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 ملخص
الصف الثامن  ةطلب لدىوسائل السمعية والبصرية الللغة العربية من خالل  ةالكالممهار ترقية 

 جندرالمبونابجتيلوكبيتونالمتوسطة حسن الدين بمدرسة
 إعداد

 تياوان سلار 
تعين القدرة علي نطق األصوات املفصلية أو الكلمات للتعبري عن األفكار  ةالكالممهار 

 جندرالمبوناببيتوجنتيلوكاملتوسطةحسن الدين مدرسةيف  ةوليواملشاعر والتعبري عنها ونقلها. البحث األ
قل أم يالتعل فنونعلي تطبيق  وه ةمشكلاس سكما أ. ةال تزال منخفض ةالكالمالطلبةهار منأيظهر 
ال يزال ضعيفا بيتوجنتيلوكاملتوسطةحسن الدين مدرسةيف  ةالكالممهار عليم اللغة العربية يتعل األمثل.

. طلبةلل ةالكالممهار ترقيةاستخدام وسائل السمعية البصرية يف بجدا. وحيرص الباحث علي اقرتاح 
على تقدر معية البصرية ساستخدام وسائل ال هلصياغة املشكلة يف هذا البحث هو: "

 ".؟جندرالمبوناببيتوجنتيلوكاملتوسطةحسن الدين مدرسة بثامنالصف اللدى العربية للغة ةالكالممهار ترقية
. ةفيهمحاضرتنيلف كل دور أتتكون من دورتني. وتتالصفياإلجرائي اليت هذاالبحث هو البحث 

يف  فاعلواملراقبة والتفكري. وكان  تنفيذ: التخطيط والةأربععلي جراء البحثي املستخدم ويتكون اإل
حسن الدين مدرسةالصف الثامن  ةيفمدرسا للغة العربية وطلباالبحثوهو هذ

من هذا البحث هو استخدام وسائل  ملوضع. واةطلب 52الذي بلغ  جندرالمبوناببيتوجنتيلوكاملتوسطة
مجع البيانات املستخدمة هي املالحظات  طريقة. ةطلبإىل ال ةالكالممهار ترقيةالسمعية والبصرية يف 

النوعي من تالل البيانات و التحليل  طريقةقابالت والواائق واالتتبارات. ولحلل البيانات الوصفية بوامل
من نتيجة  رقمين البيانات يف شكل أ. الصةتدابري تفض البيانات، وعرض البيانات، واالستنتاج، واخل

 وئوية.ةاملنسبالاالتتبار لحللمع 
الصف الثامن  ةطلبةالكالملمهار يرقين أن استخدام وسائل السمعية البصرية أوأظهرتالنتائج 

البحث يف ما  ةطلباملتزايدة لل ة. وقد شوهد من املهار جندرالمبوناببيتوجنتيلوكاملتوسطةحسن الدين املدرسة
 %(.67٪(، الدورة الثانية )44ويل )الدورة األيف (، %52ي )ةأيف كل دور املسبق 

 
 ةالكالممهار ، معية البصريةسوسائل ال:المفاتيحالكلمات 







 و
 

 شعار

 (2َلَقْد أَنْ َزلَُنا قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن )يوسف : 

“Sesungguhnya telah kami turunkan Al_qur’an berbahasa Arab agar kalian 

memikirkannya” (Yusuf: 2) 



 ز
 

 هداءإ

االمتنان لنعمو، واذلدايا  ةكلمإال ب، خالق الكون إىل اهلل ربناأخرى حتدث  ةكلم  ال
الباحث حيبون  الذين مكونلل الرسالة العلميةلباحث لتقدمي ىذه اي أعطي ذوالفرص ال
  يقدم باحثات إىل: الرسالة العلميةىذه  .مويهتموهن

 علمتاينو ، وحمبةمبودة  ختضنينالذي قد  رناسارأو  ذو الكفل مها، احملبوب ياوالد .1

من نرجو  .نجاحيل الدعاءدائما، وتوفري الدافع والدعم ال هناية  تاين، وأحببتطوع

    .اتم سعيدويل جلعل األب واألاخلطوة األكون  الرسالة العلميةىذه 

إىل  ةمن صغري  ةين دائما مبحبف( الذي يعلريس فالندو) أخي الكبري الشقيق .2

 نجاحي.لالذي يعطي دائما الدافع ودعم  أسريتاحلاضر، وع

اليت جتعل ة بواحمل ادلودةين الدافع والدعم, يادائما, أعطمصاحيب  كان يتال سارتيك .3

