسةمب الثاين الصف طالب لدى الكالم مهارة لتنمية

 بعرض اإلبطاء أو اإلعادة منها كبرية؛ إمكانات الوسيلة هذه يف ألن دولو، للخريات
  .حذفه ميكن ما حذف أو عليها اإلضافة أو الصورة إيقاف أو املادة

  
  الفيديو أفالم: ثالثال املبحث
  وتطوره الفيديو - أ  
 التلفزيون مثل البصرية السمعية بالوسائل يعرف ما ضمن الفيديو يصنف  
 من النوع وهذا صوتية، بتسجيالت املصحوبة الشرائح وعرض املتحركة واألفالم
 أثرا يترك وهو والبصر، السمع حاسيت وخياطب والصورة الصوت بني جيمع الوسائل

  .اللغة متعلم يف عميقا
 عن متخضت الىت التعليمية الوسائل يف احلديث اجليل أجهزة من الفيديو ويعد  

  :هي مراحل بثالث التقين تطوره حيث من مر وقد. واليابان الغرب يف التقنية الثورة
 الىت املفتوحة البكرة ذي الفيديو أجهزة فيها انتشرت الىت وهي األوىل املرحلة  

 مرحلة كانت الثانية واملرحلة. العشرين القرن من الستينيات يف استخدامها شاع
 دنيا يف فتحا وقتها يف واعتربت كربى ضحة أحدثت الىت كاسيت الفيديو أجهزة
 الىت دسك الفيديو أجهزة فيها ظهرت الىت املرحلة فهي الثالثة املرحلة وأما. التقنية

 املتحدة الواليات يف مرة ألول عرضت وقد األشرطة، من بدال الفيديو قرص تستخدم
 إمكانات يف هائلة قدرة إىل إضافة كاسيت، الفيديو مزايا وهلا م ١٩٧١ عام األمريكية
  ١٦.اآليل واالسترجاع التخزين

                                                        
 ٢٢٩. ص سابق، مرجع اهللا، عبد الصديق عمر ١٥

 ٢٣٨. ص نفسه، املرجع ١٦
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  الفيديو مزايا -ب  
 اللغة مهارات تعليم يف منها االستفادة ميكن كثرية تربوية مزايا الفيديو وجلهاز  

 وأهلها، اهلدف اللغة لثقافة املتعلم فهم تعميق ويف املعلمني، تدريب ويف وعناصرها
 على املتعلم تساعد فهي عديدة خصائص اللغات تعليم يف املستخدمة الفيديو وألفالم

  :التايل النحو على االتصايل املنحى ذات الدراسية املواد استيعاب
 .كامال االتصايل املوقف تقدمي - ١

 .االتصال فيه يتم الذى املوقفي السياق توضيح - ٢

 .االتصايل املوقف عناصر إدراك تسهيل - ٣

 وأجناسهم أعمارهم حيث من االتصال عملية يف املشتركة بالشخصيات التعريف - ٤
 .بعضا بعضهم مع وعالقام

 أوضاعهم حيث من االتصال عملية يف املشتركني على التعرف من املتعلم متكني - ٥
 .النفسية وحاالم وأفعاهلم االجتماعية

: مثل اللغوية غري املؤشرات خالل من اجلديدة اللغوية املادة فهم من املتعلم متكني - ٦
 .األخرى البصرية واملعلومات الوجهية والتعبريات اليدين حركات

 أحداث الشاشة على يرى أن املتعلم يستطيع حبيث االتصايل املوقف توضيح - ٧
 ١٧.أمامه حتدث وهي الدرس

  
  املعلم دور -ج

 الذى الدور عن املعلم ختلي يعين ال اللغة تعليم يف الفيديو أفالم استخدام إن  
 الوسائل من وسيلة كوا عن خترج ال الفيديو أفالم ألن اللغة تعليم عملية يف به ينهض

 تواجه الىت الصعوبات تذليل ويف الصاحلة التعلمية البيئة خلق يف املعلم ا يستعني الىت

                                                        
 ٢٣٩. ص سابق، مرجع اهللا، عبد الصديق عمر ١٧
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 بديال أو له منافسا وليست للمعلم مساعدة وسيلة والفيديو تقدم، ما فهم يف املتعلمني
  ١٨.عنه

  
  املتعلم دور -د  
 عن بينا اختالفا الفيديو أفالم طريق عن اللغة يتعلم الذى املتعلم دور وخيتلف  

 عملية تتحول حيث العام التلفزيوين البث أفالم يشاهد وهو اعتاده الذى الدور
 وحتويل. املشاهدة املادة مع فيه يتفاعل إجيايب، عمل إىل سليب عمل من لديه املشاهدة

 حىت املعلم قبل من كبريا جهدا حيتاج اإلجيابية املشاهدة إىل السلبية املشاهدة من املتعلم
  .املشاهدة أساليب تطوير خالل من باملتعلم يرتقي

 املتعلم دور يعمق التعليمية املنشأة يف اللغة بتعلم املرتبطة الفيديو مواد توافر إن  
 كما عرضها يف التحكم وحرية مشاهدا يف يرغب الىت املواد اختيار حرية ومينحه
 دور هو املتعلم دور إن. اهلدف باللغة أفالم إنتاج مراحل يف املشاركة فرصة يعطيه
  ١٩.األخرى التعليمي املوقف عناصر مع فعالة مشاركة فيه يشارك إجيايب

  
  الفيديو أفالم مصادر -هـ  
 املصادر وهذه اللغة تعليم يف تستخدم الىت الفيديو ألفالم كثرية مصادر هناك  

  ٢٠:هي
 .اللغة لتعليم التلفزيون أفالم - ١

 .والعلمية الوثائقية واألفالم والتمثيالت األخبار برامج مثل العامة التلفزيون أفالم - ٢

 .اللغة لتعليم الفيديو أفالم - ٣

                                                        
 ٢٣٩. ص سابق، مرجع اهللا، عبد الصديق عمر ١٨
 ٢٤٠. ص نفسه، املرجع ١٩

 ٢٤٠. ص نفسه، املرجع ٢٠
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 .املؤسسات بعض تعدها الىت املختصة األفالم - ٤

 .والطالب املعلمون ينتجها الىت الفيديو أفالم - ٥

  
  الكالم مهارة :رابعال املبحث
  الكالم مهارة مفهوم - أ

 واملعلومات واألحاسيس واملشاعر املعتقدات نقل فن هو اصطالحا الكالم
 أو املستمع من يقع نقال آخرين إىل شخص من راءواآل واألفكار واخلربات واملعارف
 مهارة الكالم وقيل. واالستجابة والتفاعل والفهم القبول موقع املخاطب أو املستقبل

 غالصي من والتمكن بدقة، األصوات استخدام على القدرة املتعلم من تتطلب نتاجيةإ
  مواقف يف يقوله أن يريد عما التعبري على تساعده اليت الكلمات ترتيب ونظام النحوية
 الشفهي التعبري وظائف واتساع تعدد مدى التعريف هذا من ويتضح ٢١.احلديث
  .اللغة فنون بني خاصة أمهية يكسبه مما وجماالته

  
  الكالم مهارة أمهية -ب

 يف أثر ذات الواضحة الدقيقة الكلمة امتالك على القدرة أن ٢٢طعيمة شرح
. الناس بني ملكانته وتدعيم ،حلاجته وقضاء ،نفسه عن تعبري ففيها. اإلنسان حياة

 الدراسة غايات من غاية متثل اليت األساسية املهارات من العربية اللغة يف والكالم
 هذه ىلإ احلاجة اشتدت ولقد. اآلخرين مع التصال وسيلة هونفسه كان وإن. اللغوية
 وتزايد ،الثانية العاملية احلرب انتهاء بعد القرن هذا من الثاين النصف بداية يف املهارة

                                                        
 القرى، أم جامعة: مكة( طبعة دون أخرى، بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم الناقة، كامل حممود٢١

 ١٥٣.  ص) ١٩٨٥
: مصر - إيسيسكو( طبعة دون وأساليبه، مناهجه: ا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي٢٢

 ١٦٠. ص) ١٩٨٩ والثقافة، والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات
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 ىلإ احلاجة تزايدت لقد حىت ،بلد إىل بلد من الواسع والتحرك ،االتصال وسائل
  .الثانية اللغة تعليم طرق يف النظر إعادة إىل الناس بني الشفهي التصالا

 من الغاية هو بل العربية، اللغة فروع يباق عن معزوال لغويا فرعا ليس الكالم
  :منهاف الكالم أمهية أما. العربية اللغة فروع كل دراسة

  .يكتب أن قبل تكلم فاإلنسان ،الوجود يف الكتابة سبق إفهام كوسيلة الكالم - ١
 على والقدرة ،أفكاره عن التعبري يف الطالقة اإلنسان يعود الكالم على التدريب - ٢

 .اجلماهري ومواجهة املبادأة

 الرأي إبداءو املناقشة إىل ماسة حاجة يف ثقافة،و حرية من فيها مبا املعاصرة ياةاحل - ٣
 سيؤدي الذي التحدث على الواسع بالتدريب إال ذلك إىل سبيل وال اإلقناع،و

 .النفس يف عما الواضح التعبري إىل

 يف ألن ،وذويهم أهليهم طمأنة بل ،فقط املتنقلني الناس لطمأنة وسيلة ليس الكالم - ٤
 باهلاتف أهله يكلم عندما واملسافر فاملغترب. اخلطر بداية االتصال انقطاع

 .   عليه ويطمئنون ،عليهم فيطمئن وأصدقاءه رفاقه ويكلم ،يطمئنهم

 ،الثقايف مستواه ومعرفة املتكلم، على للحكم - ما حد إىل- صادق مؤشر الكالم - ٥
 أنواعهم، اختالف على املتكلمني ألن ذلك حرفته، أو ومهنته االجتماعية، وطبقته

 هو الكالم فإن هنا ومن عملهم، عن ءتنىب لغوية اصطالحات يستخدمون مناإ
 .ناطق حيوان اإلنسان إن: املنطق علماء بعض قال ولذلك اإلنسان،

 ذلك ويبدو ،واملخاطب املتكلم بني واإلفهام والفهم ،اإلقناع وسيلة الكالم - ٦
 اخلاصة تاملشكال أو ،املتكلمني بني للمناقشة املطروحة القضايا تعدد من واضحا
 .للخالف حمال تكون اليت والعامة

 كان ولو-  نفسه عن الفرد تعبري ألن ،يعانيه عما الفرد لتنفيس وسيلة الكالم - ٧
 اليت املواقف أو ،يعانيها اليت األزمة حدة من خيفف نفسي عالج -نفسه حيدث

 .هلا يتعرض
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 يستغين أن ميكن ال ،مراحلها خمتلف يف التعليمية العملية يف رئيسية وسيلة الكالم - ٨
 . والتوضيح للشرح املواد من مادة أية يف معلم عنها

 واألنثى، والذكر واجلاهل، واملتعلم والكبري، الصغري به يقوم إنساين نشاط الكالم - ٩
 مطالبه عن والتعبري احلياة، مع التعامل يف أكثر فرصة للفرد يتيح حيث

 ٢٣.الضرورية

 

  الكالم تعليم أهداف -ج
  :هي الكالم تعليم أهداف أهم

 املختلفة والتنغيم النرب أنواع يؤدي وأن العربية اللغة أصوات املتعلم ينطق أن - ١
  .العربية أبناء من مقبولة بطريقة وذلك

  .واملتشاة املتجاورة األصوات ينطق أن - ٢
  .الطويلة واحلركات القصرية احلركات بني النطق يف الفرق يدرك أن - ٣
  .املناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعرب أن - ٤
 خاصة العربية يف الكلمة لتركيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعرب أن - ٥

  .الكالم لغة يف
 ومتييز والتأنيث التذكري مثل الشفوي التعبري يف اللغة خصائص بعض يستخدم أن - ٦

  .بالعريبة املتكلم يلزم مما ذلك وغري وأزمنته الفعل ونظام واحلال العدد
 وأن وقدراته، نضجه ومستوى لعمره مناسبة كالمية لفظية ثروة يكتسب أن - ٧

  .عصرية اتصال عمليات إمتام يف الثروة هذه يستخدم
 ومستواه لعمره واملناسبة املقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن - ٨

 التراث عن األساس املعلومات بعض يكتسب وأن عمله، وطبيعة االجتماعي
  .واإلسالمي العريب

                                                        
 ٨٨-٨٧. ص سابق، مرجع ،عليان فؤاد أمحد٢٣
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  .البسيطة احلديث مواقف يف ومفهوما واضحا تعبريا نفسه عن يعرب أن - ٩
 لفترات ومترابط متصل بشكل ا والتحدث العربية باللغة التفكري من يتمكن أن -١٠

       ٢٤.مقبولة زمنية
  

   الكالم لتعليم عامة توجيهات -د
 مهارة تعليم تطوير يف تسهم قد الىت العامة التوجيهات من جمموعة يلي وفيما

  ٢٥:ثانية كلغة العربية الكالم
 إىل بالفعل الطالب يتعرض أن بذلك يقصد: الكالم ممارسة يعين الكالم تدريس - ١

 يتعلمها ال مهارة الكالم إن. عنه غريه يتكلم أن ال بنفسه فيها يتكلم مواقف
 حصة يف املعلم كفاءة تقاس هنا من .مستمعا هو وظل املعلم تكلم إن بالطال

 واستئثاره كالمه بكثرة وليس احلديث توجيه على وقدرته صمته مبقدار الكالم
   .باحلديث

 شيء عن بالكالم الطالب يكلف أال بذلك يقصد: خربة عن الطالب يعرب أن - ٢
. عنه يتحدث شيء لديه يكون أن الطالب يتعلم أن ينبغى. به علم لديهم ليس
 يعطل هذا أن إذ مألوف غري موضوع يف بالكالم الطالب يكلف أن العبث ومن
  .يسعفه ما اللغوي رصيده يف جيد ال وقد. فهمه

 عبارات الطالب فيه يردد آليا نشاطا الكالم ليس: االنتباه توجيه على التدريب - ٣
 القدرة يستلزم إنه. مركب عقلي نشاط الكالم إن. الكالم منه يراد وقتما معينة
 التراكيب فتعر على والقدرة. نطقها وعند مساعها عند األصوات متييز على

 ذهين نشاط باختصار الكالم إن. املعىن اختالف إىل يؤدي اختالفها أن وكيف

                                                        
: الرباط( طبعة دون ا، الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أمحد ورشدي الناقة كامل حممود٢٤

  ١٣٠. ص) ٢٠٠٣ اجلديدة، املعارف مطبعة

 ١٦٢-١٦٠. ص سابق، مرجع طعيمة، أمحد رشدي٢٥
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. عليه يالم ما منه يصدر ال حىت عنه صدر ملا واعيا يكون أن الفرد من يتطلب
  .السنان عثرات من أفتك اللسان عثرات إن قيل وقدميا

 له وإحباطا للمتحدث حرجا األشياء أكثر من: التصحيح وكثرة طعةاملقا عدم - ٤
 فهو األوىل لغام يف املتحدثني على يصدق هذا كان وإذا. اآلخرون يقاطعه أن

 ما اللغة يف العجز من لديهم إن. ثانية لغات يف للمتحدثني بالنسبة صدقا أكثر
 يزيد مما ولعل متكامل، بشكل خراجهإ أو احلديث يف االسترسال عن يعوقهم

 يف املعلم يلح أال أيضا ذا ويرتبط. املعلم يقاطعه أن العجز ذا إحساسه يف
  .الطالب أخطاء تصحيح

 عن القول سبق كما توقعاته يزيد من املعلمني من: التوقعات مستوى - ٥
 القول استيفاء على ويستحثه الطالب، يراجع فيظل للطالب، ةياحلقيق اإلمكانات

 يعرفها أن ينبغي الىت احلقيقة إن. التوقعات مستوى عند يكن مل إن يلومه مث
 أن يندر كبري، وهو العربية تعلم إن خاصة األجنيب، أن ثانية كلغة العربية معلم
 ختتص ال ظاهرة وهذه. الكالم مهارة ممارسته عند العرب مستوى إىل يصل
 إذن املعلم على. الثانية للغات الدارسني كافة تشمل وإمنا وحدها، العربية بتعلم

 عن يصدر الذى الكالم مستوى بني مييز وأن. واقعيا يكون وأن ذلك، ريقد أن
  .أخرى بلغات الناطقني عن يصدر الذى وذلك بالعربية الناطقني

 مركبة مهارة قلنا، كما الكالم إن. أيضا هنا التدرج مبدأ ينطبق: التدرج - ٦
 بني وال وليلة، يوم بني حيدث ال املهارة هذه وتعلم. متكامل عقلي ونشاط
 ما واحلكمة واجلهد الصرب من وتطلب وقتا تستغرق عملية إا. وضحاها عشية
 كل مع يتناسب ما الكالم مواقف من يهيء أن وعليه. املعلم ميلكه أن ينبغي

   :كالتايل الدارسني مستويات من ستوىم
 أسئلة لحو الكالم مواقف تدور أن ميكن: االبتدائي للمستوى بالنسبة   - أ

 يتعلم اإلجابة هذه خالل ومن. الطالب عليها وجييب املعلم يطرحها
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 أن ويفضل. األفكار وعرض اجلمل وبناء الكلمات انتقاء كيفية الطالب
 موضوع بناء إىل بالطالب ينتهي الذى بالشكل األسئلة هذه لماملع يرتب

 التدريبات عن باإلجابة الطالب تكليف أيضا املواقف ومن. متكامل
 بنص مرتبطة أسئلة عن يةالشفو واإلجابة احلوارات بعض وحفظ الشفهية،

  .قرأوه
 خالهلا من الطالب يتعلم الىت املواقف مستوى يرتفع: املتوسط املستوى  -ب  

 وإدارة role playing الدور لعب املواقف هذه من. الكالم مهارة
 للطالب، وقعت الىت األحداث ووصف الثنائية، واملناقشة. االجتماعات

 حمادثة عن واألخبار واإلذاعة التلفاز يف مسعوها الىت األخبار رواية وإعادة
  .وغريها مبسط تقرير إلقاء أو جرت هاتفية