 يومي كامل العاطفة )شكرا حلبك وأنت دائما يف قليب(

 الرسالة العلمية.لالحتفال هبذه  الذين أحطوا احلماسة أصدقائي وكذلك .4

 ج.ية احلكومية المبوناإلسالم ة رادين إنتانامعجبعزيزي مجيع زمالء  .5



 ح
 

 ترجمةالباحث

رناسار، ألسيد ذو الكفل والسيدة  شقيقني الثاين من  وهو ولدرولستياوان، 

بداية . و 8991يونيو  30يف يةغربالالمبوجنمنطقةسوريان بلدة ولدت يف بوراميكار 

سوريان بلدة بوراميكار الثاين احلكومية املدرسة االبتدائية الدراسالكاتبفي 

املدرسة الدراسة إيل ، مث استمرت 3339وخترج يف  3330 السنة يف يةغربالالمبوجنمنطقة

 املدرسة إيل ، ووصلت3383 السنة خترج يف يةوغربالالمبوجنسوران املتوسطة األويل 

 .3382 السنة وخترج يفالغربية سياسيمسوبانغ جاو السالفيةالعالية

رادين ة يف جامع إيل درجة جامعة األويلواصل الكاتب تعليمه  3382 السنة يف

 تعليم اللغة العربية. قسم يف ية احلكومية المبونجاإلسالم إنتان
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 تقديركلمة الشكر و ال

 اونعمت اأعطوا اهلل سبحانو وتعايل الذي انعم رمحت شكراحلمد هلل، احلمد وال 
ستكما  الواجبا  الواا  الالرسالة العلمية ىذه  إلمتامللباحث حىت يتمكن  االغزيروتوجيه

جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية يف  ةجامعة األوىلعلي درج بالشروط الوصو 
حامل النور الذي  صلى اهلل عليو وسلم وىوعلي النيب حممد  سالم  والوا.صلالمبونج

من األطراف  ةدون مساعدالرسالة العلمية عداد ىذه إن. ولن يتم اظلم الزماليضي  يف 
 الشراا  :إىل ن يشكر أتختل.. لذل،، الباحث يريد امل

إنتان اإلسالمية احلكومية احلاج مكرياملاجستريكرئيسجامعة رادين الدكتور  األستاذ .1
 .المبونج

عليمبجامعة رادين إنتان الرتبية والت ةكلي  املاجستريةكرئيسةنرياا دياناةالدكتور  األستاذة .2
 .اإلسالمية احلكومية المبونج

جبامعة رادين إنتان قسم تعليم اللغة العربية  ةرئيسةأمي ىجرية املاجستريةكالدكتور  .3
 .اإلسالمية احلكومية المبونج

جبامعة رادين إنتان اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية انداين املاجستري كسكرتري إرو  .4
 .احلكومية المبونج

 سفري داودالدكتور و  األوىل كاملشرف  املاجستري أمري الدينالدكتور ةالدكتور  .5
لكتابة ىذه  التوجيها كاملشراالثانية شكرا جزيال على مجيع اإلرشادا  و املاجستري 

 .اّاةكواللخال  ا باإلتوجيهيةو الرسالة العلم



 ي
 

 ةالعربياللغة احملاضرين يف قسم التعليم  ةم، ولخاصيعلتالرتبية وال ةكليىيئة احملاضرين ال .6
الذي قام بتعليم وتقدمي العلوم للباحث لخال  الدراسة يف قسم تعليم اللغة العربية 

 .جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج ميعلتبكلية الرتبية وال
الذان يهيئ ويساعد على املراجع العلمية املدرساملربّيو رئيساملدرسةحسن الديناملتوسطة  .7

 .إلمتام ىذه الرسالة العلمية
االنتها  ىذه  متامهذه الرسالة العلمية حىتمجيع األطراف الذين ساعدوا علي إ .8

 .الباحثمع ال املذكورة الذى الكتابة 
من اهلل  اجلزا  الواريسيحصلون علي  باإللخال الذين ساعدوا  ىؤال كل   عسى

 إما فيد لناالرسالة العلميةتن تكون ىذه عسىأ., آمنيعلينا اسبحانو وتعايل و مينح دائما رمحت
 .الرسالة العلميةيف ىذه  ئطخمإذا كان ىناك  طلب العفوالباحث و ر . اوالقأللباحث 
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 األول بابال

 ةمقدم

 البحث خلفية .1

)احلاجة  األساسيةاللغة ىي أحد عناصر الثقافة اليت تولد مناالحتياجات 

اتصال ذلا وظيفة ىامو  كأداةاللغة   1( يف اجلهود ادلبذولة لزيادة حضارهتا.األساسية

 إماتكشف كل مشاعر  أنجدا يف احلياة كوسيلة لنقل الرسالة. مع اللغة البشرية 

من رموز ن اللغة ىي نظام صويت يتكون إ، أو الكتابة. ووفقا للخويل، فةالكالم، لفت

من الناس لتبادل األفكار أو ادلشاركة يف  ةاعتباطيةيستخدمهاشخص أو رلموع

 2التذوق.

واليابانية  اللغةاألندونيسيةواإلصلليزيةيف العامل مثل  سلتلفةمن تبادل لغات 

هبا سواء من  ةي واحد من اللغات اليت ذلا امتيازات خاصوالعربية وغريىا. العربية ى

تستخدم كلغة دتهيديو  أنمن فوائدىا ىي  ةحيث منط اللغة والقيم التارخيية. واحد

كل مسلم   أن، حىت اإلسالميةيف القران، احلديث، وغريىا من كتب الدراسات 

                                                             
1
Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam (Jakarta: logos, 

1999), h. 11 
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 1111), h. 9 
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 2 اآليةالسورةيوسفلتعلم اللغة العربية أمر ال بد منو. كما ىو موضح يف القران يف 

 وىي:

 3(2َلَقْد أَنْ زَلَُنا قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن )يوسف :  

اليت كانت علي نطاق واسع من  األجنبيةالعربية ىي اآلن أحدي اللغات 

 ةقبل الشعب لدراستها ودراستها من خالل االعتقاد بان اللغة العربية ىي لغة ديني

 أنن القران مشتق بالعربية، أو منخالل النهج الًتبوية واالستهالكية، اليت تفًتض أل

 4التارخيية واجلمالية. لدراساهتاةاللغة العربية ىي عبارة ينبغي دراستها بدق

بعد شخص ما لديو التقاليد  أتبدأنتعلمالعربيةديكن ة، وخاصةتعلم لغة أجنبي

و. تعترب العربية اللغة الثالثة، واليت ىي بعد لغتهم اخلاصة اليت كانت متجذرة يف ذىن

تكييف لتكون علي استعداد لتلقي  يأخذ، لذلك فانو األماللغةإندونيسيااللغة 

 5.ةالتقليد لغة جديد

يشهد تطورا مستمرا إىل جانب التطورات  ةأو لغة أجنبي ةتعليم لغة ثاني أن

علم والعلوم الًتبوية ) ( واللغوياتةعلم اللغاليت حتدث يف التخصصات اللغوية )

                                                             
1
Qur’an Terjemah 

4
Taufik, pembelajaran bahasa arab (metode aplikatif dan inovatif berbasis ICT), 

(surabaya: PMN, 1111), h. 1 
5
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Malang Press: 1119), 

h. 19 
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يف دراسة اللغة،  ةومالحظ ةتكون معروف أنعناصر لغوية جيب  ثالثة(. ىناك ةبيًت لا

 6يب.كًت وال فرداتوات وادلصوىي األ

ىي إتقان لغوي مهم  اإلسالميةيف األجيال  ةاللغة العربية خاص ةقدر  أن

 ة. كلما زادت قدر اإلسالميةالعلمية حول التعاليم  اخزانةجدا يف التواصل ومراجعه

فهم تعاليم اإلسالم نظريا وتطبيقيا.  إمكانيةادلسلم يف اللغة العربية، كلما زادت 

 ادلثل، فانو موضح يف احلديث الذي نقلو أصحاب زلمد، وىي:

رضي اهلل عنو : "تَ َعلَُّمْوا الَعرَبِيََّة فَِإن ََّها ِمْن  –يقول عمر بن اخلطاب 

 يف اإليضاح( ابناإلبار)رواه َوتَ َعلَُّمْوا الَفرَاِئَض فَِإن ََّها ِمْن ِديِْنُكْم"ِديِْنُكْم, 

يكون  أندور اللغة العربية بالنسبة للمسلمني يف احلياة، فينبغي  ألمهيةونظرا 

اللغة . الًتبية التعليمالعادلييف لدينا الكثري من االىتمام بتدريس اللغة العربية وإتقاهنا 

اليت تدرس يف ادلدارس الرمسية وغري الرمسية،  ةمن ادلواد إلزامي ةىي اآلنواحدالعربيةاليت 

يف التعليم يتطلب االنسجام ادلثايل بني  التأكيد،اإلسالميةيف ادلدارس  ةوخاص

ينظر اليها رلزاه.  أنيف تدريس اللغة إىل العناصر اليت ديكن  طريقةوال طلبةادلعلمني وال

 لحاما رئيسيا دلاذا حتتاج اللغة العربيةيكون أنجيب  االنسجام ادلثايل

عن تدريس ادلواضيع األخرى، الن  سلتلفةاالجتهادلتعلمو، بلفي تعليم اللغة العربية إلى
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مهارات  أيتعليمها يضع بعض ادلهارات اليت جيب إتقاهنا من قبل متعلمي اللغة، 

الغرض الرئيسي من ، مهارات الكتابة. و الكالممهارات االستماع، مهارات القراءة، 

 7التدريس ىو زراعو وتطوير ادلهارات اللغوية.

 إالالكاتب، ال يركز بحثىذه الشرحايف ورىنا بًتكيز ادلشكلة اليت ستكون 

 .مهارة الكالمةعلي مناقش

لن ينفصل عن األدوار  بالتأكيداإلنسانكمخلوق اجتماعي يف احلياة احلية 

البشرية األخرى. يف حياتو اليومية، سيكون ىناك تفاعل جيد يف شكل االتصاالت 

الكالم ىو القدرة علي نطق األصوات من التعبري ادلعتمدة من ادلهارات اللغوية.ادلهارة

يف حني . اللغةأو الكلمات للتعبري، ونقل األفكار وادلشاعر مع قواعد 

الرغبة يف إصدار صوت حيتوي علي أفكار لنقلها، فان أمر  نشاط يتضمنأنالكالم

 8الفكرة وارد يف احملادثة. ةلًتمج لاللغة ادلستخدم كوسائ

، سانتوساوأعرب أيضا عن تعريف ىذا اخلطاب براون ويويل يف الرقصة

ىي القدرة علي نطق صوت اللغة للتعبري عن أو نقل األفكار أو  الكالم9وآخرون.
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 تريغانادلشاعرشفويا. وىذا باألساس لو نفس ادلعين الذي يفهمو الفهم الذي نقلتو 