 يصفون أو أعجبتهم، قصة الطالب يحيك قد وهنا: املتقدم املستوى  -ج
 أو debate مناظرة يديرون أو خطبة يلقون أو. الطبيعة مظاهر من مظهرا

 من ذلك غري أو متثيلية، يف حوارا يلقون أو. مقترح موضوع يف يتكلمون
 الدارسني عند اللغوي الرصيد املعلم يراعي أن كله هذا يف املهم .مواقف

  .  احلديث موضوع عن خربة من لديهم ما ومدى اهتمامام وكذلك
 معىن ذا يتعلمونه ما كان كلما للتعلم الطالب دافعية تزداد: املوضوع قيمة - ٧

 الىت املوضوعات اختيار املعلم حيسن أن وينبغي. حيام يف قيمة وذا عندهم،
 للتعبري متاحة لفرصةا حيث املتقدم، املستوى يف ةصخا فيها الطالب يتحدث

 أن ويفضل. وحمددا واضحا يكون وأن قيمة، ذا املوضوع يكون أن فينبغي. احلر
ياالختيار حرية تكون حىت أكثر أو موضوعان مرة كل يف الطالب على حطر 

   .يعرفون عما فيتكلمون هلم، متاحة
   

  



٣٣  
 

  الكالم مهارة تعليم مواد -هـ
   احملادثة - ١

 للفكرة، مرسل هو متحدث أكثر، أو ومستمع متحدث بني تتم عملية الكالم
 ودور االتصال، عملية يف دوره له منهما وكل. للفكرة مستقبل وهو مستمعو

 يف بعض مع بعضها الكلمات نظم طريق عن أفكاره توضيح يف يتلخص املتحدث
 من كالمه توضيح على تساعده اليت التوضيحات واستخدام ،فكرة حتمل وحدات
 واإلنصات ،باإلصغاء املستمع يقوم بينما ،وغريها ،اليد وإشارة ،الوجه تعبريات
 يف الغامض املعىن عن واإلستفسار ،معانيه وإدراك ،رموزه وفك ،املتكلم حلديث
  ٢٦.احلديث

 شيء عن الكالم يف أكثر أو شخصان يشترك أن وتعين حادث مصدر واحملادثة
 يف األوىل اخلطوة وتعد ،والكبار الصغار نشاط ألوان أهم من احملادثة وتعد. معني
  ٢٧ .العربية اللغة معرفة

 احملادثة أن وجدنا باحملادثة اهتمام من احلديثة احلياة تقتضيه ما إىل أضفنا فإذا
 قدرة لديه تكون أن التلميذ يتعلم أن بد فال املدرسة يف كبرية مبكانة حتظي أن ينبغي
 ومعرفة احلديث، جمرى تغيري على قادرا يكون أن و احملادثة، أثناء يف غريه جماملة على

 الناس تقدمي على قادرا يكون أن بد وال فيها، الكالم الينبغي اليت واألوقات األماكن
  ٢٨.لبعض بعضهم

  
  
  

                                                        
  ١٠٩. ص سابق، مرجع عليان، فؤاد أمحد٢٦
 ١٠٩. ص نفسه، املرجع٢٧

. ص) ٢٠٠٣ التوبة، مكتبة: الرياض( طبعة دون العربية، اللغة تعليم طرائق اخلطيب، إبراهيم بن حممد٢٨
١٤٧ 
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   املناقشة - ٢
 مؤيد فيه يكون الذي املشترك احلديث ا ويقصد ،ناقش مصدر وهي

 ٢٩.الناقد التفكري إلثارة نشاط أا هي املناقشة وأساس. وجميب وسائل ومعارض،
 بعمل، للقيام خطة وضع عند أو ما، مسألة يف اخلالف عند جتري اليت املناقشات وفيها

 للقدرات اآلن نلتفت أن وينبغي. للمناقشة ااالت هذه كل ما، عمل تقدمي عند أو
   ٣٠.تعليمنا يف نستهدفها أن جيب اليت وامليول واملهارات

  
  القصص حكاية - ٣

 معا، منهما أو الواقع أو اخليال من أحداثها تستمد نثرية حكاية هي القصة
 معني خري فالقصة اهلامة، الكالم ألوان من القصص وحكاية معينة، قواعد على وتبىن

 تنمية عوامل من عامال جيعلها للقصص الناس فحب الكالم، مهارات على للتدريب
  ٣١.الكالم

. عنها للتحدث يشتاقون ممتعة وخربات قصص لديهم التالميذ أن نعرف وحنن
 يفرضها أن من بدال قصصهم التالميذ خيتار أن هي القصص تعليم يف خطوة فأول

 مباشرة غري أو التلميذ خربة من مباشرة تكون أن ميكن القصص هذه و. املعلم عليهم
  .االستماع أو القراءة من اكتسبها

  
  
  
  

                                                        
   ١١٠. ص سابق، مرجع عليان، فؤاد أمحد٢٩
  ١٤٧. ص سابق، مرجع اخلطيب، إبراهيم بن حممد٣٠

  ١٠٦. ص سابق، مرجع عليان، فؤاد أمحد٣١
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  الكالم مهارة تعليم طرائق -و
  :فمنها التعليم هذا الستخدام املناسبة التدريس قائطر أما

 )Direct Method( املباشرة الطريقة - ١

 كذلكو ،عليه تدل وما الكلمة بني املباشر القترانا الطريقة هذه تستخدم
 وأغاين ربيةالع باللغة مجال الطالب يستظهر حيث واحلفظ التقليد أسلوب تستخدم

 ،الترمجة استخدام الطريقة هذه تتجنب. املنشودة اللغة إتقان على تساعدهم وحماورات
  ٣٢.ةالنحوي األحكام تستخدم وال األم للغة مكان وال
 )Audio-lingual Method( الشفهية السمعية الطريقة - ٢

 ااالتو الشفهي السمعي اجلانب على الدارس أنشطة تقتصر أن أوال ينبغي
 كل والتمييز التعرف مرحلة يعقب أن ينبغي كما. اللغوي  للسلوك شاريةاإل البصرية

 من حصيلته توسيع على اهتمامه الدارس يركز وال واالستظهار والتكرار ةااحملاك من
 يركز أن الدارس وعلى ،غوالصي والنظم األصوات على يتعود نأ بعد إال املفردات

   ٣٣.الطالقة حنو السعي قبل اللغوية الصحة على
 )Total Physical Respone Method( اجلسمية اإلستجابة طريقة - ٣

. اجلسدية باالستجابة مباشرة أمرهم ما يعملوا أن الطالب من املعلم يطلب
  .مباشرة يفتحه فالطالب الباب ليفتح الطالب املدرس أمر ،املثال سبيل على

  (The Silent Way Method)الصامتة الطريقة - ٤

 باستخدام ذلك يكون ما وعادة ،واحدة مرة الغوي اعنصر املدرس تقدمي
 والذي االختبار مباشرة ذلك ويتبع. للطالب املعاين توصيل أجل من لفظية غري تمعينا

   ٣٤.استجابته وتشكيل الطالب باستنطاق تسميته األفضل من يكون قد
                                                        

 ٢٢. ص) ٢٠٠٠دار لفالح، : عمان(دون طبعة أساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل،  ٣٢
 صـيين  امساعيل: ترمجة وحتليل، وصف: اللغات تعليم يف وطرائق مذاهب روجرز، وثيودور رتشاردز جاك٣٣

 ١٠٢. ص) ١٩٩٠ الكتب، عامل دار: الرياض طبعة، دون وغريه،
 ٢٠٦-٢٠٥. ص نفسه، املرجع ٣٤
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 )Comunicative Method( االتصالية الطريقة - ٥

 مع نفراديةاال ساتاجلل خالل من رمسية وغري شخصية بصورة املعلم يقوم وقد
 التعلم يف أسلوبه إىل الدارس نظرة مثل موضوعات عن املعلم فيها يتحدث دارس، كل

 طريق عن رمسية بصورة ذلك يتم قد كما التعلم من وأهدافه اخلاصة التعليمية وقدراته
   ٣٥.احتياجات حتديد عملية إجراء

 )Eclectic Method( التوليفية أو االنتقائية الطريقة - ٦

 البعض يكمل بعضها أن أساس على السابقة قائالطر إىل نظرن أن املمكن من
 شعري أن املعلم وعلى. متناقضة أو ضةمتعار أا أساس على إليها النظر من بدال اآلخر

 األساليب انتماء عن النظر بغض طالبه تناسب الىت األساليب استخدام يف حر أنهب
  ٣٦.خمتلفة تدريس قائلطر

  
 الكالم مهارة تنمية قائوطر األسس -ز

 اال لتنظيم وسائل تعتربها وتعليمها املهارات تنمية كيفية إىل احلديثة النظرة
 حيدث التعليم أن يعين وهذا ،سلوكه من ويغري ينشط كي باملتعلم حييط الذي اخلارجي

 الظروف هذه يهيئ هو املعلم دور وأن ،اخلارجية والظروف املتعلم بني للتفاعل نتيجة
 ستراتيجيةوإ قائطر إىل املدرس ويتوصل. معها لويتفاع ،املتعلم هلا يستجيب حبيث

  ٣٧.ستراتيجياتواإل قائالطر تلك فاعلية من تزيد يةتعليم وسائل ويستعمل ،التدريس
 ،منها الغرض حتقق كي ،التعليم طريقة يف تتوافر أن ينبغي عامة شروط وهناك

  ٣٨:وأمهها
  

                                                        
 ١٤٩. ص سابق، مرجع، روجرز وثيودور رتشاردز جاك ٣٥
 ٢٦. ص سابق، مرجع اخلويل، علي حممد ٣٦
 ٩٩. ص سابق، مرجع عليان، فؤاد أمحد٣٧

 ١٠٠. ص نفسه، املرجع٣٨
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 .التعلم إىل املتعلمني دوافع استثارة - ١

 .سابقة حصيلة من لديهم ما على البناء - ٢

 .تعلمه املطلوب السلوك ملمارسة هلم الفرصة إتاحة - ٣

  .التعلم إىل دفعتهم اليت الدوافع بإشباع إشعارهم - ٤
  

  الكالم تعليم يف املعلم دور -ح
 املعلم، جمهود ىلإ حاجة اللغة مهارات أكثر من الكالم مهارة أن عرفنا كما

 أن من وبالرغم. وكبرية مهمة الكالم يف املتعلم كفاءة تنمية عن املعلم فمسؤولية ولذا
 يؤدي أنه إال معدة، كانت واإلجراءات األساليب من وعدد والطرائق الوسائل من

  .التعليم عملية جناح إىل للوصول استخدامها يف دورا املعلم
 التوجيهات بعض مبسؤوليته والوفاء بدوره القيام على املعلم وملساعدة

  : يلي كما وطعيمة الناقة أكدها اليت واإلرشادات
 حىت فأوال أوال بتسجيلها ويقوم الدارسني ألخطاء صدره يفسح أن املعلم على - ١

 هذا. الكالم أثنا يف يتدخل وال. الصحيح والتدريب للعالج وقتا هلا يفرد أن ميكنه
  .الصمت مث والتلجلج االرتباك إىل غالبا يؤدي

 غري أمر الكالم مهارة تنمية إن اللغوية، املناشط يف دارسنيلل الفعال االشتراك - ٢
 اشتراك عدم ويرجع. نفسه عن بالتعبري وقام الكالم، يف املتعلم اخنرط إذا إال ممكن
 لتعلم بشغف اللغة لدراسة جاءوا أم برغم الكالم أنشطة يف الدارسني من كثري

  : أسباب عدة إىل الكالم
  .واالستماع اجللوس من أصعب الكالم ممارسة أن  - أ 
 األوىل احملاوالت عند تردد من يصيبهم ملا الراحة بعدم يشعرون الكثريين أن  -ب 

  .للتكلم



٣٨  
 

 أية ارتكاب حيبون وال بالذات مفرط إحساس لديهم الدارسني من كثريا أن  -ج 
  .أقرام أمام الغباء مبظهر الظهور أو أخطاء

  .والسخرية التهكم وأ الفشل من اخلوف  - د 
 يتصل الكالم تعلّم يف خاصة اللغة دراسة يف احلماس أن املعلم يدرك أن بدال - ٣

  . بالنجاح وثيقا اتصاال
  .الكالم مهارة تنمية يف مهم شيء والتدرج التتابع أن املعلم ركيد أن البد - ٤
 ما ىلإ املعلم حيتاج القصرية واإلجابات األسئلة على القائمة الكالم تدريبات يف - ٥

 ٣٩.الطريقة استخدام على قدرته من أكثر هو

  
  الكالم مهارة تقومي -ط  

 أو وسيلة أنه أريكنتو سوهرسيمي رأت. التعليمية النتائج ملعرفة وسيلة هو
 نور ورأى. تعلمه نتائج إىل نظرا شخص أحوال عن البيانات جلمع املرتبة الطريقة
 حىت الطلبة من جمموعة أو الطلبة وظائف من النتائج لنيل وسيلة هو التقومي أن كنجانا
  ٤٠.ثابتة بنتيجة الطلبة قدرة عن املعلم يعرف

  :منها طرق، ةبعد كونيف اخلويل علي حممد عند الكالم اختبار اوأم
 أساس على ويقيم. لديه مألوف موضوع عن يتحدث أن الطالب من يطلب - ١

 .والصحة الطالقة

 .قصرية شفهية تإجابا تطلب شفهية أو كتابية أسئلة الطالب إىل توجه - ٢

 وآخر سؤال كل بني ويترك شريط على مسجلة األسئلة تكون أن املمكن من - ٣
 وقتال عامل يف الطالب مجيع تساوي ةالطريق هذه وتضمن. ةلإلجاب كاف وقت

 .السؤال إىل االستماع وطريقة

                                                        
 ١٤٦-١٤٤. ص  سابق، مرجع طعيمة، أمحد ورشدي الناقة كامل حممود٣٩ 

40 Wasid, Iskandar dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa. (Bandung: Rosdakarya,  
2008) p. 108 
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 يشترك .حمدد وقت يف شفهيا عليها يعلق أن منه يطلب صورة الطالب إىل تقدم - ٤
  ٤١.حرة حمادثة يف أو معني موضوع حول شفهية حماورة يف أكثر أو طالبان

  
 اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" مدرسة عن تارخيية نبذة :امساخل املبحث

  دولو للخريات
  اجلغرايف املوقع - أ

 شارع يف وقع ذىال اخلريات عهدمل" العلم مدينة" حلرم تابعة ةاملدرس هذه إن
 يف وكان. الوسطى سوالويسى سيجى دولو كابوبونا قرية كوالوى بالو بوروس
 ،)MI( اإلسالمية بتدائيةاال املدرسةو ،)TK( األطفال روضة: منها مدارس، املعهد

  ).MA( اإلسالمية الثانوية واملدرسة ،)MTs( اإلسالمية املتوسطة املدرسةو
  

  املدرسة تأسيس -ب
 املؤسس وكان ،م ١٩٩٢ السنة يف أسس اخلريات ملعهد" العلم مدينة" حرم إن

 واحدة مدرسة للمعهد كان بدايته ويف .اجلفري عيدروس بن حممد بن سقاف احلبيب
 املتوسطة املدرسة أنشئت الزمان، مرور وبعد. اإلسالمية الثانوية املدرسة هي

 فيها قام الىت واملدرسة .األطفال وروضة اإلسالمية، االبتدائية واملدرسة اإلسالمية،
مدرسة هلا برنامج خاص لتخريج املعلمني للمدارس  هي امليدانية بالدراسة الباحث

 مازالت تابعة ها، ولكناالبتدائية اإلسالمية، وكانت تعرف سابقا باسم مدرسة املعلمني
مث استقلت هذه املدرسة منذ العام الدراسي  .للمدرسة الثانوية اإلسالمية املركزية بالو

  .مع حالة مسجلة ٢٠٠٣\٢٠٠٢
  

 
                                                        

 ١٦٥. ص سابق، مرجع اخلويل، علي حممد ٤١



٤٠  
 

  املدرسة هذه يف العربية اللغة تعليم -ج
 دولو للخريات اإلسالمية الثانوية "العلم مدينة" مدرسة يف العربية اللغة تعليم

 ومن). KTSP( الدراسية الوحدة على باملنهج املسمى اجلديد املنهج على عتمدا
  :هي تعليمها أهداف

 .صحيحة بصورة والكتابة والقراءة والكالم االستماع على الطالب يقدر أن - ١
 عن والتعبري املواقف خمتلف يف الفعال البسيط الكالم على الطالب يقدر أن - ٢

 .صحيحة شفهية بصورة وأفكارهم مشاعرهم
 على واستجابتها البسيطة القصرية املكتوبة النصوص تفسري على الطالب يقدر أن - ٣

 .ومرحية متنوعة أنشطة شكل
 وأفكارهم مشاعرهم عن والتعبري القصرية النصوص كتابة على الطالب يقدر أن - ٤

  .الكتابة شكل على
 باستخدام الباحث فيها قام الىت التجريبية للمجموعة العربية اللغة درس كانو

  .دقيقة ٤٥ حصة ولكل األحد يوم كل يف يعين األسبوع، يف حصتني الفيديو أفالم
  
  التربية يف ورسالتها املدرسة شعار -د
 بالعمل العلم هي دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" مدرسة شعار  
  :فهي رسالتها وأما. بالعلم والعمل

 .تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم، إما داخل املنهج الدراسي أم خارجه - ١
 .مع مجيع مكونات املدرسة التعاون محاسة بناء - ٢
 .واإلداريني من خالل التدريب لتجديد املعلومات املعلمني أداء تطوير - ٣
  .تشجيع إجياد التحصيل األكادميي املمتاز - ٤

  
 



٤١  
 

  الثالث الفصل
  البحث منهجية

  
  البحث منهج - أ

 .التجريـيب الوصفي الكمي املنهج هو البحث هذا يف املستخدم املنهج
 فلذلك حبثه، يف حصله ما مقياس يف واإلحصاء واجلداول األرقام إىل حيتاج الباحث
 يتكامل مل البحث هذا بيان أن يرى الباحث ولكن. الكمي املنهج الباحث يستخدم

 فكان. وحدها اإلحصاء أو اجلداول أو األرقام بدون والشرح التفسري بإعطاء إال
 قاله مبا Moleong ونقل. الوصفي املنهج يعين الكيفي املنهج أيضا يستخدم الباحث
Glaser و Strauss، ماالكيفي على خيترب الكمي وليس مستخدمان والكيفي الكمي أ 

 الكتشاف الكمي املنهج ويستخدم ١.النظرية تنظيم يف معا يستخدمان ولكنهما
  .الفرض إلجادة هوف الكيفي وأما الفرض

). Experiment Research( التجريـيب املنهج هو تنفيذه ناحية من البحث هذاو
 الختبار الباحث ا ويقوم حمكومة، ظروف حتت مقصودة مالحظة هي والتجربة
 تتم أن ميكن اليت الظروف أفضل أن كما السببية، العالقات على واحلصول الفرض

  ٢.واحد عامل باستثناء واملتغريات العوامل مجيع يف التحكم هي التجربة فيها
 اموعات تصميم هي التجريـيب البحث يف الباحث يستخدمها الىت والطريقة
 وحيتاج. البعدي واالختبار القبلي باالختبار العشوائية الطريقة ىالىت اختريت عل

 هي التجريبية واموعة. الضابطة واموعة التجريبية اموعة اموعتني، إىل الباحث
 فهي الضابطة اموعة وأما الكالم، مهارة تعليم يف أفالم الفيديو تستخدم جمموعة

                                                        
1 Kasiram, Moh, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. (Malang: UIN Malang Press, 2008) 
p. 177 

. ص) ١٩٨٢ املطبوعات، وكالة: الكويت( السادسة الطبعة ،ومناهجه العلمي البحث أصول بدر، أمحد ٢
٢٧٧ 



٤٢  
 

 مقارنة تكون وهي الكالم مهارة تعليم يف أفالم الفيديو استخدام بدون جمموعة
  .التجريبية للمجموعة

  :التالية الصورة على يرسم الدراسة هذه وتصميم
  

A   01   X   02 
R 

B   03     04 
  

  ٣:اإلشارات بيان
R  =املستجيبون  
A  =جتريبية جمموعة  
B  =ضابطة جمموعة  
  التجريبية للمجموعة القبلي االختبار=  01
X  =الفيديو أفالم استخدام  
  التجريبية للمجموعة البعدي االختبار=  02
  الضابطة للمجموعة القبلي االختبار=  03
  الضابطة للمجموعة البعدي االختبار=  04

  
  اختيارها وأسلوب وعينته البحث جمتمع -ب

 مدينة" مدرسة من الثاين الفصل يف الطالب من البحث هذا جمتمع يتكون
 وتلك. طالبا ٤٠ يهف البحث هذا عينة وأما. دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم
 وجمموعة جتريبية جمموعة ومها جمموعتني إىل يقسم مث عشوائيا، الباحث اختارها العينة

  .ضابطة

                                                        
3 A.R., Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, Cetakan 
Kedua. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) p. 174 



٤٣  
 

  البحث متغريات -ج
 الذي املتغري: األول ومها، القسمني إىل ينقسم التجريـيب البحث يف واملتغري

 املستقل والتغيري ومنظمة معينة بطريقة التجربة يف قصد عن الباحث فيه يتحكم
)Independent Variable (التجريـيب باملتغري أيضا يسمى كما )Experimental 

Variable .(باملتغري فيسمى املستقل املتغري عن الناتج السلوك أو الفعل نوع: والثاين 
 هو البحث هذا من املستقل واملتغري ٤.املعتمد املتغري أو) Dependent Variable( التابع
 هذا من التابع املتغري وأما الفعالة، أفالم الفيديو باستخدام للطالب الكالم مهارة تنمية

  .ةالتجرب وبعد ةالتجرب قبل للطالب الكالم مهارة تنمية هو البحث
  

  البحث أدوات -د
 الطالبو الفصل أحوال سائر ويكتب اخيططه الىت األنشطة يطبق هو الباحث

 أو االستبانةو واملقابلة ظةاملالح بطريقة حمصولة البحث هذا بياناتو. الدراسة أثناء
  :اآليت يف وبياا. واالختبار االستفتاء
 )Observation( املالحظة -١

. رةاملذك يف ويكتبها األنشطة أحد بعملية النظر هي )Observation( املالحظة
 التدريس وأساليب طرق تقومي أو املدرس أو الطالب أداء تقومي يف املالحظة وتستخدم

 الطالب شخصية جوانب بعض تقومي يف املالحظة تفضل وقد. املدرسة أداء تقومي أو
 امليول أو واملساملة العدوانية أو واالنبساط االنطواء: مثل سلوك فمالحظة غريها، عن

 حتت املالحظة تكون أن بشرط ولكن التلميذ، سلوك تعديل يف كثريا تفيد العامة
  ٥.شيئا ذلك عن الطالب يعلم الو الطبيعية الظروف

                                                        
: القاهرة( الثانية الطبعة ،النفس وعلم التربية يف البحث مناهج كاظم، خريى وأمحد جابر احلميد عبد جابر ٤
 ١٩٩. ص) ١٩٧٨ العربية، النهضة دار

 ٢٢٩-٢٢٨. ص) ١٩٩٥ الكتب، دار( طبعة دون التدريس، طرق أسس فنديل، إبراهيم أمحد ٥



٤٤  
 

 العربية اللغة دراسة عملية ملعرفة البحث هذا يف تستخدم اليت املالحظة ودف
  .دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" مدرسة يف الكالم مهارة خاصة

  
 )Interview( املقابلة -٢

 ملعرفة) املستجيب( والشخص الباحث بني احلوار هي) Interview( املقابلة
 ومعلومات بيانات من للتأكيد املقابلة وتستخدم. بحثال موضوع من وميوله موقفه
  ٦.مستقلة أخرى مصادر من الباحث عليها حصل

 مكتوب أو مسجل أو شفوي حوار بإجراء الطالب مرشد أو املدرس ويقوم
 تكون أن وينبغي. عالجها وحماولة احلالة لتشخيص املقابلة بعد احلوار هذا حيلل مث

 باملشكلة، عالقة هلم ليس التالميذ أمام تتم أالّ مبعىن مقفلة، حجرة ويف سرية املقابلة
  ٧.آخرين مدرسني أمام وال

" العلم مدينة" مدرسة رئيس هو الباحث ا سيقوم اليت املقابلة من واملستجيب
 الفصل يف التالميذ وبعض فيها العربية اللغة ومدرس دولو للخريات اإلسالمية الثانوية
  .العشوائية بالطريقة الباحث ويأخذهم الثاين

  
 )Questionnaire( االستفتاء أو االستبانة -٣

 العبارات أو األسئلة من جمموعة هو) Questionnaire( االستفتاء أو االستبانة
 أو ما مبوضوع شعوره أو رده أو قبوله أو الشخص تأييد ملعرفة تستخدم اليت املوجهة

  . اجتاهام أو ميوهلم املدروسة، املادة
 رأيه عن تعرب عالمة وضع عليه االستبانة تطبيق يتم الذي الشخص من ويطلب

 مقياس" يسمى ما االستبانة أنواع وأشهر".  ال" أو" نعم" كتابة أو عبارة كل أمام

                                                        
 ٢٦٥. ص سابق، مرجع كاظم، خريى وأمحد جابر احلميد عبد جابر ٦

 ٢٢٩. ص سابق، مرجع فنديل، إبراهيم أمحد ٧



٤٥  
 

 لالستجابة درجات مخس حتدد وفيه فكرته، واضع إىل نسبة)" Likert Scale( ليكرت
  ٨.بشدة موافق غري موافق، غري ،)حمايد( متردد موافق، بشدة، موافق هي

 بشدة موافق: املثال. االستجابة درجات لكل القيمة إعطاء يف ةياحلر لباحثلو
 ٢: افقوم غري ،)ثالث( ٣): حمايد( متردد ،)أربع( ٤: موافق ،)مخس( ٥: قيمته

 الطالب كل إجابة معدل الباحث يطلب مث). واحد( ١: بشدة موافق غري ،)إثنني(
  ٩.االستفتاء يف املوجودة باألسئلة

  
 )Tests( االختبارات -٤

 )Tests( االختبارات عن التعريف -أ 

 الدارس من يطلب اليت األسئلة من جمموعة بأنه اللغوي االختبار تعريف وميكن
 فيها تقدمه مدى وبيان معينة لغوية مهارة يف مستواه قياس دف هلا، يستجيب أن

  ١٠.بزمالئه ومقارنته
 التقومي ليس فهو الشائعة، التربوية التقومي وسائل من وسيلة االختبار وكان

 وفق معينة أحوال يف تتم حمددة، بأهداف مرتبطة عملية هو االختبار ألن وذلك بعينه،
  ١١.الرسوب أو النجاح عليها يترتب خاصة، قواعد

  االختبارات أنواع -ب
  ١٢:اآليت يف كما هي عنه اخلالصة ولكن كثرية، عأنوا إىل االختبار وينقسم

  

                                                        
 ٢٣٠. ص سابق، مرجع فنديل، إبراهيم أمحد ٨

9 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan XII. (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2002) p. 215 

: مكة( الثاين اجلزء طبعة، دون ،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف املرجع طعيمة، أمحد رشدي ١٠
 ٧٢٠. ص  ،)١٩٨٦ القرى، أم جامعة

 ٢٤. ص سابق، مرجع معروف، حممود نايف ١١

 ٢٥١- ٢٤٩. ص نفسه، املرجع ١٢



٤٦  
 

  األداء حيث من: أوال
 أحرزه الذي التقدم ملعرفة تستخدم اليت وهي: الكتابية االختبارات   - ١

 طريق عن اللغوية القدرات و املهارات اكتساب يف العربية اللغة دارسو
  .األسئلة عن االجابة و كاإلنشاء، الكتايب، التعبري

 الذي التقدم ملعرفة تستخدم اليت وهي): الشفهية( اللفظية االختبارات  - ٢
 عن اللغوية القدرات و املهارات اكتساب يف العربية اللغة دارسو أحرزه
 .املباشرة واألسئلة واحملفوظات اجلهرية كالقراءة الشفهي التعبري طريق

  األهداف حيث من: ثانيا
 احلصيلة يف التقدم مدى الكتشاف وتستخدم: التحصيلية االختبارات - ١

 اية يف ما، موضوع يف الطالب أحرزها اليت وأداء، ونوعا كما اللغوية
 هلذه املوضوعة التعليمية األهداف ضوء يف وذلك معينة، زمنية مدة

  .الغاية
 صف، يف التالميذ واقع لتشخيص تستخدم: التشخيصية االختبارات  - ٢

 فرع يف لديهم والقوة الضعف مواطن لتحديد املطلوب، املستوى دون
 من فرع على التشحيصية االختبارات تقتصر وال. العربية اللغة فروع من

 أنواعها على القرائية تااملهار يف فتكون: املثال غريه، دون اللغة فروع
 :حيث من

  االستيعاب مع القراءة سرعة -
 مكوناا إىل األلفاظ حتليل -

 الكلمات مقاطع نطق -

 السليمة خمارجها من احلروف أصوات إصدار -

 قسمني، إىل وينقسم. الشفهي االختبار هو البحث هذا يف املستخدم واالختبار
  :مهاو



٤٧  
 

 قبل أي مرة، أول يف الباحث جيريه الذي االختبار: القبلي االختبار   - ١
  .الكالم يف الطالب كفاءة ملعرفة البحث عملية

 الطريقة إجراء بعد الباحث جيريه الذي االختبار: البعدي االختبار   - ٢
 تلك مميزاتو الكالم يف الطالب كفاءة ملعرفة البحث يف املستخدمة

  .اعيوو الطريقة
  

  البيانات مصادر -هـ
  البحث بيانات -١

 إجراء منذ الفصل يف توجد اليت األنشطة مجيع من البحث هذا بيانات تتكون
 يف نتيجتهم وكذلك فيها وحصيلتهم الدراسة يف طالبال قفامو ومجيع البحث هذا

 جيده الذي البحث ذا يتعلق ما كل إذًا،. البعدي واالختبار القبلي االختبار االختبار؛
  .كبياناته ويكتبه الباحث يأخذه الفصل يف

  البحث بيانات مصادر -٢
 نفسه الباحث وهو. الباحث يستعمله ما سائر من تصدر البحث هذا بيانات

 االستبانة أو املالحظة من املأخوذة أنشطتهم وسائر والطالب يشاركه الذي واملدرس
 اليت البحث ذا املتعلقة الكتب من أيضا وتصدر. بعديا أو قبليا واالختبار، واملقابلة
  .الباحث هاعلي يعتمد

  
  البيانات حتليل أسلوب -و

 اعتمادا ويفسرها حيللها وهو عمله آخر يف املأخوذة البيانات الباحث حيلل
 ولكي. هفشل أو البحث هذا بنجاح حيقق مث البحث ذا املتعلقة الكتب من بالنظرية
  :اآليت يف كما الباب هذا يرتب الباحث كان التحليل هذا يسهل

  



٤٨  
 

 وتبويبها البيانات وصفية -١

 حىت وتقسيمها تصنيفها يف الباحث وحياول اجلدوال يف البيانات الباحث جيمع
 .املتفرقة الفئة أو اموعة يف البيانات تلك تكون

 وتفسريها البيانات حتليل -٢

 ويعلّقها املأخوذة البيانات كل عن التفسري وإعطاء التحليل هي األخرية العملية
 تعليم يف الفيديو أفالم استخدام فعالية مدى وملعرفة. يلخصها مث املوجودة بالنظرية

 البعدي االختبار من اموعة البيانات الباحث حيلل الكالم، مهارة تنميةل العربية اللغة
  ١٣):T-test( ت - اختبار برمز والضابطة التجريبية اموعتني من
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  :أن حيث

M1      :ةالتجرب فصل من البعدي االختبار يف) املتوسط( املعديل املقياس  
M2       :ضابط فصل من البعدي االختبار يف) املتوسط( املعديل املقياس  
X1

 التجربة فصل من النتائج كل يف التنوعي عدد : ∑2
Y2

  ضابط فصل من النتائج كل يف التنوعي عدد : ∑2
N1      :التجربة فصل يف الطلبة عدد  
N2      :ضابط فصل يف الطلبة عدد  

  
  
  

                                                        
13 Hasan, Iqbal, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) p. 146 



٤٩  
 

  الدراسة تنفيذ مراحل -ز
  :اآلتية املراحل يف الدراسة بتنفيذ الباحث قام

  )م ٢٠١١ مارس ٣-١( االستعدادية - ١
  :اآلتية اخلطوات على املرحلة هذه تشمل

 للخريات اإلسالمية الثانوية "العلم مدينة" مدرسة مدير الباحث استأذن  -)أ
 لدى كالمال مهارة لتنمية الفيديو أفالم استخدام بتجربة يقوم ألن دولو

 خطاب إليه وقدم )لقاءات مثانية( ينشهر مدة الثاين الصف طالب
 مالك موالنا امعةجل العليا الدراسات كلية مدير من للدراسة االستئذان

  .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم
 عن والطالب العربية اللغة ومدرس املدرسة مدير مبقابلة الباحث قام  -)ب

  .املدرسة تلك يف وتعلمها العربية اللغة تعليم عملية
 طوال اشتراكه املدرسة تلك يف العربية اللغة مدرس من الباحث طلب  -)ج

  .الدراسة هذه
 وجمموعة جتريبية جمموعة من تكونانت اللتني اموعتني الباحث عين  -)د

  .ضابطة
  )م ٢٠١١ مارس ٦( القبلي االختبار - ٢

 االختبار وهذا. والضابطة التجريبية للمجموعتني القبلي االختبار الباحث قدم
  .شفهية األجوبة وكانت ةاملقدم األسئلة عن الطالب جييب بأن
  )م ٢٠١١ أبريل ١٧ و ١٠ و ٣ إىل مارس ٢٧ و ٢٠ و ١٣( بةالتجر - ٣

  :اآلتية اخلطوات على املرحلة هذه تشمل
  .قررامل الكتاب من كالمال مبهارة تتعلق الىت الدراسية املواد تصميم  -)أ

 لقاءات ستة الفيديو أفالم باستخدام الكالم مهارة بتعليم الباحث قام  -)ب
  .دقيقة ٤٥ x ٢ لقاء كل يف أن حيث



٥٠  
 

  )م ٢٠١١ أبريل ٢٤( البعدي االختبار - ٤
 األسئلة الطالب بإعطاء وهذا اموعتني، على البعدي باالختبار الباحث امق
  .أيضا شفهية األجوبة وكانت ،الشفهية

  النتائج حتليل - ٥
  :اآلتية اخلطوات على املرحلة هذه تشمل

 وقوع نع حذرا احملصولة النتائج تصحيح وهو والتصحيح، التحرير  -)أ
  .األخطاء

 التقسيم يف للباحث تسهيال الرمز يف النتائج إدخال وهو النتائج، ترميز  -)ب
  .والتحليل

 إدخال وكذلك اجلدول شكل على النتائج تقدمي وهو اجلدول، تكوين  -)ج
  .القائمة يف احملصولة األجوبة

 البحث ألسئلة األجوبة الستنباط اموعة النتائج حتليل وهو التحليل،  -)د
  .وامللخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥١  
 

  الرابع الفصل
  ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض

  
  ومناقشتها وحتليلها املقابلة بيانات عرض: األول املبحث

 يف تعلمهاو العربية اللغة عليمت عملية رفةملع داةاأل هذه الباحث ماستخد
 املسؤولية له من مع املقابلة تكفيه وهلذا،. امليداين البحث فيها يؤدى اليت املدرسة

 اللغة مدرسو املدرسة، مدير همو املدرسة، هذه يف العربية اللغة لدرس واالهتمام
  .ثاينال الصف طالب وبعض ،العربية

  
  املدرسة مدير مع املقابلة -١
 التدريس، مواد عن التعليمية والشروط املدرسة قوانني ملعرفة الباحث ا قام

 للحريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" مدرسة مدير مع باملقابلة الباحث قام فقد
 ٢٠١١ مارس ١ التاريخ يف املقابلة تعقدو ،اهللا نور أنوار الدكتوراندوس يعين دولو

 امعةجل العليا الدراسات كلية مدير من للدراسة االستئذان خطاب تسليم بعد وذلك. م
  .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

 الىت املدرسة الةحب يتعلق عما املدرسة مدير على األسئلة الباحث قدم فقد
 ،املناهجو ،فيها والتعلم التعليم وأهداف تطورها، إىل تأسيسها من اآلن، يرأسها