 .فيما يتعلق بنطق الكلمة

علي انو عرض للغرض  ةعام ةوقال ىارادي وزاين انو ديكن تفسريه بصف

، عقل، قلب( لشخص إىل شخص آخر باستخدام اللغة ادلنطوقة حبيث ديكن ة)فكر 

وىذا ادلعين لو نفس ادلعين الذي لو الرايان ادلشار  10فهم القصد من قبل اآلخرين.

 بالغرض اآلخر لكي يفهم اآلخرون ما ينقلونو. إالليهما أعاله، وال ديكن تعريفو إ

وأمري أعربا عن الشعور بالكالم كمهارة لنقل الرسائل  يتسالم أنويف حني 

رىا وفقا من خالل اللغة احملكية كنشاط لنقل األفكار اليت مت جتميعها وتطوي

الكالم ال يكتفي بقول الكلمات ،  أنويوضح ىذا ادلفهوم  11الحتياجات التخزين.

بل يؤكد علي تقدمي األفكار اجملمعة وادلطورة وفقا الحتياجات ختزين ادلعلومات أو 

 األفكار أو ادلتلقيني ذلا

الكالم ىي  ةفكر  أنواستنادا إىل اآلراء ادلذكورة أعاله، ديكن اخللوص إىل 

القدرة علي نطق الكلمات من أجل نقل أو التعبري عن القصد واألفكار وادلشاعر 
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Haryadi dan Zamzani. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia. (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1111), h. 71. 
11
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Lisan dan Bahasa Tertulis). (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996), h. 64 
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اليت تتكون مت تطويره وفقا الحتياجات السماعة حبيث ديكن فهم ما يتم نقلو 

 .بواسطة التخزين

الن تكون يف الوجو إذا كانت ىناك نصائح أو  ةليست ىناك حاج

مبا  األجنبيةا بشكل مستمر عند دراسة اللغات جيب القيام هب سلتلفةاسًتاتيجيات 

اليت تصبح احلاوية الرئيسية اليت  األربعةيف ذلك العربية.بسبب ادلهارات اللغوية 

حتتاج إىل ادلطالبة باالسًتاتيجيات  الكالميف اللغة.حىت من ادلهارات  الًتقية تصف

اللغة العربية بشكل   ةجود ترقيةمن أجل  واإلبداعيةادلتنوعة  التعليمووسائل  طريقةوال

م اللغة يكامل. ومن بني االسًتاتيجيات الرائدة اليت حتتاج إىل استخدامها يف تعل

جتذب االنتباىواالىتمام بتعلم  أنالعربية استخدام وسائل التعليمية اليت ديكن 

 .طلبةال

علي فهم زلتوي  طلبةال ةحد من أىم العوامل دلساعدأو  ىواإلعالم  وسائل

م من ابسط يالتعل ةللتسبب يف حتفيز عمليالتعليمادلواد التعليمية.استخدام وسائل 

ادلختارة مستعدة دتاما التعليمأو وسائل  تاألداءااالستخدام.التايل فان مجيع  ةوسهل

 .لتحقيق األىداف التعليمية احملددة

تسهيل ادلعلم يف ل ةالتحتية يف التدريس وىو أدا ادلافقهو لتعليميوسائال

. وفقا لروسي طلبةنفهم من ال أنتطبيق زلتوي ادلناىج الدراسية ليكون من األسهل 
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أو ادلواد اليت ديكن استخدامها ألغراض  ةكامل  ةىي أدا اإلعالم، وسائل ديلوبري

 12والتلفزيون والكتب والصحف واجملالت وىلم جرا. ادلذياعتعليمية مثل 

عناصر:  ثالثةداخل  وسائلت اميز  مساقعلي أأخرى تعريفات وفقا بريتز 

. وديكن يف وقت الحق وصف ىذه العناصر علي نطاق واسع ة, وحركة, بصريةصو 

م اليت ستطبق علي ىذه يالتعل لم ادلناسبة أو اختيار وسائيالتعل ليف اختيار وسائ

ادلتعلقة هبذه العناصر الثالثة  اإلعالمادلمارسة. النظر إىل اتساع نطاق وصف وسائط 

من أجل تيسري قيام الباحثني بتوضيح البحث ادلركزة، فان ىذا البحث سريكز علي 

 .ةالبصريالسمعية م يالتعل لاستخدام وسائ

السمعية البصرية ىي الوسيلة اليت تعترب األقرب إىل اجملتمع. وديكن  لالوسائ

ناس يف كثري من األحيان باستخدام ضد ال ةمن احلياة اليومية مباشر  ةرؤية أمثل

جيري  اإلعالمالقناة، سواء للًتفيو أو ادلعلومات.بوعي أو ال، مع الناس وسائل 

جدا  ةلتكون قوي اإلعالمالتفكري واكتساب البصرية. مثل األفالم، وتعترب وسائل 

ينطوي علي مزيد من استخدام اجلانب  اإلعالمن وسائل لنقل بعض النوايا أل ةوفعال

 نو جيعل وأصبح ختزينو أكثر حتركا.إلعاطفي من جانبها من العقالنية، فا
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 ةقصوى للمعلم العربيفي عملي أولويةادلساعدة  األجهزةيعترب استخدام 