   :األسئلة هي وهذه .وتعلمها العربية اللغة تعليم يف وخاصة والتقومي،
 اتريخلْل ةُيمالَسِإلاْ ةُيوِانالثَّ" مِلْلعاْ ةنيدم" ةُسردم ههذ تسسّأُ فيكَو ىتم   -)أ

دو؟لُو  
 ؟آلنَاْ ىتح ةُسردملَاْ ههذ تروطَت ىدم يِّأَ ىلَإِ  -)ب
 ؟ةسردملَاْ ههذ يفِ ةيبِرلعاْ ةغاللُّ مِيلعت نم فدهلَاْ ام  -)ج
 ؟ةيبِرلعاْ ةغاللُّ ةدملاَِ ةسردملَاْ ههذ يفِ مدختسملُاْ جهنملَاْ ام  -)د



٥٢  
 

 ؟ةيبِرالت يفِ اهتالَسرِو ةسردملَاْ ارعش ام - )هـ

 نبذة يف الباحث فوضعها السابقة األسئلة عن املدرسة مدير اتإجاب أماو
  .اخلامس املبحث يف الثاين الفصل خرآ يف سةادرال ميدان عن تارخيية

  
  العربية اللغة مدرس مع املقابلة -٢
 العربية اللغة مدرس مع الباحث أيضا ا قام املدرسة، مدير مع املقابلة جبانبو

 ا قصدو. م ٢٠١١ مارس ٢ التاريخ يف وذلك ،الليسانس صاحل، عمر أنس يعين
 الىت واملشكالت العربية، اللغة تعليم يف املدرس ااستخدمه الىت والوسيلة الطريقة ملعرفة
  :األسئلة هي وهذه .الكالم مهارة يف الطالب كفاءة وتطرر ،تعليمال داءأ أثناء هاواجه

  ؟سِيرِدالت ةيلمع يفِ مدختست ةلَيسوو ةقَيرِطَ يأَ   -)أ
 ؟مدختست ىتِالَّ ةلَيسلواْو ةقَيرِالطَّبِ مِلُّعالت ةيلمع اكرتاش يفِ بِالَّالطُّ ةُابجتاس ام  -)ب
 ةلَيسلواْو ةقَيرِالطَّ كلْت امِدختاسبِ ةيبِرلعاْ ةغاللُّ مِيلعت دنع تدجِو ةلَكشم يأَ  -)ج

وخيفِ ةًاص مهار؟مِالَلكَاْ ة 
 ؟مِالَلكَاْ ةارهم يفِ اصوصخ ةيبِرلعاْ ةغاللُّ مِيلعت يفِ بِالَّالطُّ ةُاَءفَكَ تروطَت فيكَ  -)د

 ؟ةيبِرلعاْ ةغاللُّ مِيلعت ةلَيسوكَ وييدلفاْ مِالَفْأَ امدختاس قبس لْه - )هـ

 اللغة تعليم يف التقليدية والوسيلة الطريقة ستخدمي مازال أنه املدرس جابأو
 من فعال اشتراك دون ،إليه استمعوا والطالب الدراسية املواد شرح أنه حيث العربية
 يف الكالم مهارة يف وخاصة العربية اللغة تعليم يف هاواجه اليت واملشكالت .قبلهم
  :هي املدرسة تلك

  الفردية الفروق -)١
 متعددة لغوية خلفية فاختال -)٢

 الصف نفس يف اللغوي الطالب مستوى اختالف -)٣

 العربية اللغة بتعلم واهتمامهم الطالب رغبة ضعف -)٤



٥٣  
 

 اللغة تعليم يف اجليدة ةاجلذاب والطريقة التعليمية الوسائل استخدام عدم -)٥
 العربية

 فيها الطالب قدرة نإ املدرس قال الكالم، مهارة يف الطالب كفاءة إىل بالنسبة  
 التعليمية الكتب وقلة ملمارستها، فرصتهم لقلة هي أسبابه ومن منخفضة، مازالت
  .التعليمية املواد لكتابة املتوفر الوقت أكثر الطالب ركّز حىت املتوفرة العربية

  
  الطالب مع املقابلة -٣

 طالب بعض مع أيضا الباحث ا قام العربية، اللغة مدرس مع املقابلة وبعد  
 وعقدت. عشوائيا طالب ١٠ الباحث منهم واختار املدرسة، تلك يف الثاين الصف
 عن الطالب هؤالء من يعرف أن الباحث وأراد .م ٢٠١١ مارس ٢ التاريخ يف املقابلة
 وهذه. العربية اللغة تعلمهم عند وشعورهم فهمهم وكيف العربية، اللغة تعلم حبهم

  :الطالب مقابلة أسئلة هي
  ؟ةيبِرلعاْ ةغاللُّ ملُّعت بحتُِ لْه  -)أ

 ؟مِالَلكَاْ ةارهم مِيلعت يفِ سرِّدملُاْ اهمدختسا ةلَيسو يأَ  -)ب
 ؟سرِّدملُاْ ملَّكَت ام اعيرِس تمهِفَ لْه  -)ج
 ؟مِالَلكَاْ مِيلعت ةيلمع يفِ تكْرتاش امدنع ترعش ااذَم  -)د

  ؟اببسَألاْ ام ،مِالَلكَاْ مِلُّعت دنع لِلَملَاْو مِأْالسبِ ترعش لْه - )هـ
 دينهم لغة ألا شديدا، حبا العربية اللغة حيبون أم الطالب أجاب وعموما،  
 يف وخاصة تعلمها، يف ةبوبالصع يشعرون ولكنهم. القرآن دستورهم ولغة اإلسالم
 الطريقة ستخدمي مازال العربية اللغة مهمعلّ الذى املدرس ألن وذلك .الكالم مهارة

 يفهموا وال وملل بسأم يشعروا حىت والتعلم، التعليم عملية أثناء التقليدية والوسيلة
 كافية فرصة املدرس أعطاهم ما وكذلك .املدرس شرحها الىت الدراسية املواد جيدا

 الطريقة يستخدم أن العربية اللغة مدرس من طلبوا هم لذلك، .الكالم مهارة ملمارسة



٥٤  
 

 العربية اللغة تعلم هلم يسهل كي والتعلم، التعليم عملية يف اجلذابة اجلديدة والوسيلة
  .جيدا

 العربية اللغة الطالب ميعلّ ممعلّ بصفة ةالتجرب ذه الباحث قام هذا، على بناء  
 االختبار) ١: (اآلتية اخلطوات على بةالتجر هذه وجرت ،الفيديو أفالم باستخدام

 االختبار) ٣( ،السابع اللقاء إىل الثاين اءاللق يف بةالتجر) ٢( األول، اللقاء يف القبلي
  :التالية يسدرالت خطة يف تتضح الثالث اخلطوات هذهو. الثامن اللقاء يف البعدي

  
  والثالث والثاين األول للقاء التدريس خطة

  
  دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة"  :  املدرسة

  )الكالم مهارة( العربية اللغة  :  املادة
  الثاين  :   الدراسي الفصل

  "األسرة"  :  املوضوع
  لقاء لكل دقيقة ٩٠  :  الزمن

  
 :الكفاءة معيار  -١

 احلوار متثيل بصورة لفظية بطريقة ومشاعرهم أفكارهم عن التعبري إمكام
 ".األسرة" املوضوع  عن البسيط

 :األساسية الكفاءة  -٢

 الدراسية باملواد املتعلقة العربية اللغة أصوات نطق على الطالب يقدر أن  - أ 
  .وواضحا صحيحا نطقا "األسرة" وهي

 للمواد املناسبة الصيغ نيمستخدم األفكار عن التعبري على الطالب يقدر أن  -ب 
  .الدراسية



٥٥  
 

 عن املختلفة للمواقف املناسبة التعبريات استخدام على الطالب يقدر أن  -ج 
 .الدراسية املواد

 بطريقة الدراسية املواد عن العبارات أو املفردات نطق على الطالب يقدر أن  -  د
 .صحيحة

 :)Indicators( املؤشرات   -٣

  .صحيحة بطريقة الدراسية املواد من هي اليت العبارة أو املفردات استخدام  - أ 
 .صحيحة بطريقة" األسرة" عن األفكار تعبري  -ب 

 ".األسرة" وهي الدراسية املواد عن املطروحة األسئلة إجابة على القدرة  -ج 

 :املستخدمة الطريقة  -٤

  .واجلواب والسؤال الشفهية، السمعية: املستخدمة الطريقة
 :التدريس تنفيذ  -٥

  )القبلي االختبار( األول اللقاء  -أ  
 مقدمة - ١  

 من ليعرف الطالب كلأمساء وذكر والتحية السالم املدرس ألقى 
 غاب ومن حضر

 واالختبار التقومي عملية تنفيذ كيفية املدرس شرح  

١٥  
  دقيقة

 الرئيسي النشاط - ٢

 شفهية أسئلة للطالب املدرس يقدم  
 مة األسئلة عن الطالب جييبشفهيا املقد 
 القبلي االختبار بتقومي املدرس يقوم  

٧٠ 
  دقيقة

  األخري النشاط - ٣  
 العربية اللغة تعلم على وتعزيز والدوافع التشجيعات إلقاء 
 اختتام 

٥ 
 دقائق



٥٦  
 

  الثاين اللقاء -ب  
 مقدمة - ١  

 من ليعرف الطالب كلأمساء وذكر والتحية السالم املدرس ألقى 
  غاب ومن حضر

١٥  
  دقيقة

 واجلواب السؤال طريق عن السابقة املادة مبراجعة الباحث قام  
 موالتعل التعليم عملية تنفيذ وكيفية اجلديدة املادة املدرس شرح   
 الرئيسي النشاط - ٢

 انتباه حال إىل الفصل املدرس فكي 

 األداء كاستخدام التدريس، أثناء اهلدف اللغة املدرس استعمل 
 املعىن لشرح والنماذج والصور احلركي

 ذىال احلوار الفيديو أفالم خالل الطالب على املدرس عرض 
 إىل ينظروا أن الطالب من بوطل "األسرة" وهي باملادة تعلقي

  )٢،١ امللحق( جيدا إليه ويستمعوا الشاشة

٦٥ 
  دقيقة

 أن الطالب من طلب ذلك، وبعد. مرتني احلوار املدرس عرض 
 إىل مجلة من مرات عدة صحيح بنطق يةاحلوار اجلملة يعيدوا
 .الطالقة يف متقنني يكونوا أن بعد إال أخرى إىل ينتقل وال مجلة

: أساليب ثالثة على تكون التدريب أو اإلعادة عملية وهذه
  .ةالفردي واإلعادة الفئوية، اإلعادةو اجلماعية، اإلعادة

 

 بعد احلوار يف يكون من بدور للقيام فرصة الطالب املدرس مينح 
 مرات للمحادثة ترديدهم

 

 الفصل أمام التالميذ ميثلها املدروسة اجلمل كل انتهاء وبعد 
 بينهم بالتناوب

 

  



٥٧  
 

  األخري النشاط - ٣  
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس أكد 
 املوضوع خالصة املدرس قدم 
 اختتام 

١٠ 
 دقيقة

 
 الثالث اللقاء - ج  

 مقدمة - ١  

 من ليعرف الطالب كلأمساء وذكر والتحية السالم املدرس ألقى 
  غاب ومن حضر

١٥ 
  دقيقة

 واجلواب السؤال طريق عن السابقة املادة مبراجعة املدرس قام 
 والتعلم التعليم عملية تنفيذ كيفية املدرس شرح  

 

 الرئيسي النشاط - ٢  

 فانتباه حال إىل الفصل املدرس كي 

 األداء كاستخدام التدريس، أثناء اهلدف اللغة املدرس استعمل 
 املعىن لشرح والنماذج والصور احلركي

 اليت املفردات الفيديو أفالم خالل الطالب على املدرس عرض 
 جيدا حيفظوها أن هممن وطلب "األسرة" وهي املادةب تتعلق

 )٢،٢ امللحق(

٦٥ 
  دقيقة

 التراكيب الفيديو أفالم خالل املدرس عرض ذلك، وبعد 
 يتبادلوا أن الطالب من بوطل التدريبات سبيل على النحوية
 هذهو). ٢،٣ امللحق( املثال يف كما واجلواب السؤال

 بطريقة ومشاعرهم أفكارهم عن التعبري متكنهم التدريبات
 "األسرة" املوضوع عن البسيط احلوار متثيل بصورة لفظية

 



٥٨  
 

 ـا  اميقال من الطالب كل يتمكن حىت التدريبات هذه جتري 
 سليم نطقبو صحيحة بصورة

 

  األخري النشاط - ٣  
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس أكد 

 املوضوع خالصة املدرس قدم 
 الدرس املدرس اختتم 

١٠ 
  دقيقة

 
  التعليمية والوسائل التعليم مصدر  -٦

 "يديك بني العربية" كتاب: التعليم مصدر  - أ 

 LCD و احلاسوب: التعليمية الوسائل  -ب 

  :التقومي -٧
  .التعليم عملية يف الطالب مشاركة مالحظة  - أ 
 النطق: عناصر أربعة من تتكون اليت الكالم على الطالب قدرة مالحظة  -ب 

  .والطالقة القواعد أو والتراكيب املفردات واستيعاب
  

  واخلامس الرابع للقاء التدريس خطة
  

  دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة"  :  املدرسة
  )الكالم مهارة( العربية اللغة  :  املادة

  الثاين  :   الدراسي الفصل
  "  الرسول بسن شجرة"  :  املوضوع

  لقاء لكل دقيقة ٩٠  :  الزمن
  



٥٩  
 

 :الكفاءة معيار  -١

 احلوار متثيل بصورة لفظية بطريقة ومشاعرهم أفكارهم عن التعبري إمكام
 ".  الرسول نسب شجرة" املوضوع  عن البسيط

 :األساسية الكفاءة  -٢

 الدراسية باملواد املتعلقة العربية اللغة أصوات نطق على الطالب يقدر أن  - أ 
  .وواضحا صحيحا نطقا "  الرسول نسب شجرة" وهي

 للمواد املناسبة الصيغ مستخدمني األفكار عن التعبري على الطالب يقدر أن  -ب 
  .الدراسية

 عن املختلفة للمواقف املناسبة التعبريات استخدام على الطالب يقدر أن  -ج 
 .الدراسية املواد

 بطريقة الدراسية املواد عن العبارات أو املفردات نطق على الطالب يقدر أن  -  د
 .صحيحة

 :)Indicators( املؤشرات   -٣

  .صحيحة بطريقة الدراسية املواد من هي اليت العبارة أو املفردات استخدام  - أ 
 .صحيحة بطريقة "  الرسول نسب شجرة" عن األفكار تعبري  -ب 

 نسب شجرة" وهي الدراسية املواد عن املطروحة األسئلة إجابة على القدرة  -ج 
 ."  الرسول

 :املستخدمة الطريقة  -٤

  .واجلواب والسؤال الشفهية، السمعية: املستخدمة الطريقة
 :التدريس تنفيذ  -٥

  رابعال اللقاء -أ    
 مقدمة - ١  

 ١٥ من ليعرف الطالب كلأمساء وذكر والتحية السالم املدرس ألقى  
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  دقيقة  غاب ومن حضر
 واجلواب السؤال طريق عن السابقة املادة مبراجعة الباحث قام  
 والتعلم التعليم عملية تنفيذ وكيفية اجلديدة املادة املدرس شرح   
 الرئيسي النشاط - ٢

 فانتباه حال إىل الفصل املدرس كي 

 األداء كاستخدام التدريس، أثناء اهلدف اللغة املدرس استعمل 
 املعىن لشرح والنماذج والصور احلركي

 الذى احلوار الفيديو أفالم خالل الطالب على املدرس عرض 
 من طلبو"   الرسول نسب شجرة" وهي باملادة يتعلق

 امللحق( جيدا إليه ويستمعوا الشاشة إىل ينظروا أن الطالب
٢،٤(  

٦٥ 
  دقيقة

 أن الطالب من طلب ذلك، وبعد. مرتني احلوار املدرس عرض 
 إىل مجلة من مرات عدة صحيح بنطق احلوارية اجلملة يعيدوا
. الطالقة يف متقنني يكونوا أن بعد إال أخرى إىل ينتقل وال مجلة

: أساليب ثالثة على تكون التدريب أو اإلعادة عملية وهذه
 . الفردية واإلعادة الفئوية، واإلعادة اجلماعية، اإلعادة

 

 بعد احلوار يف يكون من بدور للقيام فرصة الطالب املدرس مينح 
 مرات للمحادثة ترديدهم

 

 الفصل أمام التالميذ ميثلها املدروسة اجلمل كل انتهاء وبعد 
 بينهم بالتناوب
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  األخري النشاط - ٣  
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس أكد 
 املوضوع خالصة املدرس قدم 
 اختتام 

١٠ 
 دقيقة

  
 خلامسا اللقاء -ب  

 مقدمة - ١  

 من ليعرف الطالب كلأمساء وذكر والتحية السالم املدرس ألقى 
  غاب ومن حضر

١٥ 
  دقيقة

 واجلواب السؤال طريق عن السابقة املادة مبراجعة املدرس قام 
 والتعلم التعليم عملية تنفيذ كيفية املدرس شرح  

 

 الرئيسي النشاط - ٢  

 فانتباه حال إىل الفصل املدرس كي 

 األداء كاستخدام التدريس، أثناء اهلدف اللغة املدرس استعمل 
 املعىن لشرح والنماذج والصور احلركي

 اليت املفردات الفيديو أفالم خالل الطالب على املدرس عرض 
 منهم وطلب"   الرسول نسب شجرة" وهي باملادة تتعلق

 )٢،٥ امللحق( جيدا حيفظوها أن

٦٥ 
  دقيقة

 التراكيب الفيديو أفالم خالل املدرس عرض ذلك، وبعد 
 يتبادلوا أن الطالب من طلبو التدريبات سبيل على النحوية
 هذهو). ٢،٦ امللحق( املثال يف كما واجلواب السؤال

 بطريقة ومشاعرهم أفكارهم عن التعبري متكنهم التدريبات
 نسب شجرة" املوضوع عن البسيط احلوار متثيل بصورة لفظية
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 "  الرسول
 ـا  اميقال من الطالب كل يتمكن حىت التدريبات هذه جتري 

 سليم نطقبو صحيحة بصورة
 

  األخري النشاط - ٣  
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس أكد 

 املوضوع خالصة املدرس قدم 
 الدرس املدرس اختتم 

١٠ 
  دقيقة

  
  التعليمية والوسائل التعليم مصدر  -٦

 "يديك بني العربية" كتاب: التعليم مصدر  - أ 

 LCD و احلاسوب: التعليمية الوسائل  -ب 

  :التقومي -٧
 .التعليم عملية يف الطالب مشاركة مالحظة  - أ 

 النطق: عناصر أربعة من تتكون اليت الكالم على الطالب قدرة مالحظة  -ب 
  .والطالقة القواعد أو والتراكيب املفردات واستيعاب

  
  والثامن والسابع السادس للقاء التدريس خطة

  
  دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة"  :  املدرسة

  )الكالم مهارة( العربية اللغة  :  املادة
  الثاين  :   الدراسي الفصل

  "الصبح صالة"  :  املوضوع
  لقاء لكل دقيقة ٩٠  :  الزمن
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 :الكفاءة معيار  -١

 احلوار متثيل بصورة لفظية بطريقة ومشاعرهم أفكارهم عن التعبري إمكام
 ".الصبح صالة" املوضوع  عن البسيط

 :األساسية الكفاءة  -٢

 الدراسية باملواد املتعلقة العربية اللغة أصوات نطق على الطالب يقدر أن  - أ 
  .وواضحا صحيحا نطقا "الصبح صالة" وهي

 للمواد املناسبة الصيغ مستخدمني األفكار عن التعبري على الطالب يقدر أن  -ب 
  .الدراسية

 عن املختلفة للمواقف املناسبة التعبريات استخدام على الطالب يقدر أن  -ج 
  .الدراسية املواد

 بطريقة الدراسية املواد عن العبارات أو املفردات نطق على الطالب يقدر أن  -  د
 .صحيحة

 :)Indicators( املؤشرات   -٣

  .صحيحة بطريقة الدراسية املواد من هي اليت العبارة أو املفردات استخدام  - أ 
 .صحيحة بطريقة "الصبح صالة" عن األفكار تعبري  -ب 

 صالة" وهي الدراسية املواد عن املطروحة األسئلة إجابة على القدرة  -ج 
 ."الصبح

 :املستخدمة الطريقة  -٤

  .واجلواب والسؤال الشفهية، السمعية: املستخدمة الطريقة
 :التدريس تنفيذ  -٥

  السادس اللقاء -أ  
 مقدمة - ١  

 ١٥ من ليعرف الطالب كلأمساء وذكر والتحية السالم املدرس ألقى  
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  دقيقة  غاب ومن حضر
 واجلواب السؤال طريق عن السابقة املادة مبراجعة الباحث قام  
 والتعلم التعليم عملية تنفيذ وكيفية اجلديدة املادة املدرس شرح   
 الرئيسي النشاط - ٢

 فانتباه حال إىل الفصل املدرس كي 

 األداء كاستخدام التدريس، أثناء اهلدف اللغة املدرس استعمل 
 املعىن لشرح والنماذج والصور احلركي

 الذى احلوار الفيديو أفالم خالل الطالب على املدرس عرض 
 ينظروا أن الطالب من طلبو" الصبح صالة" وهي باملادة يتعلق

  )٢،٧ امللحق( جيدا إليه ويستمعوا الشاشة إىل

٦٥ 
  دقيقة

 أن الطالب من طلب ذلك، وبعد. مرتني احلوار املدرس عرض 
 إىل مجلة من مرات عدة صحيح بنطق احلوارية اجلملة يعيدوا
. الطالقة يف متقنني يكونوا أن بعد إال أخرى إىل ينتقل وال مجلة

: أساليب ثالثة على تكون التدريب أو اإلعادة عملية وهذه
 . الفردية واإلعادة الفئوية، واإلعادة اجلماعية، اإلعادة

 

 بعد احلوار يف يكون من بدور للقيام فرصة الطالب املدرس مينح 
 مرات للمحادثة ترديدهم

 

 الفصل أمام التالميذ ميثلها املدروسة اجلمل كل انتهاء وبعد 
 بينهم بالتناوب

 

  األخري النشاط - ٣  
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس أكد 
 املوضوع خالصة املدرس قدم 
 اختتام 

١٠ 
 دقيقة
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 لسابعا اللقاء -ب  

 مقدمة - ١  

 من ليعرف الطالب كلأمساء وذكر والتحية السالم املدرس ألقى 
  غاب ومن حضر

١٥ 
  دقيقة

 واجلواب السؤال طريق عن السابقة املادة مبراجعة املدرس قام 
 والتعلم التعليم عملية تنفيذ كيفية املدرس شرح  

 

 الرئيسي النشاط - ٢  

 فانتباه حال إىل الفصل املدرس كي 

 األداء كاستخدام التدريس، أثناء اهلدف اللغة املدرس استعمل 
 املعىن لشرح والنماذج والصور احلركي

 اليت املفردات الفيديو أفالم خالل الطالب على املدرس عرض 
 حيفظوها أن منهم وطلب" الصبح صالة" وهي باملادة تتعلق
 )٢،٨ امللحق( جيدا

٦٥ 
  دقيقة

 التراكيب الفيديو أفالم خالل املدرس عرض ذلك، وبعد 
 يتبادلوا أن الطالب من طلبو التدريبات سبيل على النحوية
 هذهو). ٢،٩ امللحق( املثال يف كما واجلواب السؤال

 بطريقة ومشاعرهم أفكارهم عن التعبري متكنهم التدريبات
 "الصبح صالة" املوضوع عن البسيط احلوار متثيل بصورة لفظية

 

 ـا  اميقال من الطالب كل يتمكن حىت التدريبات هذه جتري 
 سليم وبنطق صحيحة بصورة
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  األخري النشاط - ٣  
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس أكد 

 املوضوع خالصة املدرس قدم 
 الدرس املدرس اختتم 

١٠ 
  دقيقة

  
  )يبعدال االختبار( الثامن اللقاء - ج  

 مقدمة - ١  

 من ليعرف الطالب كلأمساء وذكر والتحية السالم املدرس ألقى 
 غاب ومن حضر

 واالختبار التقومي عملية تنفيذ كيفية املدرس شرح  

١٥  
  دقيقة

 الرئيسي النشاط - ٢

 شفهية أسئلة للطالب املدرس يقدم  
 مة األسئلة عن الطالب جييبشفهيا املقد 
 البعدي االختبار بتقومي املدرس يقوم  

٧٠ 
  دقيقة

  األخري النشاط - ٣  
 العربية اللغة تعلم على وتعزيز والدوافع التشجيعات إلقاء 
 اختتام 

٥ 
 دقائق

  
  التعليمية والوسائل التعليم مصدر  -٦

 "يديك بني العربية" كتاب: التعليم مصدر  - أ 

 LCD و احلاسوب: التعليمية الوسائل  -ب 

  :التقومي -٧
 .التعليم عملية يف الطالب مشاركة مالحظة  - أ 



٦٧  
 

 النطق: عناصر أربعة من تتكون اليت الكالم على الطالب قدرة مالحظة  -ب 
  .والطالقة القواعد أو والتراكيب املفردات واستيعاب

  
  ومناقشتها وحتليلها االستبانة بيانات عرض :الثاين املبحث
 لتنمية العربية اللغة تعليم يف الفيديو أفالم استخدام بتجربة الباحث قام أن وبعد  

 اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" مبدرسة الثاين الصف طالب لدى الكالم مهارة
 العربية اللغة تعلمهم بعد استجابتهم ملعرفة هلم االستبانة بعرض قام دولو، للخريات
 يف الباحث وضعها للطالب االستبانة وأسئلة. تعليمية كوسيلة الفيديو أفالم باستخدام

  :تهانتيج هي وهذه. املالحق قائمة
  )١( اجلدول

  للطالب االستبانة نتيجة من مترمجة

  االستجابة  األسئلة  رقم
  ةوياملئ النسبةو العدد
  ةويئامل النسبة  العدد

 امِدختاسبِ ةيبِرلعاْ ةغاللُّ ملُّعت بحأُ  ١
  وييدلفاْ مِالَفْأَ

موافبِ قشدة  
موافق  
مترّدد  

  قٍافوم ريغَ
  ةدشبِ قٍافوم ريغَ

١٦  
٤  
٠  
٠  
٠  

٨٠  
٢٠  
٠  
٠  
٠  

٢  تعليبِ مِالَلكَاْ ماستخمِالَفْأَ امِد 
  ةيبِرلعاْ ةغاللُّ مِلُّعتل ينِعجِّشي وييدلفاْ

موافبِ قشدة  
موافق  
مترّدد  

  قٍافوم ريغَ
  ةدشبِ قٍافوم ريغَ

١٣  
٥  
٢  
٠  
٠  

٦٥  
٢٥  
١٠  
٠  
٠  
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٣  
تعليبِ مِالَلكَاْ ماستخمِالَفْأَ امِد 
 ةيبِرلعاْ ةغاللُّ ملُّعت لُعجي وييدلفاْ
رِمياح ذَّجغَ اابير ملٍّم  

موافبِ قشدة  
موافق  
مترّدد  

  قٍافوم ريغَ
  ةدشبِ قٍافوم ريغَ

١٩  
١  
٠  
٠  
٠  

٩٥  
٥  
٠  
٠  
٠  

٤  
تعليبِ مِالَلكَاْ ماستخمِالَفْأَ امِد 
 اتمللكَاْ قِطْن يفِ ينِلُهِّسي وييدلفاْ
  اهرِكْذو ةيبِرلعاْ

موافبِ قشدة  
موافق  
مترّدد  

  قٍافوم ريغَ
  ةدشبِ قٍافوم ريغَ

١١  
٤  
٥  
٠  
٠  

٥٥  
٢٠  
٢٥  
٠  
٠  

٥  استخداْ مِالَفْأَ املفيدوي يجينِلُع 
شجيفِ ااع اللُّبِ مِلُّكَالتغاْ ةلعبِرية  

موافبِ قشدة  
موافق  
مترّدد  

  قٍافوم ريغَ
  ةدشبِ قٍافوم ريغَ

١٥  
٢  
٣  
٠  
٠  

٧٥  
١٠  
١٥  
٠  
٠  

  
 للطالب االستبانة ةنتيج

Tabel hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan  

berbicara bahasa arab dengan menggunakan media film video 
 

No. Pernyataan Tanggapan 
Jumlah dan 
Prosentase 

Jumlah % 

1 
Saya merasa senang belajar 
berbicara bahasa Arab dengan 
menggunakan media film video. 

Sangat Setuju 
Setuju 

Ragu-Ragu 
Tidak  Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

16 
4 
0 
0 
0 

80 
20 
0 
0 
0 
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2 

Pembelajaran berbicara bahasa 
Arab dengan menggunakan 
media film video membuat saya 
termotivasi (tertarik) untuk 
belajar bahasa Arab. 

Sangat Setuju 
Setuju 

Ragu-Ragu 
Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

13 
5 
2 
0 
0 

65 
25 
10 
0 
0 

3 

Pembelajaran berbicara bahasa 
Arab dengan menggunakan 
media film video membuat 
pelajaran bahasa Arab menjadi 
lebih menarik dan tidak 
membosankan. 

Sangat Setuju 
Setuju 

Ragu-Ragu 
Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

19 
1 
0 
0 
0 

95 
5 
0 
0 
0 

4 

Pembelajaran berbicara bahasa 
Arab dengan menggunakan 
media film video membuat saya 
lebih mudah mengucapkan dan 
mengingat kalimat bahasa Arab. 

Sangat Setuju 
Setuju 

Ragu-Ragu 
Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

11 
4 
5 
0 
0 

55 
20 
25 
0 
0 

5 
Dengan menggunakan media 
film video saya menjadi lebih 
berani berbicara bahasa Arab. 

Sangat Setuju 
Setuju 

Ragu-Ragu 
Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

15 
2 
3 
0 
0 

75 
10 
15 
0 
0 

  
 العربية اللغة تعلم حيبون الطالب أن الباحث عرف االستبانة، عرض وبعد

 يف هلم دافعة تكون الوسيلة هذه. الكالم مهارة يف وخاصة الفيديو، أفالم باستخدام
 أفكارهم عن التعبري ومتكنهم مملة غري جذابة الدراسية املواد وجتعل العربية اللغة تعلم

  .شفهية بصورة ومشاعرهم
  

  ومناقشتها وحتليلها االختبار بيانات عرض :الثالث املبحث
   البيانات عرض -١  

 الثانوية "العلم مدينة" مدرسة يف الباحث ا قام قد الىت امليدانية الدراسة يف
 اللغة تعليم يف الفيديو أفالم استخدام بةجتر على حصل ،دولو للخريات اإلسالمية

 قدم الوسيلة هذه بةجتر ويف. التجريبية اموعة لدى كالمال مهارة ميةنلت العربية
 يف الثاين الفصل طالب لدى الكالم مهارة لتنمية فعال استخدامها أن الفرض الباحث

 يعين القبلي االختبار نتيجة من البيانات الباحث مجع احلالة، هذه ويف. املدرسة تلك



٧٠  
 

 طالبا ٢٠ من الفيديو أفالم ةبجتر بعد يعين البعدي واالختبار ،الفيديو أفالم ةبجتر قبل
 القبلي يناالختبار نتيجة من مقارنة البيانات أيضا ومجع التجريبية، اموعة يف

  :اآليت اجلدول يف مكتوبة البيانات وهذه. الضابطة اموعة يف طالبا ٢٠ من والبعدي
  

  )٢( دولاجل
  كالمال كفاءة معيار

  التقدير  النتائج
  ممتاز  ١٠٠ – ٩١
  جدا جيد  ٩٠ – ٨١
  جيد  ٨٠ – ٧١
  مقبول  ٧٠ – ٦١
  راسب  ٦٠ ≤

  
  )٣( اجلدول

  الكالم مهارة يف بطالال كفاءة لقياس التقومي دليل

  ةنتيج النطق
  األجنبية اللكنة من جدا قليل أثر خيالطه
  واضحة أجنبية لكنة هناك ولكن بوضوح مفهوم

  الفهم سوء إىل تؤدى وأحيانا مركزا استماعا تستدعى نطقية مشكالت
 مايقوله إعادة منه يطلب نطقية مشكالت بسبب فهمه يصعب

  باستمرار
 متاما مفهوم غري حديثه جتعل عويصة نطقية مشكالت لديه

٢٥  
٢٠  
١٥  
١٠  
  
٥ 



٧١  
 

  جةنتي القواعد
  تذكر ال قليلة الكلمات وترتيب القواعد أخطاء

  املعىن يف غموضا تسبب ال لكنها حنوية أخطاء يف أحيانا يقع
  املعىن يف غموضا تسبب حنوية أخطاء يف يقع حني من

   مجلة صياغة يعيد جيعله مما مستعصيا الفهم جتعل القواعد أخطاء
 متاما مفهوم غري حديثه جتعل درجة إىل كثرية النحوية أخطاؤه

٢٥  
٢٠  
١٥  
١٠  
٥ 

 نتيجة املفردات

  متاما اللغة كمتحدثي االصطالحية والعبارات املفردات يستعمل
 إلعادة جمربا نفسه جيد أو/و أحيانا صحيحة غري مصطلحات يستعمل
  تسعفه ال مفرداته ألن أفكاره صياغة

 ألن نسبة وقليل حمدود كالمه. باستمرار خاطئة كلمات يستعمل
  كافية غري املفردات من حصيلته
 الصعب من جتعل املفردات من حصيلته وقلة للكلمات اخلاطئ استعماله

  فهمه
 متاما احلديث على قادر غري جتعله مفردات من عنده ما حمدودية

٢٥  
٢٠  
  
١٥  
  
١٠  
  
٥ 

 نتيجة الطالقة

  األصلي اللغة متحدث مثل مثله اللسان طلق
  لغوية شكالتمب طفيفا تأثرا تتأثر أا تبدو احلديث سرعة

  لغوية مبشكالت بشدة متأثران والطالقة السرعة
  اللغة حمدودية بسبب للسكوت جمربا نفسه جيد. التردد دائم

 مستحيلة احملادثة جيعل حبيث ومتقطع متعثر احلديث

٢٥  
٢٠  
١٥  
١٠  
٥ 

  
  



٧٢  
 

  )٤( اجلدول
  الكالم مهارة يف التجريبية اموعة يف الطالب على القبلي االختبار نتائج

  الطالب أمساء  رقم
  املختربة املعايري

 جمموع
  نطق  النتائج

)٢٥(  
  تركيب

)٢٥(  
  رداتمف
)٢٥(  

  طالقة
)٢٥(  

  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  أدينتو  ١
  ٧٥  ٢٠  ١٥  ٢٠  ٢٠  شريعة أمحد  ٢
  ٦٧  ١٥  ١٥  ١٧  ٢٠  جفري حممد  ٣
  ٧٤  ١٧  ٢٠  ١٥  ٢٢  أمحد أرينتو  ٤
  ٦٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٠  األمري فاضل  ٥
  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  فنور  ٦
  ٧٠  ١٥  ١٨  ٢٠  ١٧  مبارك ابن  ٧
  ٧٠  ٢٠  ٢٠  ١٥  ١٥  األار خري  ٨
  ٧٧  ١٥  ٢٠  ٢٠  ٢٢  قسمان  ٩
  ٧٩  ٢٠  ٢٢  ١٧  ٢٠  فريمنشاه جودي  ١٠
١١  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  رمنو  
  ٥٩  ١٢  ١٥  ١٧  ١٥  متثيل حممد  ١٢
  ٧٢  ١٥  ١٧  ٢٠  ٢٠  سيوطي حممد  ١٣
  ٦٥  ١٥  ١٨  ١٧  ١٥  رستام  ١٤
  ٦٩  ١٧  ٢٠  ١٥  ١٧  أمري سليمان  ١٥
  ٧٣  ١٨  ١٥  ٢٠  ٢٠  رؤوف رسلي  ١٦
  ٧١  ١٥  ١٨  ٢٠  ١٨  مترين  ١٧