 تاألداءام. وتشمل يم إلنتاجالصوت والصورة كوسيط لنقل رسالة التعليالتعل

 ادلرءجهازكمبيوتر/زلمول،وشاشات الكريستال السائل/العارض، ومكربات الصوت. 

مع إحساس الرؤية  ادلادة التعليممن  ةأو سلطط ةية, عمليايري البن أنديكن 

وسائل  ةم وخاصيواستلمت شروح مع اإلحساس االستماع. مع وسائل التعل

وسائل األمل مع ، مث فهم نقل سيكون من السهل فهم. ةالسمعية والبصري

م اللغة يإجيايب علي التقدم يف تعل تأثريلالىتمام وذلا  ةم أكثر أثار يمهوالتعليالتعل

 العربية.

ادلدرسة اليت ىي متفوقة جدا، من ىىي احدمدرسة حسن الدين ادلتوسطة

ديكن  طلبةاللغة العربية ال تزال تفتقر جدا علي الرغم من بعض ال ةولكن حول قدر 

استنادا إىل  التكميلية( من خالل الدراسة اليت أجريت خارج ادلدرسة. تدعم )ادلوادأن

اخلربة ادليدانية اليت استمرت حوايل شهرين يف  ةتنفيذ شلارس أثناءالباحث  ةمالحظ

، يف عيون دروس اللغة ادلدرسة حسن الدين ادلتوسطة تيلوك بيتونج باندر المبونج

ىذا النقص  أنلكالم. ومن الواضح علي ا طلبةال ةالعربية  و ىناك نقص يف قدر 

يف تعلم اللغة العربية، الن  طلبةفيو جذب لل بموصوف من اجلانب الذي ال حي

تقريبا يشعرون  طلبةبالنسبة ذلم يصعب فهمو. حىت نصف ال األجنبيةم اللغات يتعل
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باخلجل والًتدد عند التعبري عن أفكارىم. وقد أعربت الشجاعة عن الفكرة دون 

خيجلون ويفتقرون إىل الثقة يف  طلبة. معظم الناقصاعلم الذي ال يزال يطلبها ادل

يف شكل  ةالتعبري عن اآلراء. وعالوة علي ذلك، فان صعوبة ترتيب مفردات جديد

ادلعلم إيل ةيف فهم ما يعاجلو ادلدرس. عند مراقب ةىي أيضا قيد الطلب مهارة الكالم

 13التعليمية تستغرق وقتا طويال. األنشطةالكالمةشلارس أنالطبقة تكشف أيضا 

 أنبعد  طلبةىم ال 2018/2019الدراسية  ةالسابع يف السن الصفطلبة

التدريس  ةأصبح متغريا من ادلالحظات فحصها بعناية الباحث يف تنفيذ شلارس

ادلباشر، واليت دخلت اآلن يف ادلستوي الثاين ضلو الصف الثامن وال يزال ادلتغريات يف 

إىل معلومات من معلم ادلواضيع العربية بالقول الصف ااختيار ىذ الدراسة. ويرجع

 أنضعفاء جدا يف احلصول علي الدرس علي الرغم ادلعلم جيب الصف الثامن طلبةأن

 14.زلاضرةيكرره يف كل 

مثل ىذا، الحظ الباحث من خالل اختبارات  طلبةال يوجههاادلشاكل اليت 

يف تعلم اللغة العربية، يتم تكييف ىذا  طلبةال ةمدي كفاء ةادلقابلة الفردية دلعرف
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. اجلدول التايل من مؤشر دريسالت ةاالختبار دلا ىو بالفعل مؤشرا يف تنفيذ خط

 يف مهارات التعلم: طلبةالكفاءة ال

 1.1 الجدول
مدرسة حسن الدين المتوسطة في الصف السابع  طلبةنتائج االختبار من ال ةقائم