٧٣  
 

  ٧٧  ١٧  ٢٠  ٢٠  ٢٠  يسالن  ١٨
  ٦٢  ١٥  ١٧  ١٥  ١٥  صبور  ١٩
  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  الكفل ذو  ٢٠

  ١٤٠٥  ٣٣١  ٣٥٥  ٣٥٣  ٣٦٦  العالمات جمموع
  ٧٠,٢٥  ١٦,٥٥  ١٧,٧٥  ١٧,٦٥  ١٨,٣٠  النتائج معدل

  
  )٥( اجلدول

  الكالم مهارة يف التجريبية اموعة يف الطالب على البعدي االختبار نتائج

  بالطال اءمسأ  رقم
  املختربة املعايري

 جمموع
  نطق  النتائج

)٢٥(  
  تركيب

)٢٥(  
  مفردات

)٢٥(  
  طالقة

)٢٥(  
  ٧٨  ٢٠  ٢٠  ١٨  ٢٠  أدينتو  ١
  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  شريعة أمحد  ٢
  ٨٢  ٢٢  ٢٠  ٢٠  ٢٠  جفري حممد  ٣
  ٨٥  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  أمحد أرينتو  ٤
  ٨٥  ٢٠  ٢٥  ٢٠  ٢٠  األمري فاضل  ٥
  ٩٢  ٢٢  ٢٥  ٢٠  ٢٥  فنور  ٦
  ٨٢  ٢٠  ٢٢  ٢٠  ٢٠  مبارك ابن  ٧
  ٨٧  ٢٠  ٢٥  ٢٠  ٢٢  األار خري  ٨
  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  قسمان  ٩
  ٩٠  ٢٥  ٢٠  ٢٠  ٢٥  فريمنشاه جودي  ١٠
  ٧٨  ٢٠  ٢٠  ١٨  ٢٠  منور  ١١



٧٤  
 

  ٧٨  ١٨  ٢٠  ٢٠  ٢٠  متثيل حممد  ١٢
  ٨٣  ٢٠  ٢٥  ١٨  ٢٠  سيوطي حممد  ١٣
  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  رستام  ١٤
  ٨٢  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٢  أمري سليمان  ١٥
  ٨٣  ١٨  ٢٠  ٢٥  ٢٠  رؤوف رسلي  ١٦
  ٨٧  ٢٠  ٢٢  ٢٥  ٢٠  مترين  ١٧
  ٩٠  ٢٠  ٢٥  ٢٠  ٢٥  يسالن  ١٨
  ٧٨  ٢٠  ٢٠  ١٨  ٢٠  صبور  ١٩
  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  الكفل ذو  ٢٠

  ١٧٢٠  ٤٢٠  ٤٤٤  ٤١٧  ٤٣٩  العالمات جمموع
  ٨٦  ٢١  ٢٢,٢٠  ٢٠,٨٥  ٢١,٩٥  النتائج معدل

  
  )٦( دولاجل

  الكالم مهارة يف التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي يناالختبار يف الطالب درجة

  التقدير  البعدي االختبار  القبلي االختبار  الطالب أمساء  رقم
  جيد  ٧٨  ٦٠  أدينتو  ١
  ممتاز  ١٠٠  ٧٥  شريعة أمحد  ٢
  جدا جيد  ٨٢  ٦٧  جفري حممد  ٣
  جدا جيد  ٨٥  ٧٤  أمحد أرينتو  ٤
  جدا جيد  ٨٥  ٦٥  األمري فاضل  ٥
  ممتاز  ٩٢  ٨٠  فنور  ٦
  جدا جيد  ٨٢  ٧٠  مبارك ابن  ٧



٧٥  
 

  جدا جيد  ٨٧  ٧٠  األار خري  ٨
  ممتاز  ١٠٠  ٧٧  قسمان  ٩
  جدا جيد  ٩٠  ٧٩  منشاه فري جودي  ١٠
  جيد  ٧٨  ٦٠  منور  ١١
  جيد  ٧٨  ٥٩  متثيل حممد  ١٢
  جدا جيد  ٨٣  ٧٢  سيوطي حممد  ١٣
  جيد  ٨٠  ٦٥  رستام  ١٤
  جدا جيد  ٨٢  ٦٩  أمري سليمان  ١٥
  جدا جيد  ٨٣  ٧٣  رؤوف رسلي  ١٦
  جدا جيد  ٨٧  ٧١  مترين  ١٧
  جدا جيد  ٩٠  ٧٧  يسالن  ١٨
  جيد  ٧٨  ٦٢  صبور  ١٩
  ممتاز  ١٠٠  ٨٠  الكفل ذو  ٢٠

  ١٧٢٠  ١٤٠٥  النتائج جمموع
  

  ٨٦  ٧٠,٢٥  النتائج معدل
  

  :هو كالمال مهارة يف التجريبية اموعة درجة ومتوسط
      ١٧٢٠     البعدي لالختبار النتائج جمموع

   ٢٠      التجريبية اموعة يف الدارسني عدد
 اموعة يف لطالبا لدى كالمال كفاءة أن على تدل) ٨٦( الدرجة هذه

  .السابق املعيار على معتمدا البعدي االختبار من التقدير هذا. "جدا جيد" التجريبية
  

= = ٨٦ 



٧٦  
 

  )٧( اجلدول
  الكالم مهارة يف الضابطة اموعة يف الطالب على القبلي االختبار نتائج

  الطالب أمساء  رقم
  املختربة املعايري

 جمموع
  نطق  النتائج

)٢٥(  
  تركيب

)٢٥(  
  مفردات

)٢٥(  
  طالقة

)٢٥(  
  ٦٨  ١٥  ١٥  ١٨  ٢٠  وحيودي أمحد  ١
  ٦٧  ١٧  ١٥  ٢٠  ١٥  الدين أول  ٢
  ٧٢  ١٥  ٢٢  ٢٠  ١٥  باتشو در  ٣
  ٦٥  ١٥  ١٥  ١٧  ١٨  اهللا آية  ٤
  ٧٣  ١٥  ٢٠  ١٨  ٢٠  شاه عامل  ٥
  ٦٥  ١٨  ١٥  ١٥  ١٧  مبارك أمحد  ٦
  ٧٢  ٢٠  ٢٠  ١٧  ١٥  هداية حممد  ٧
  ٧٢  ١٥  ٢٢  ٢٠  ١٥  لطفي  ٨
  ٦٩  ١٧  ٢٠  ١٥  ١٧  فوزي حممد  ٩
  ٦٥  ١٥  ١٧  ١٨  ١٥  أفضل حممد  ١٠
  ٦٥  ١٥  ٢٠  ١٥  ١٥  أكرم حممد  ١١
  ٧٣  ٢٠  ٢٠  ١٥  ١٨  الدين ناصر  ١٢
  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  جندان صاحل  ١٣
  ٦٨  ١٥  ٢٠  ١٥  ١٨  سلمان  ١٤
  ٦٣  ١٥  ١٥  ١٨  ١٥  سوفردي  ١٥
  ٦٥  ١٢  ٢٠  ١٨  ١٥  اهللا توفيق  ١٦
  ٦٧  ١٥  ٢٠  ١٥  ١٧  يسر  ١٧



٧٧  
 

  ٦٩  ١٥  ٢٠  ١٧  ١٧  القرنني ذو  ١٨
  ٦٧  ١٥  ١٧  ١٧  ١٨  ستريا رمحة  ١٩
  ٦٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٠  إميان نور حممد  ٢٠

  ١٣٧٠  ٣١٩  ٣٦٨  ٣٤٣  ٣٤٠  العالمات جمموع
  ٦٨,٥٠  ١٥,٩٥  ١٨,٤٠  ١٧,١٥  ١٧  النتائج معدل

  
  )٨( اجلدول

  الكالم مهارة يف الضابطة اموعة يف الطالب على البعدي االختبار نتائج

  الطالب أمساء  رقم
  املختربة املعايري

 جمموع
  نطق  النتائج

)٢٥(  
  تركيب

)٢٥(  
  مفردات

)٢٥(  
  طالقة

)٢٥(  
  ٦٩  ١٥  ١٧  ١٧  ٢٠  وحيودي أمحد  ١
  ٧٥  ١٥  ٢٠  ٢٠  ٢٠  الدين أول  ٢
  ٧٠  ١٥  ٢٠  ٢٠  ١٥  باتشو در  ٣
  ٧٠  ١٥  ٢٠  ١٧  ١٨  اهللا آية  ٤
  ٦٦  ١٥  ١٨  ١٨  ١٥  شاه عامل  ٥
  ٧٠  ٢٠  ٢٠  ١٥  ١٥  مبارك أمحد  ٦
  ٦٥  ١٥  ١٥  ٢٠  ١٥  هداية حممد  ٧
  ٧٠  ١٥  ٢٠  ٢٠  ١٥  لطفي  ٨
  ٦٧  ١٥  ٢٠  ١٥  ١٧  فوزي حممد  ٩
  ٧٠  ١٨  ١٧  ٢٠  ١٥  أفضل حممد  ١٠
  ٧٠  ١٥  ٢٢  ١٨  ١٥  أكرم حممد  ١١



٧٨  
 

  ٧٥  ٢٠  ٢٠  ١٥  ٢٠  الدين ناصر  ١٢
  ٨٠  ١٨  ٢٢  ٢٠  ٢٠  جندان صاحل  ١٣
  ٧٥  ١٧  ٢٠  ٢٠  ١٨  سلمان  ١٤
  ٦٧  ٢٠  ١٥  ١٧  ١٥  سوفردي  ١٥
  ٧٠  ١٥  ٢٠  ٢٠  ١٥  اهللا توفيق  ١٦
  ٦٨  ٢٠  ١٥  ١٥  ١٨  يسر  ١٧
  ٦٩  ١٥  ١٧  ١٧  ٢٠  القرنني ذو  ١٨
  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ستريا رمحة  ١٩
  ٦٧  ١٧  ٢٠  ١٥  ١٥  إميان نور حممد  ٢٠

  ١٣٩٣  ٣٣٠  ٣٧٣  ٣٥٤  ٣٣٦  العالمات جمموع
  ٦٩,٦٥  ١٦,٥٠  ١٨,٦٥  ١٧,٧٠  ١٦,٨٠  النتائج معدل

  
  )٩( دولاجل

  الكالم مهارة يف الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي يناالختبار يف الطالب درجة

  التقدير  البعدي االختبار  القبلي االختبار  الطالب أمساء  النمرة
  مقبول  ٦٩  ٦٨  وحيودي أمحد  ١
  جيد  ٧٥  ٦٧  الدين أول  ٢
  مقبول  ٧٠  ٧٢  باتشو در  ٣
  مقبول  ٧٠  ٦٥  اهللا آية  ٤
  مقبول  ٦٦  ٧٣  شاه عامل  ٥
  مقبول  ٧٠  ٦٥  مبارك أمحد  ٦
  مقبول  ٦٥  ٧٢  هداية حممد  ٧



٧٩  
 

  مقبول  ٧٠  ٧٢  لطفي  ٨
  مقبول  ٦٧  ٦٩  فوزي حممد  ٩
  مقبول  ٧٠  ٦٥  أفضل حممد  ١٠
  مقبول  ٧٠  ٦٥  أكرم حممد  ١١
  جيد  ٧٥  ٧٣  الدين ناصر  ١٢
  جيد  ٨٠  ٨٠  جندان صاحل  ١٣
  جيد  ٧٥  ٦٨  سلمان  ١٤
  مقبول  ٦٧  ٦٣  سوفردي  ١٥
  مقبول  ٧٠  ٦٥  اهللا توفيق  ١٦
  مقبول  ٦٨  ٦٧  يسر  ١٧
  مقبول  ٦٩  ٦٩  القرنني ذو  ١٨
  راسب  ٦٠  ٦٧  ستريا رمحة  ١٩
  مقبول  ٦٧  ٦٥  إميان نور حممد  ٢٠

  ١٣٩٣  ١٣٧٠  النتائج جمموع
  

  ٦٩,٦٥  ٦٨,٥٠  النتائج معدل
  

  :هو الكالم مهارة يف لضابطةا اموعة درجة ومتوسط
      ١٣٩٣     البعدي لالختبار النتائج جمموع

   ٢٠      الضابطة اموعة يف الدارسني عدد
 اموعة يف طالبال لدى كالمال كفاءة أن على تدل) ٦٩,٦٥( الدرجة هذه

  .السابق املعيار على معتمدا البعدي االختبار من التقدير هذا. "مقبول" الضابطة

= = ٦٩,٦٥ 



٨٠  
 

 يف جمموعة كل يف الطالب درجة للباحث اتضح قد ةالسابق اجلداول من
  .والبعدي القبلي يناالختبار

  
  البيانات حتليل -٢
 والبعدي القبلي يناالختبار نتيجة بتحليل البيانات حتليل إىل الباحث وصل قد

 لنيل كالمها اموعتني، هاتني بني املقارنة وحتليل والضابطة، التجريبية للمجموعتني
  .الصادقة البيانات

  :اآلتية اخلطوات التحليل عملية يف الباحث ويتبع
  

  والضابطة التجريبية للمجموعتني والبعدي القبلي يناالختبار نتيجة حتليل -أ
 القبلي يناالختبار نتيجة الباحث حلل والناتج، يبيالتجر املتغري بني التأثري ملعرفة

  :اآلتية اخلطوات برعاية والضابطة التجريبية تنيللمجموع والبعدي
) x بعالمة مرسوم( القبلي االختبار نتيجة بني) D بعالمة مرسوم( الفرق معرفة   -)١

  .D= y-x: جمموعة لكل) y بعالمة مرسوم( البعدي االختبار ونتيجة
  .∑D ينتج حىت الفرق مجع  -)٢

N: بالرمز) MD بعالمة مرسوم( الفرق متوسط معرفة  -)٣
D

M D
  

  .∑D2 ينتج حىت جتمع مث للفرق ثانية درجة ارتقاء   -)٤
  :بالرمز) SDD بعالمة مرسوم( الفرق من املعياري االحنراف معرفة -)٥

 
 N

D
N
D

SDD

22    
 وهو الفرق متوسط من) Standar Error( املعياري اخلطأ معرفة   -)٦

DMSE بالرمز   :

1


N
SDSE D

MD  



٨١  
 

:   الرمز باستخدام t0 معرفة   -)٧
DM

D

SE
Mt 0  

  
  )١٠( دولاجل

  التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي يناالختبار نتيجة

  )N( الطالب
  االختبار

  D= y-x(  D2( الفرق
  )y( البعدي  )x( القبلي

٣٢٤ ١٨  ٧٨  ٦٠  ١ 

٦٢٥ ٢٥  ١٠٠  ٧٥  ٢ 

٢٢٥ ١٥  ٨٢  ٦٧  ٣ 

١٢١ ١١  ٨٥  ٧٤  ٤ 

٤٠٠ ٢٠  ٨٥  ٦٥  ٥ 

١٤٤ ١٢  ٩٢  ٨٠  ٦ 

١٤٤ ١٢  ٨٢  ٧٠  ٧ 

٢٨٩ ١٧  ٨٧  ٧٠  ٨ 

٥٢٩ ٢٣  ١٠٠  ٧٧  ٩ 

١٢١ ١١  ٩٠  ٧٩  ١٠ 

٣٢٤ ١٨  ٧٨  ٦٠  ١١ 

٣٦١ ١٩  ٧٨  ٥٩  ١٢ 

١٢١ ١١  ٨٣  ٧٢  ١٣ 

٢٢٥ ١٥  ٨٠  ٦٥  ١٤ 

١٦٩ ١٣  ٨٢  ٦٩  ١٥ 



٨٢  
 

١٠٠ ١٠  ٨٣  ٧٣  ١٦ 

٢٥٦ ١٦  ٨٧  ٧١  ١٧ 

١٦٩ ١٣  ٩٠  ٧٧  ١٨ 

٢٥٦ ١٦  ٧٨  ٦٢  ١٩ 

٤٠٠ ٢٠  ١٠٠  ٨٠  ٢٠ 

  ٣١٥  =D∑  ٥٣٠٣  =D2∑  
١٥,٧٥  =MD    

  
        ∑D2=  ٥٣٠٣ و ∑D=  ٣١٥ أن للباحث اتضح السابق اجلدول من

  :بالرمز الفرق من املعياري االحنراف هو حسب مث ،MD=  ١٥,٧٥ و
 
 N

D
N
D

SDD

22    
 
   2

2

75,1515,265
20

315
20

5303
DSD  

1,409,1706,24815,265   
  
  :بالرمز الفرق متوسط من املعياري اخلطأ حساب مث

1


N
SDSE D

M D
  

94,0
36,4
1,4

19
1,4

120
1,4





DMSE  

  
  :الرمز باستخدام t0 حساب مث

DM

D

SE
Mt 0  

76,16
94,0
75,15

0 t  
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  :أن الباحث وجد قد السابق احلساب من
  ١٥,٧٥ هو والبعدي القبلي االختبار بني) MD( الفرق متوسط - ١
 ٤,١ هو) SDD( املعياري االحنراف - ٢

( املعياري اخلطأ - ٣
DMSE (٠,٩٤ هو 

 ١٦,٧٦ هو) t0( حساب تاء درجة - ٤

٥ - df بالرمز :df = N-1 أن وجد و df = 20-1=19 تاء درجة إىل يرجع 19 العدد مث t 
 تدل % 5 الداللة مستوى عند اجلدول تاء درجة أن اتضح وقد. املعترب اجلدول يف

 فعرف. ٢,٨٦ العدد على تدل % 1 الداللة مستوى وعند ٢,٠٩ العدد على
 اجلدول تاء درجة من أكرب t0 احلساب تاء درجة أن الباحث

)٢,٨٦>١٦,٧٦<٢,٠٩.( 

 والبعدي القبلي االختبار نتيجة بني ظاهر فرق هناك ذلك على اعتمادا
 الفيديو أفالم أن أخرى وبعبارة. عليهم الفيديو أفالم تطبيق بعد التجريبية للمجموعة

 الثانوية" العلم مدينة" درسةمب الثاين الصف طالب لدى الكالم مهارة لتنمية ةفعال
  .دولو للخريات اإلسالمية
  

  )١١( دولاجل
  الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي يناالختبار نتيجة