 8118/8119 ةالسن تيلوك بيتونج باندر المبونج

No Nama 

Indikator 

KKM Skor Ket. 
Fonologi Kelancaran 

Pemahaman 

Kata 

1 Adhe Gunawan 51 41 41 71 41 Tidak Tuntas 

1 Asroni  41 41 51 71 41 Tidak Tuntas 

1 Ahmad Aziz Abdul 51 41 61 71 51 Tidak Tuntas 

4 Ahmad Fauzidan 51 51 51 71 51 Tidak Tuntas 

5 Aini Rahmawati 71 71 71 71 71 Tuntas 

6 Bima Gadung 71 71 75 71 71 Tuntas 

7 Daffi Achmad 41 51 51 71 47 Tidak Tuntas 

8 Dafa Al Hady 41 51 51 71 47 Tidak Tuntas 

9 Derik Ciko Septian 75 71 75 71 71 Tuntas 

11 Davina Naila A 51 61 51 71 51 Tidak Tuntas 

11 Destu Ariel M 41 41 51 71 41 Tidak Tuntas 

11 Hendy Wahyu W 51 51 51 71 51 Tidak Tuntas 

11 Imam Fajar Shodiq 75 71 75 71 71 Tuntas 

14 Lia Ramadhani 51 41 41 71 41 Tidak Tuntas 

15 Muhammad Alwan 51 41 61 71 51 Tidak Tuntas 

16 Andre Shevchenco  51 41 51 71 47 Tidak Tuntas 

17 Muhammad Akbar 41 51 51 71 47 Tidak Tuntas 

18 M. Zaki Radit A 75 61 71 71 68 Tidak Tuntas 

19 M. Agung Wahyu  51 61 51 71 51 Tidak Tuntas 

11 Moch Gazaan 51 41 41 71 41 Tidak Tuntas 
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11 Naila Agustin 71 75 75 71 71 Tuntas 

11 Neza Aulia Putri 51 41 61 71 51 Tidak Tuntas 

11 Nabil Ilham 61 51 61 71 56 Tidak Tuntas 

14 Rizky Dimas S 71 51 51 71 56 Tidak Tuntas 

15 Rista Nadia Safitri 41 51 51 71 47 Tidak Tuntas 

Jumalah Tuntas 5 peserta didik 11 % 

Jumlah Tidak Tuntas 11 peserta didik 81 % 

الصف السابع  طلبةمن نتائج اختبار ادلقابلة اليت أجريت علي  ادلأخوذةالبيانات 
 2018/201915الدراسية  ةالسن ادلدرسةحسن الدين ادلتوسطة تيلوك بيتونج باندر المبونج

 ةالصف الس ابع الس ن يةلدىالطلبةالعرب هارة الكالمأمنمن اجلدول أعاله، اذكر 

مدرس ة حس ن ال دين ادلتوس طة وأصبح اآلن الصف الث امن  2018/2019الدراسية 

م   ع  طلب  ةال 5م   ع  الص  نفناجحيف  طلب   ةال 25، مث م  ن تيل  وك بيت   ونج بان  در المب   ونج

 80ميوي  ة ) ةم  ع نس  ب طلب  ةال 20هن  اك ناجحغ  ري  الص  نف( و :20النس  ب ادليوي  ة )

 .نتيجة األساسيةوصلوا إىل  طلبة 5نو يوجد سوي أ(. وديكن اخللوص إىل %

يف  االبتكار ىو اخًتاق األفالملتطبيق وسائل السمعية البصرية ادلستندة إىل 

يف ادلواضيع العربية. تطبيق وسائل السمعية البصرية  ةم وخاصيسياق خيارات التعل

 أنديكن القول  ادلدرسة حسن الدين ادلتوسطة تيلوك بيتونج باندر المبونجالتعلم يف 

 .طلبةواختيار لليف ىو الضوء  اإلعالموسائل ناحية جدا إذا نظرت من ةتكون داعم
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دتاما إذا طبقت يف  ةهي ذات صلألفالموسائل السمعية البصرية ادلستندة إىل ان إف

  ةوذلا أيضا نوعيلمواضيع اللغة العربية. ينظر اليها من حيثاألثر اإلجيايب ذلذه الوسائ

 يف ادلواضيع العربية ةلتحديثوخاصا من ةكبري 

ترقية " وضوعتقرير حبثي مبالكاتب ، مجع البحثوفيما يتعلق هبذا 

 لدىالطلبة الصفالسمعية البصرية  لبللغة العربية من خالل الوسائ ةالكالممهار 

 ".المبونجبندر  ادلدرسة حسن الدين ادلتوسطة تيلوك بيتونج باندر المبونجبالسابع 

 بحثتحديد ال .8

 واستنادا إىل اخللفية الواردة أعاله، فان بعض ادلشاكل اليت حتديدىا ىي:

يرجع إىل صعوبة يف  ةجنبيجتذهبم تعلم اللغة األال الذين  ةعدد الطلب (أ 

التخزين اليت مل تكن وفقا لرغبات  ةفهم العناصر الصوتية وعملي

 .طلبةال

باللغة العربية منعدمة جدا، وال توجد حىت  النطقعلي  ةالطلب ةقدر  (ب 

 طلبة.لتطبيقها علي ال ةمناسب ةاآلن تدابري مضاد

ادلستخدمة منادلعلم، ال تزال متنوعة  طريقةم والياستخدام وسائل التعل (ج 

 م.يجدا والقصوى خالل تنفيذ التعل
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ادلنخفضة اليت تشهد  الصنفال تزال يف  ةإتقان مهارات الطلب ةقيم (د 