  )N( الطالب
  االختبار

  D= y-x(  D2( الفرق
  )y( البعدي  )x( القبلي

١ ١  ٦٩  ٦٨  ١ 

٦٤ ٨  ٧٥  ٦٧  ٢ 

٢  ٧٠  ٧٢  ٣ -  ٤ 

٢٥ ٥  ٧٠  ٦٥  ٤ 



٨٤  
 

٧  ٦٦  ٧٣  ٥ -  ٤٩ 

٢٥ ٥  ٧٠  ٦٥  ٦ 

٧  ٦٥  ٧٢  ٧ -  ٤٩ 

٢  ٧٠  ٧٢  ٨ -  ٤ 

٢  ٦٧  ٦٩  ٩ -  ٤ 

٢٥ ٥  ٧٠  ٦٥  ١٠ 

٢٥ ٥  ٧٠  ٦٥  ١١ 

٤ ٢  ٧٥  ٧٣  ١٢ 

٠ ٠  ٨٠  ٨٠  ١٣ 

٤٩ ٧  ٧٥  ٦٨  ١٤ 

١٦ ٤  ٦٧  ٦٣  ١٥ 

٢٥ ٥  ٧٠  ٦٥  ١٦ 

١ ١  ٦٨  ٦٧  ١٧ 

٠ ٠  ٦٩  ٦٩  ١٨ 

٧  ٦٠  ٦٧  ١٩ -  ٤٩ 

٤ ٢  ٦٧  ٦٥  ٢٠ 

  ٢٣  =D∑  ٤٢٣  =D2∑  
١,١٥  =MD    

  
            ∑D2=  ٤٢٣ و ∑D=  ٢٣ أن للباحث اتضح السابق اجلدول من

 :بالرمز الفرق من املعياري االحنراف هو حسب مث ،MD=  ١,١٥ و
  



٨٥  
 

 
 N

D
N
D

SDD

22    
 
   2

2

15,115,21
20
23

20
423

DSD  

5,483,1932,115,21   
  
  :بالرمز الفرق متوسط من املعياري اخلطأ حساب مث

1


N
SDSE D

M D
  

03,1
36,4
5,4

19
5,4

120
5,4





DMSE  

  
  :الرمز باستخدام t0 حساب مث

DM

D

SE
Mt 0  

12,1
03,1
15,1

0 t  
  

  :أن الباحث وجد قد السابق احلساب من
  ١,١٥ هو والبعدي القبلي االختبار بني) MD( الفرق متوسط - ١
 ٤,٥ هو) SDD( املعياري االحنراف - ٢

( املعياري اخلطأ - ٣
DMSE (١,٠٣ هو 

 ١,١٢ هو) t0( حساب تاء درجة - ٤

٥ - df بالرمز :df = N-1 أن وجد و df = 20-1=19 تاء درجة إىل يرجع 19 العدد مث t 
 تدل % 5 الداللة مستوى عند اجلدول تاء درجة أن اتضح وقد. املعترب اجلدول يف

 فعرف ٢,٨٦ العدد على تدل % 1 الداللة مستوى وعند ٢,٠٩ العدد على



٨٦  
 

 اجلدول تاء درجة من أصغر t0 احلساب تاء درجة أن الباحث
)٢,٨٦<١,١٢>٢,٠٩.( 

 االختبار نتيجة بني االختالف فيها ليس األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
 أو الطريقة أن أخرى وبعبارة. التقليدية بالطريقة الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي

 لدى الكالم مهارة لتنمية العربية اللغة تعليم يف تفاعليا تأثريا تؤثر ال التقليدية الوسيلة
  .دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" درسةمب الثاين الصف طالب

 االختبارين نتيجة يف والضابطة التجريبية اموعتني بني الفرق داللة ومها
  :اآليت اجلدول يف مرسومة هي كما والبعدي القبلي

  
  )١٢( دولاجل

  والبعدي القبلي االختبارين يف والضابطة التجريبية اموعتني بني الفرق داللة

وعة
م

ا
  

  والبعدي القبلي االختباران

  متوسط
  الفرق

  االحنراف
  املعياري

  اخلطأ
  املعياري

  ت قيمة
)t0(  

  ف.  د
)N-1(  

  عند اجلدول يف تاء درجة
  الداللة مستوى

1 % 5 %  
  ٢,٠٩  ٢,٨٦  ١٩  ١٦,٧٦  ٠,٩٤  ٤,١  ١٥,٧٥  التجريبية
  ٢,٠٩  ٢,٨٦  ١٩  ١,١٢  ١,٠٣  ٤,٥  ١,١٥  الضابطة

  
 للباحث اتضح قد جمموعة كل من والبعدي القبلي يناالختبار نتيجة إىل نظرا

 ١٦,٧٦ تاء درجة بلغت حيث جهة كل من إحصائية داللة ذا فرقا هناك أن
   الداللة مستوى عند اجلدول يف تاء درجة من أكرب العدد هذا التجريبية، للمجموعة

 تاء درجة من أصغر العدد وهذا الضابطة، للمجموعة ١,١٢ تاء ودرجة. % 1 و % 5
 االختبارين يف الطالب درجات لصاحل وذلك. % 1 و % 5 الداللة مستوى اجلدول يف



٨٧  
 

 موعةا يف ةاملستخدم الفيديو أفالم أن على ولداللة جمموعة، كل يف والبعدي القبلي
 الوسيلة أو الطريقة من تأثريا وأكثر أحسن الفيديو أفالم استخدام وأن ،ةفعال تجريبيةال

  .التقليدية
  
 التجريبية اموعتني بني املقارنة على للحصول البعدي االختبار نتيجة حتليل -ب

  والضابطة
 ألا وحدها، البعدي االختبار نتيجة على الباحث اعتمد التحليل هذا يف

 اموعة يف التابع املتغري وتأثري التجريبية اموعة يف التجرييب املتغري تأثري ملعرفة مقياس
 للمجموعة البعدي لالختبار) x1( عالمة الباحث رسم حيللها أن وقبل. الضابطة

  .الضابطة للمجموعة البعدي لالختبار) x2( وعالمة التجريبية،
  :يلي كما بالتحليل الباحث بدأ مث
  

: بالرمز x1 متوسط معرفة   -)١
1

1
1 N

x
M   

: بالرمز x2 متوسط معرفة  -)٢
2

2
2 N

x
M   

111: بالرمز x1 نتيجة معرفة  -)٣ Mxx   
222: بالرمز x2 نتيجة معرفة  -)٤ Mxx   
2 وينال جيمع مث x1 ثانية درجة ارتقاء   -)٥

1x  

 وينال جيمع مث x2 ثانية درجة ارتقاء  -)٦
2

2x  
  : بالرمز t0 معرفة  -)٧
  



٨٨  
 

21

21

21

2
2

2
1

21
0

.
)(

2 NN
NN

NN
xx

MMt








   

  
  )١٣( دولاجل

  والضابطة التجريبية اموعتني من البعدي االختبار نتيجة بني املقارنة

  البعدي االختبار
  ط

)N(  
  التجريبية

)x1(  
  الضابطة

)x2(  )x1(  )x2(  )x1
2(  )x2

2(  

٨  ٦٩  ٧٨  ١ -  ١ -  ١ ٦٤ 

٢٥ ١٩٦ ٥ ١٤  ٧٥  ١٠٠  ٢ 

٤  ٧٠  ٨٢  ٣ -  ٠ ١٦ ٠ 

١  ٧٠  ٨٥  ٤ -  ٠ ١ ٠ 

١  ٦٦  ٨٥  ٥ -  ٤ -  ١٦ ١ 

٠ ٣٦ ٠ ٦  ٧٠  ٩٢  ٦ 

٤  ٦٥  ٨٢  ٧ -  ٥ -  ٢٥ ١٦ 

٠ ١ ٠ ١  ٧٠  ٨٧  ٨ 

٣ ١٤  ٦٧  ١٠٠  ٩ -  ٩ ١٩٦ 

٠ ١٦ ٠ ٤  ٧٠  ٩٠  ١٠ 

٨  ٧٠  ٧٨  ١١ -  ٠ ٦٤ ٠ 

٨  ٧٥  ٧٨  ١٢ -  ٢٥ ٦٤ ٥ 

٣  ٨٠  ٨٣  ١٣ -  ١٠٠ ٩ ١٠ 



٨٩  
 

٦  ٧٥  ٨٠  ١٤ -  ٢٥ ٣٦ ٥ 

٤  ٦٧  ٨٢  ١٥ -  ٣ -  ٩ ١٦ 

٣  ٧٠  ٨٣  ١٦ -  ٠ ٩ ٠ 

٢ ١  ٦٨  ٨٧  ١٧ -  ٤ ١ 

١ ٤  ٦٩  ٩٠  ١٨ -  ١ ١٦ 

٨  ٦٠  ٧٨  ١٩ -  ١٠-  ١٠٠ ٦٤ 

٣ ١٤  ٦٧  ١٠٠  ٢٠ -  ٩ ١٩٦ 

٢٠=N  ١٧٢٠=x1∑  ١٣٩٣=x2∑  ٠=x1∑  ٧ -=x2∑  ١٠١٨=x1
2∑  ٣٤٩=x2

2∑  
  

            ∑x2=١٣٩٣ و ∑x1=١٧٢٠ أن للباحث ظهر السابق اجلدول من
x1 =١٠١٨ و

x2 =٣٤٩ و  ∑2
   N=٢٠ و  ∑2

  
  :التايل العدد على حصل و جمموعة كل من املتوسط حساب مث

86
20

1720
1 M  

70
20

1393
2 M  

  
  :بالرمز t0 حساب مث
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2
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2
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2020
2020

22020
3491018

7086
0t

400
40

38
1367

16


  

42,8
90,1

16
60,3

16
1,097,35

16
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 التجريبية اموعة من املتوسط أن على لباحثا حصل قد السابق احلساب من
)M1 (موعة من واملتوسط ،٨٦ هوالضابطة ا )M2 (تاء ودرجة ،٧٠ هو )t0 (هو 

 = df = (20+20)-2 على وحصل df = (N1+N2) – 2: بالرمز df الباحث حسب مث .٨,٤٢

 t تاء درجة أن اتضح وقد. اجلدول يف املوجودة t قيمة إىل يرجع 38 العدد هذا مث 38
 تدل % 1 الداللة مستوى وعند ،٢,٠٢ تدل % 5 الداللة مستوى عند اجلدول يف

: اجلدول يف t تاء درجة من أكرب) t0( حساب تاء درجة أن الباحث فعرف. ٢,٧٠
)٢,٧٠>٨,٤٢<٢,٠٢.(  

 نتيجة بني واضحا فرقا هناك أن عرفنا األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
 وبعبارة. الفيديو أفالم جتريب بعد والضابطة التجريبية للمجموعتني البعدي االختبار
 التقليدية الوسيلة أو الطريقة من تأثريا وأحسن فعال الفيديو أفالم استخدام أن أخرى

 مدينة" مبدرسة الثاين الصف طالب لدى الكالم مهارة لتنمية العربية اللغة تعليم يف
  .دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم

  
  البحث نتائج يف ناقشةامل -٣

 الثانوية" العلم مدينة" مدرسة يف الباحث ا قام قد الىت امليدانية الدراسة يف
 جتريب على الباحث حصل قد ،الوسطى سوالويسى بسيجى دولو للخريات اإلسالمية

 التجريبية اموعة يف الثاين الصف طالب لدى الكالم مهارة تعليم يف الفيديو أفالم
 استخدام هي البحث، فرضية الباحث قدم الوسيلة هذه جتريب ويف. املدرسة بتلك
 يستعمل ولتصديقها. الكالم مهارة لتنمية العربية اللغة تعليم يف فعال الفيديو أفالم
  :األيت املعيار

 وهذا مقبول، فالفرض اجلدول تاء درجة من أكرب حساب تاء درجة كانت إذا  - أ 
  .فعال كالمال مهارة لتعليم الفيديو أفالم استخدام أن يعين



٩١  
 

 فالفرض متساويني أو اجلدول تاء درجة من أصغر حساب تاء درجة كانت وإذا  -ب 
 .فعال غري الكالم مهارة لتعليم الفيديو أفالم استخدام أن يعين وهذا مرفوض،

 الباحث وجد السابق الفرض الختبار والقواعد احملصولة النتائج على اعتمادا
 مستوى على جدول تاء درجة من أكرب) ٨,٤٢( البحث هذا يف حساب تاء درجة أن

 الفرض أن فعرفنا). ٢,٧٠( % 1 مستوى على اجلدول تاء درجة ومن) ٢,٠٢( % 5
 لتنمية العربية اللغة تعليم يف الفيديو أفالم استخدام أن إىل يشري وهذا مقبول، السابق
  .فعال الكالم مهارة

  
  ومناقشتها وحتليلها املالحظة بيانات عرض :الرابع املبحث
 العربية اللغة تعليم يف الفيدو أفالم استخدام بتجربة الباحث قيام أثناء ويف  

 اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" مبدرسة الثاين الصف طالب لدى الكالم مهارة لتنمية
 مهارة يف وتطورهم العربية اللغة تعلم يف مواقفهم مبالحظة أيضا قام دولو، للخريات

 ،)املالحق قائمة يف املالحظة ورقة الباحث وضع( املالحظة هذه خالل ومن. الكالم
  :اآلتية البيانات على الباحث حصل

 .املدرس شرح إىل االستماع يف حتمسوا الطالب من املائة يف ٩٠ - ١

 باستخدام العربية اللغة تعلم يف االشتراك يف حتمسوا الطالب من املائة يف ٩٥ - ٢
 .الفيديو أفالم

 .العريب الكالم على التدريب يف حتمسوا الطالب من املائة يف ١٠٠ - ٣

 .والتعلم التعليم عملية يف والسعادة بالسرور شعروا الطالب من املائة يف ٨٠ - ٤

 .بالواجبات القيام يف وجوههم بلجت الطالب من املائة يف ٧٥ - ٥

 .املدرس إىل آراءهم تقدمي يف تشجعوا الطالب من املائة يف ٧٠ - ٦

 بصورة وأفكارهم مشاعرهم عن التعبري على قدروا الطالب من املائة يف ٧٠ - ٧
 .البسيط احلوار
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  اخلامس الفصل
  واملقترحات والتوصيات البحث نتائج

  
  البحث نتائج - أ

 مدرسة يف كالمال مهارة لتنمية العربية اللغة تعليم يف الفيديو أفالم جتريب بعد
 وصل قد ،الوسطى سوالويسى بسيجى دولو للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة"

  :يلي كما واستخلصه األخري االستنتاج إىل الباحث
 القبلي يناالختبار يف التجريبية اموعة عليها حصل الىت النتائج على اعتمادا - ١

 واستخدام. التجرييب املتغري أثر إىل وتعزى حقيقي فرق بينهما وجد قد والبعدي
 على وقدرم ،العربية اللغة أصوات نطق يف الطالب كفاءة ينمي الفيديو أفالم

. الكالم مهارة يف وطالقتهم اللغوية، باملفردات وإملامهم الصحيحة، اجلملة تكوين
  .كالمال يف الطالب مهارة نميةلت فعال الفيديو أفالم استخدام أن لذلك

 اموعة ىلد ااستخدامه ندع تفوقه وتبني فعاليته ظهرت الفيديو أفالم استخدام إن - ٢
 الثانوية املدرسة يف للتطبيق مناسب الفيديو أفالم استخدام أن لذلك. التجريبية
 .اإلسالمية

  
  البحث توصيات -ب

  :يلي كما التوصيات تقدمي ضرورة الباحث يرى البحث نتائج من انطالقا
 كالمال مهارة ويف العربية اللغة تعليم عند الفيديو أفالم باستخدام املدرس يهتم أن - ١

 الصحيح الكالم يف شفهية خربات الطالب ينال لكي خاص، وجه على
  .صحيح شكل على العربية اللغة يكتبون أو ويتكلمون

 باستخدام العربية اللغة وممارسة لكالما على الطالب تدريب املدرس يكثر أن - ٢
 .الفيديو أفالم



٩٣  
 

 مهارة يف الطالب تعليم عند املتنوعة والوسائل الطرائق املدرس يستخدم أن - ٣
 .الكالم

 .املدرسة طالب لدى كالمال مهارة لتعليم اإلضافية احلصص زيادة - ٤
 مواقع من كالمال مهارة لتعليم املناسبة التعليمية املواد وخيتار املدرس يزود أن - ٥

  .ا املناسب القرص من أو مثال رنتإنت
  
  البحث مقترحات -ج

  :التالية املقترحات الباحث يقدم البحث نتائج على بناء
 الثانوية املدرسة لطالب كالمال مهارة لتعليم املتنوعة التعليمية املواد إعداد - ١

 .الفيديو أفالم استخدام يف اللغة مدرس هامن يستفيد أن ميكن حىت اإلسالمية
 العلمي البحث لكتابة املراجع من مرجعا البحث هذا يكون أن الباحث يرجو - ٢

 .الباحثني من لغريه املوضوع ذا املتعلق
 التعليمية الوسائل عن مثال البحث، هذا يطوروا أن اآلخرين الباحثني على - ٣

 عن أو كالمال مهارة تنميةل العربية اللغة تعليم يف استخدامها ميكن الىت األخرى
  .فيها التعليمية املواد
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  واملراجع املصادر قائمة
  

  ادراملص
    الكرمي القرآن  - ١

  

  العربية املراجع
 كتب:   
  ١٩٩٥ الكتب، دار طبعة، دون التدريس، طرق أسس فنديل، إبراهيم أمحد  - ٢
: الكويت السادسة، الطبعة ،ومناهجه العلمي البحث أصول بدر، أمحد  - ٣

  ١٩٨٢ املطبوعات، وكالة
 واملنهج، التعليمية الوسائل جابر، احلميد عبد وجابر كاظم خريى أمحد  - ٤

  ١٩٩٧ العربية، النهضة دار: القاهرة الثانية، الطبعة
 األوىل، الطبعة تدريسها، وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات عليان، فؤاد أمحد  - ٥

  ١٩٩٢ السلم، دار:  الرياض
 الثانية، طبعةال التعلُّمية، التعليمية الوسائل الكلوب، الرحيم عبد بشري  - ٦

  ١٩٨٦ العلوم، إحياء دار:  بريوت
 وعلم التربية يف البحث مناهج كاظم، خريى وأمحد جابر احلميد عبد جابر  - ٧

  ١٩٧٨ العربية، النهضة دار: القاهرة الثانية، الطبعة ،النفس
 وصف: اللغات تعليم يف وطرائق مذاهب روجرز، وثيودور رتشاردز جاك  - ٨

 الكتب، عامل دار: الرياض طبعة، دون وغريه، صيين امساعيل: ترمجة وحتليل،
١٩٩٠  

 دون وأساليبه، مناهجه: ا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي  - ٩
 والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات: مصر -  إيسيسكو طبعة،
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  ١٩٨٩ والثقافة،
 ،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف املرجع طعيمة، أمحد رشدي  -١٠

  ١٩٨٦ القرى، أم جامعة: مكة الثاين، اجلزء طبعة، دون
 والتطبيقات واألسس املاهية: التعليم تكنولوجيا كدوك، الرمحن عبد  -١١

  ٢٠٠٠ املفردات،: الرياض طبعة، دون العملية،
 دار: القاهرة األوىل، طبعةال العربية، اللغة فنون تدريس ،مدكور أمحد علي  -١٢

  ٢٠٠٢ العريب، الفكر
- الطرق( بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم اهللا، عبد الصديق عمر  -١٣

  ٢٠٠٨ العاملية، الدار: اجليزة األوىل، الطبعة ،)الوسائل-األساليب
: الرياض طبعة، دون العربية، اللغة تعليم طرائق اخلطيب، إبراهيم بن حممد  -١٤

  ٢٠٠٣ التوبة، مكتبة
 دار: عمان طبعة، دون العربية، اللغة تدريس أساليب اخلويل، علي حممد  -١٥

  ٢٠٠٠ الفالح،
 الطبعة للمعلمني، البصرية التعليمية الوسائل إنتاج الديب، يوسف حممد  -١٦

  ١٩٨٥ املطبوعات، وكالة: الكويت الثالثة،
 أسسه،: أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم الناقة، كامل حممود  -١٧

  ١٩٨٥ القرى، أم جامعة: مكة طبعة، دون تدريسه، طرق مدخله،
 لغري العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أمحد ورشدي الناقة كامل حممود  -١٨

  ٢٠٠٣ اجلديدة، املعارف مطبعة: الرباط طبعة، دون ا، الناطقني
 الطبعة تعليمه، وأساليب واستراتيجياته اتهفني: احلوار اللبودي، إبراهيم مىن  -١٩

  ٢٠٠٣ الوهبة، مكتبة:  القاهرة األوىل،
 الطبعة ،تدريسها وطرائق العربية اللغة خصائص معروف، حممود نايف  -٢٠

  ١٩٩٨ النفائس، دار: بريوت اخلامسة،
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 حبوث:  
 رسالة الكالم، مهارة تعليم يف احلاسوب استخدام فعالية زيين، أمحد  -٢١

 العربية، اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية: ماالنج منشورة، غري ماجستري
  ٢٠٠٩ مباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 مهارة تدريس يف اللغة معمل استخدام فعالية اهللا، عبد حلمان ديين  -٢٢
 العليا الدراسات كليـة: ماالنج منشورة، غري ماجستري رسالة ،االستماع

 اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربيـة، اللغـة تعليـم قسم
  ٢٠٠٩ مباالنج، احلكومية

 رسالة الكالم، مهارة لتنمية والكلمات الصور بطاقات استخدام سرواين،  -٢٣
 العربية، اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية: ماالنج منشورة، غري ماجستري

  ٢٠٠٩ مباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 الكالم، مهارة لتنمية البصرية الوسائل استخدام فعالية محيد، نعمان حممد  -٢٤

 اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية: ماالنج منشورة، غري ماجستري رسالة
  ٢٠٠٩ مباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية،

    

 عمل ورقة:  
 صعوبات لطلبة والبصرية السمعية الوسائل استخدام إستراتيجية سعود، فاطمة  -٢٥

 يناير ٩( ،html-se.net/play-http://manar.12467 ،التعلم وبطيئى التعلم
٢٠١١(  

 عمل ورقة ،)Teaching Aids( التعليمية الوسائل جوهر، إدريس الدين نصر  -٢٦
 ١٧: ماالنج العربية، اللغة تعليم وخمتربات ووسائل تقنيات ملادة مقدمة
  ٢٠١٠ مارس
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  األجنبية املراجع
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  املدرسة مدير مقابلة دليل
١ - مىت كَويأُ فّسست هذه مدرةُس "مديناْ ةالثَّ" مِلْلعوِانِإلاْ ةُيالَسمةُي لْلخيرات 

دو؟لُو  
 ؟آلنَاْ ىتح ةُسردملَاْ ههذ تروطَت ىدم يِّأَ ىلَإِ - ٢
٣ - هلَاْ امدف من تعلاللُّ مِيغاْ ةلعبِرييفِ ة هذملَاْ هدرس؟ة 
٤ - ملَاْ امنهملُاْ جستخديفِ م هذملَاْ هدرسملاَِ ةداللُّ ةغاْ ةلعبِري؟ة 
٥ - ام شعملَاْ اردرسة رِوالَستيفِ اه التبِري؟ة 

  
  العربية اللغة مدرس مقابلة دليل

  ؟سِيرِدالت ةيلمع يفِ مدختست ةلَيسوو ةقَيرِطَ يأَ - ١
٢ - ام استجيفِ بِالَّالطُّ ةُاب اشتراك عملية الترِالطَّبِ مِلُّعقَية اْولوسلَيىتِالَّ ة تستخد؟م 
 ةلَيسلواْو ةقَيرِالطَّ كلْت امِدختاسبِ ةيبِرلعاْ ةغاللُّ مِيلعت دنع تدجِو ةلَكشم يأَ - ٣

وخيفِ ةًاص مهار؟مِالَلكَاْ ة 
 ؟مِالَلكَاْ ةارهم يفِ اصوصخ ةيبِرلعاْ ةغاللُّ مِيلعت يفِ بِالَّالطُّ ةُاَءفَكَ تروطَت فيكَ - ٤
٥ - لْه سبق استخداْ مِالَفْأَ املفيدكَ ويوسلَية تعلاللُّ مِيغاْ ةلعبِري؟ة  

  
  الطالب مقابلة دليل

١ - حتُِ لْهب تلُّعاللُّ مغاْ ةلعبِري؟ة  
 ؟مِالَلكَاْ ةارهم مِيلعت يفِ سرِّدملُاْ اهمدختسا ةلَيسو يأَ - ٢
٣ - هِفَ لْهمت رِسياع ام لَّكَتملُاْ مرِّد؟س 
٤ - ااذَم شعرت عندام اشتكْريفِ ت عملية تعل؟مِالَلكَاْ مِي 
٥ - لْه شعربِ تمِأْالس لِلَملَاْو عند تمِالَلكَاْ مِلُّع، َألاْ امسب؟اب 

 



Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

1. Kapan dan bagaimana Madrasah Aliyah Madinatul Ilmi Dolo ini berdiri? 

2. Bagaimana perkembangan Madrasah Aliyah Madinatul Ilmi Dolo sampai saat 

ini? 

3. Apa tujuan pengajaran Bahasa Arab di sekolah yang Bapak pimpin ini? 

4. Kurikulum apa yang digunakan sekolah ini pada mata pelajaran Bahasa Arab? 

5. Apa visi dan misi Madrasah Aliyah Madinatul Ilmi Dolo tentang pendidikan? 

 

 

Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 

1. Selama ini metode dan media apa yang Bapak terapkan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar (KBM) mata pelajaran Bahasa Arab? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap metode dan media yang Bapak terapkan? 

3. Apa kendala atau kesulitan yang Bapak hadapi selama ini, terlebih ketika 

mengajarkan kemampuan berbicara/kalam? 

4. Bagaimana perkembangan kemampuan siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Arab, khususnya dalam hal berbicara/kalam? 

5. Pernahkah Bapak menerapkan media film video sebagai media dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara/kalam pada mata pelajaran Bahasa Arab? 

 

 

Wawancara Dengan Siswa 

1. Apakah Anda suka pelajaran Bahasa Arab? 

2. Media apa yang digunakan guru Anda selama ini? 

3. Apakah Anda mengerti dengan apa yang guru Anda ajarkan? 

4. Apa yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Arab? 

5. Apakah anda merasa jemu atau bosan dalam pelajaran Bahasa Arab, dan apa 

sebabnya? 

  



  مترمجة من االستبانة للطالب
  

 بيجِتسملُاْ  - أ 

  .............................  :  مسالاْ
  .............................  :  لُصلفَاْ
 .............................  :  خيارِالتو مولياْ

 ةٌامع اتهيجِوت  -ب 

 .كيِأْربِ اقًفْوِ ةيآلتاْ ةلَئسَألاْ نِع بجِأَ - ١

٢ - قْاأْر ِمجيَألاْ عسلَئبِ ةقَّدثُ ،ةم اختإِ رحِإلاْ ىدجابىتِالَّ ات يناسباه أْريبِ كوعِض 
الَعمة () تحتاه. 

٣ - اباْبِ أْدلبسلَمقَ ةجتُِ نْأَ لَبيب هذَألاْ هساْ ةَلَئآلتةَي. 

 :يه اتابجِإلاْ لِّكُ اينِعم  -ج 

  ةدشبِ قافوم    :  ش م
  قافوم    :  م
  ددّرتم    :  ر
  قٍافوم ريغَ    :  م غ
 ةدشبِ قٍافوم ريغَ  :  ش م غ

  :ةانبتسالاْ ةُلَئسأَ  - د 

  األسئلة  رقم
  اإلجابات

  ش م غ  م غ  ر  م  ش م

 مِالَفْأَ امِدختاسبِ ةيبِرلعاْ ةغاللُّ ملُّعت بحأُ  ١
  وييدلفاْ

          

٢  
تعليبِ مِالَلكَاْ ماستخاْ مِالَفْأَ امِدلفيدوي 
يجِّشينِع لتاللُّ مِلُّعغاْ ةلعبِرية  

          



٣  تعليبِ مِالَلكَاْ ماستخاْ مِالَفْأَ امِدلفيدوي يجلُع 
تلُّعاللُّ مغاْ ةلعبِرية رِمياح ذَّجغَ اابير ملٍّم  

          

٤  تعليبِ مِالَلكَاْ ماستخاْ مِالَفْأَ امِدلفيدوي 
ييفِ ينِلُهِّس لكَاْ قِطْنلماْ اتلعبِرية ورِكْذاه  

          

٥  استخداْ مِالَفْأَ املفيدوي يجينِلُع شجيفِ ااع 
اللُّبِ مِلُّكَالتغاْ ةلعبِرية  

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  االستبانة للطالب
 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN  
KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB  

DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA FILM VIDEO 
 

A.  IDENTITAS RESPONDEN 
 Nama : ……………………………. 
 Kelas : ………… MA. Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo 
 Hari/Tanggal : ……………………………. 
 
B. PETUNJUK SOAL 
 1. Jawablah pernyataan di bawah ini menurut pengalaman dan pendapat 

Anda. 
 2. Bacalah semua pernyataan ini dengan teliti, kemudian pilihlah alternatif 

jawaban yang sesuai menurut Anda dari pernyataan yang ada dalam angket 
dengan memberikan tanda () pada kotak yang telah disediakan. 

 3. Bacalah basmalah sebelum mulai menjawab pernyataan di bawah ini. 
 
C. Arti dari masing-masing alternatif jawaban adalah: 
 SS  :  Sangat Setuju 
 S  :  Setuju 
 RR :  Ragu-Ragu 
 TS  :  Tidak Setuju 
 STS :  Sangat Tidak Setuju 
 
D. PERNYATAAN ANGKET: 

No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
SS S RR TS STS 

1 Saya merasa senang belajar berbicara bahasa 
Arab dengan menggunakan media film video. 

     

2 
Pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan 
menggunakan media film video membuat saya 
termotivasi (tertarik) untuk belajar bahasa Arab. 

     

3 

Pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan 
menggunakan media film video membuat 
pelajaran bahasa Arab menjadi lebih menarik 
dan tidak membosankan. 

     

4 

Pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan 
menggunakan media film video membuat saya 
lebih mudah mengucapkan dan mengingat 
kalimat bahasa Arab. 

     

5 Dengan menggunakan media film video saya 
menjadi lebih berani berbicara bahasa Arab. 

     



  القبلي االختبار أسئلة
  

  !ايهِفَش ةيآلتاْ ةلَئسَألاْ نِع بجِأَ
 ................................ ؟كالُح فيكَ - ١
٢ - ام اسملكَاْ ك؟لُام ................................ 
 ................................ ؟كرمع مكَ - ٣
٤ - مأَ نيأَ نن؟ت ................................ 
٥ - أَ لْهنطَ تال؟ب ................................ 
٦ - أَ لْهنت مرِّد؟س ................................ 
 ................................ ؟كلصفَ يفِ ابالطَ مكَ - ٧
 ................................ ؟كترسأُ ددع مكَ - ٨
 ................................ ؟نكُست نيأَ - ٩

١٠- مع من تكُس؟ن ................................ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البعدي االختبار أسئلة
  

  !ايهِفَش ةيآلتاْ ةلَئسَألاْ نِع بجِأَ
١ - مىت تستيظُق من الن؟مِو ................................ 
٢ - ااذَم تعيفِ لُم الص؟احِب ................................ 
٣ - ام هوايت؟ك ................................ 
٤ - ااذَم يعأَ لُمبو؟ك ................................ 
٥ - وااذَم تعأُ لُمم؟ك ................................ 
 ................................ ؟آلنَاْ ملَّعتت نيأَ - ٦
٧ - لْه تاجِرع دروساْ يفِ كلبيلَّكُ ت ي؟مٍو 
٨ - لْه ذْتهملَاْ ىلَإِ بدرسة راكجلَاْ ابأَ ةَالَوم ماشاي قَْألاْ ىلَع؟امِد .................. 
٩ - لْه تحاللُّ باْ ةَغلعبِر؟ةَي ................................ 

١٠- لْه تحب تعاللُّ لُّمغاْ ةلعبِريبِ ةاستخاْ مِالَفْأَ امِدلفيدو؟ي ........................ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SISWA 
 
Hari/Tanggal : ………………………..  2011 
Tempat : Kelas  
Pokok Bahasan : 
Pertemuan Ke- : 
 

Kualifikasi Indikator Jenis 
Perilaku No 

K C B SB 
 
 
 
 
 

    
- Tampak bersemangat dalam mendengarkan  

penjelasan guru  
- Tampak bersemangat dalam belajar bahasa 

Arab menggunakan media Film Video 
- Tampak bersemangat dalam berlatih 

berbicara bahasa Arab 
 

 
Antusias 
 
 
 
 

 
1 

 

    
 
 

 
- Tampak gembira dan senang selama 

mengikuti pembelajaran 
- Roman muka tampak berseri-seri dalam 

mengerjakan tugas-tugas 
 

 
Keceriaan 

 
2 

     
- Mengajukan pendapat  kepada guru 
- Mengungkapkan perasaan dan pikiran 

sendiri dalam bentuk dialog sederhana 
 

 
Kreatifitas  

 
3 

 
Catatan: 
- Nilai SB : bila sebagian besar (>75 %) siswa menunjukkan kriteria yang 

dimaksud dalam belajar (Antusias, Keceriaan dan Kreatifitas) 
-  Nilai B : bila sebagian (50 % - 75 %) siswa menunjukkan kriteria yang 

dimaksud (sda) 
-  Nilai C : bila sebagian kecil (<50 %) siswa menunjukkan kriteria yang 

dimaksud (sda) 
-  Nilai K : bila hanya 1 atau 2 orang siswa saja yang menunjukkan kriteria 

yang dimaksud (sda) 
 
  Dolo, ……...….……. 2011 
 
 

 
 Observer  



  
  القبلي باالختبار الباحث قام

 

  
  والتعلم التعليم عملية تنفيذ وكيفية اجلديدة املادة املدرس شرح



  
  كبريا اهتماما ا اهتموا والطالب الفيديو أفالم خالل الدراسية املادة املدرس عرض

 

  
  الدراسية باملادة يتعلق الذى باحلوار يقوم أن طالب كل من املدرس طلب



  
  البسيط احلوار بصورة الدراسية املادة عن ومشاعرهم أفكارهم عن الطالب عرب

 

  
  الدراسية باملادة تتعلق الىت اجلديدة املفردات املدرس شرح



  
الفيديو أفالم باستخدام العربية اللغة تعلم يف االشتراك يف الطالب سحتم  

 

  
  التقليدية والوسيلة الطريقة باستخدام الضابطة اموعة يف العربية اللغة املدرس علم



  للباحث الذاتية السرية
  

 االسم

 امليالد تاريخ مكان

  العنوان
 

  هاتف

:  
:  
:  
  
:  

  فقيه اهللا عبد بن الغر عني بن الفؤاد إحسان
  م ١٩٧٨ مايو ١٢ بالو،

   كابوبونا قرية كوالوى بالو بوروس شارع
  الوسطى سوالويسى سيجى دولو

٠٨٥٢٣٤٨٣٣٧٧٠    
  

  :العلمية اخلربات
 .م ١٩٩٠ سنة الغربية، بالو ١ كاموجنى إنربيس احلكومية االبتدائية املدرسة - ١

 .م ١٩٩٣ سنة بالو، للخريات املركزية اإلسالمية املتوسطة املدرسة - ٢

 سنة الدينية، العلوم قسم بالو، للخريات املركزية اإلسالمية الثانوية املدرسة - ٣
 .م ١٩٩٦

 سنة العربية، اللغة تعليم قسم بالو، احلكومي اإلسالمي العايل" داتوكرامة" معهد - ٤
 .م ٢٠٠٠

  
  :املهنية اخلربات

 دولو، للخريات اإلسالمية الثانوية" العلم مدينة" مدرسة يف العربية اللغة مدرس - ١
 .اآلن حىت ٢٠٠١ سنة

  
  :االجتماعية احلالة

 رمحاوايت  :  الزوجة -

 الغفاري رحيان حممد - ١  :  األوالد -

  الفارسي سهال حممد - ٢    
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