نتيجة مع النسب ادليوية اليت مل تصل إىل قبل ج االختبار عليها نتائ

 : 20من  األساسية

 البحثحدود  .3

، بطبيعة احلال، حتتاج إىل احلد من ادلشكلة أمن حتديد ادلشاكل اليت تنش

تًتكز ادلناقشة وليس توسيعها اليت ستناقش يف الدراسة ىو عن  أنحبيث ديكن 

باللغة العربية من خالل وسائل السمعية والبصرية يف الفية  الكالمالقدرة علي 

 .ادلدرسة حسن الدين ادلتوسطة تيلوك بيتونج باندر المبونجالسابعة يف 

 البحث شكلةم .4

هل "واستنادا إىل اخللفية ادلذكورة أعاله، صياغة ادلشكلة علي النحو التايل: 

العربية للغة طلبةال الكالمة مهار  يرقيأنيقدر وسائل السمعية البصرية الاستخدام 

مدرسة حسن الدين المتوسطة تيلوك بيتونج باندر بمنالساالصف لدى الطلبة 

 " ؟ المبونج
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 األهداف البحث .5

 وفيما يلي أىداف ىذا البحث الذي ينطلق من صياغة ىذه ادلشاكل:

 العربية. الكالمالقدرة علي  ةعرفدل .1

 م اللغة العربية.يالسمعية البصرية يف تعل لاستخدام الوسائ ةعرفدل .2

السمعية ل باستخدام الوسائ مهارة الكالمترقيةعلي  طلبةتدريب الل .3

 البصرية

 فوائد البحث .6

 نظريا .أ 

تسمح الدراسة باستخدام وسائل السمعية البصرية  أنوكان من ادلتوقع 

إىل ذلك، من  اإلضافةلتقدمي الدعم للدراسات اليت كانت جتري يف السابق. 

يف رلال التعليم،  ةلزيادة الثروة ومعرف مفيدةتكون نتائج البحوث  أنادلتوقع 

م ادلفردات العربية. يللمعلم يف وضع االسًتاتيجيات يف تعل ةمرجعي ةلتكون ماد

 علي حتسني ادلعرفة، ومهارات اللغة العربية. ةتكون قادر  أننو من العملي أ

 عمليا .ب 

 للمعلم (أ 
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يعرفوا ويفهموا  أنجدا للمعلم الذين جيب علي ادلعلم  ىذا البحث مفيد

السمعية البصرية وفقا للمواد   ادلناسبة اليت  لادلزيد حول استخدام الوسائ

م ياللغة العربية يتم بشكل جيد وصحيح وفقا لغرض التعل الكالمم يتعل

 الذي تريد حتقيقو.

 طلبةلل (ب 

م يالتعل ةأكثر شغفا ونشاطا يف متابع طلبةيكون ال أنومن ادلتوقع 

 م اللغة العربية حبيث يتقن اللغة العربية أكثر.ييف تعل ةوخاص

 للباحث (ج 

من حيث استخدام  ةىذا البحث يوفر ادلعرفة والبصرية للباحث وخاص

 أنالباحث  يأملباللغة العربية.  الكالموسائل السمعية والبصرية دلهارة 

حبوث  إلجراءنتباه الباحثني الالحقة، جتذب ا أننتائج البحث ديكن 

 عميقة وواسعة النطاق.

 

 البحوث ذات الصلة .7
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وقد مت البحث باستخدام وسائل السمعية البصرية )فيديو الرسوم ادلتحركة( 

atAet edA مجعتها  رسالة العلميةعلي نطاق واسع من قبل الباحثني اآلخرين. أوال، 

atadid ية العرباللغة م ي"استخدام وسائل السمعية والبصرية يف تعل وضوعمب

 يةساالدر  ةماتارام السنبادلدرسة بدر السالم ساكربيال  الصف السابع طلبةاللدى

". استنادا إىل نتائج ادلناقشة حول استخدام وسائل السمعية 2016/2017

بادلدرسة بدر السالم  الصف السابع طلبةال لدىم اللغة العربية يالبصرية يف تعل

م اللغة ياستخدام وسائل السمعية البصرية يف تعل أن، اخللوص ماتارامساكربيال 

يف فهم دروس  طلبةوتسهيل ال طلبةروح ودافع تعلم ال قيةيكون أدوات لًت  أنالعربية 

 16اللغة العربية.

 ادلوضوعحتت  انيتايالسيدة ىاجر رمح ةكاتبرسالة العلميةوثانيا، كانت ال

الصفاخلامس  طلبةاللغة العربية ل مفرداتإتقان  قيةالسمعي البصري لًت  الوائلتطبيق "

سومبوتو جوبانج". استنادا إىل  ادلصباحادلتكاملة  ةاإلسالمييف ادلدرسة االبتدائية 

حتسنا  أنكان واضحا، ثبت   ةالطلبمفرداتللالدراسة، واحلصول علي إتقان  ةمناقش

:،  80: إىل  60الثانية بدءا من  ة، ودور األويلقبل االختبار، الدورة  ةاألنشطمن 

. 92.88إىل  88.55إىل  72.66: ومتوسط القيمة زاد من  92وزيادة إىل 
                                                             

16
Ade Tirta Wijaya, Skripsi: Penggunaan Media Audio Visual dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab siswa kelas VII MTs Badrussalam NW Sekarbela Mataram Tahun Pelajaran 

1116/1117, (Mataram, 1117) 
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نتيجة الثاين يزيد ويليب  ةعلي دور فرداتدلاحتقيق التعلم وإتقان  أنلذلك ديكن القول 

 17ادلنصوص عليها. األساسية

السمعية  ل"تطبيق الوسائوضوعمب "استقامة"رسالة العلميةثالثا، مت جتميع ال

 بادلدرسة احلكوميةكاراصلأصلارالسابع  لدى الصفاللغة العربية م يتعلالبصرية يف 

ىذا البحث ىو  ة". استنادا إىل مناقش2016/2017 ةساالدر  ةا سنجبوربالين

 اإلعالمدام وسائل للمواد ادلقدمة باستخ طلبةمستوي فهم ال ةالنتائج ادلكتسبة دلعرف

. تقدمي ادلواد العربية باستخدام وسائل السمعية اإلعالماختيار وسائل  ةومستوي دق

التعلم  ةأكثر نشاطا بعد عملي طلبةيف التعلم، ويصبح ال طلبةوالبصرية يربز دوافع ال

اجلارية. وىذا يوحي بان تنفيذ  وسائل السمعية والبصرية يف شكل فيديو تعليمي 

 18يف تعلم اللغة العربية. ةو بدقيتم تطبيق

رسالة الثالثة، ىناك أوجو تشابو يف  مواضع رساالت العلميةومن بني 

م اللغة العربية. ولكن ي، وىي استخدام وسائل السمعية البصرية يف تعلالكاتبالعلمية

رسالة خيتلف عن تلك الثالثة. يف ىذه ال رسالة العلميةتركيز الدراسة يف ىذه ال

 .طلبةال مهارة الكالمترقية، والباحث أكثر الًتكيز علي العلمية
                                                             

17
Siti Hajar Rahmayanti, Skripsi: Penerapan Media Audio Visual untuk Meningkatkan 

Penguasaan Mufrodat pada Mata Pelajaran Bahasa Arab bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Al-Mishbah Sumobito Jombang, (Malang, 1114) 
18

Istiqomah, Skripsi: Implementasi Media Audio Visual dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab kelas VII MTs Negeri Karang Anyar Purbalingga Tahun Pelajaran 1116/1117, (Puwokerto, 

1117) 
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 الثاني بابال

 نظرياإلطار ال

 وسائل التعليمية .1

 وسائل التعليمفهم  . أ

 كلمةقبل االنتقال إذل فهم وسائل السمعية والبصرية، أوال نعرف معين  

من اللغة  يأيتوسائل  كلمةليها من أصل  إنفسها. عندما ينظر  التعليموسائل 

،  ةاجلمع للكلمة "ادلتوسطة" اليت تعين حرفيا وسيط أو مقدم ةالالتينية وىو صيغ

 1لنقل شيء ما. ةوىذا يعين كوسيط أو أدا

تكنولوجيا االتصاالت التعليمية  ةودتاشيا مع الراي ادلذكور أعاله، تعرف رابط

ادلستخدمة لنقل الرسائل  األشكالىي مجيع  اإلعالم وسائل" أناد شر إيف 

 أنالتعليمية متنوعة جدا. واستنادا إذل نتائج خرباء البحث، تبني وسائل ". يةاإلعالم

 وسائل التعليم وأشكال. العديد من أنواع مفيدةادلتنوعة تكاد تكون  وسائل التعليم

اليوم، من البسيط إذل التكنولوجيا العالية، من السهل وادلوجود  ةاليت كانت معروف

ادلعلم. من بني أنواع  معتصمم  أناليت جيب  وسائل التعليمبشكل طبيعي إذل 

                                                             
1
Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran (Cet Pustaka Insan Madani, Anggota 

IKAPI, 2112), h.6. 
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السمعية  وسائلم، فان اليالتعل ةالثالثة اليت يشيع استخدامها يف عملي وسائلال

 ادلرئية وادلسموعة. وسائلتتضمن نوعني من ال وسائلوالبصرية ىي 

الالتينية اليت تعين حرفيا "وسيط" متوسط  اللغةمن  تأيت وسائل التعليم كلمة

العربية ىي الرسالة الوسيطة أو التمهيدية من ادلرسل  التعليموسائل . يف ة"أو مقدم

حرفيا يعين الوسطاء أو وسائل التعليم ، raeid.s .srfeiraوفقا  2إذل متلقي الرسالة.

 3تسليم الرسالة من مرسل الرسالة إذل ادلستلم.

( 1ىي: )العظمي  إندونيسيا اللغةكما ىو مقتبس يف قاموس   وسائل التعليم

والتلفزيون واألفالم  واإلذاعة( وسائل االتصال مثل الصحف واجملالت 2أدوات؛ )

 كلمة( الوسطاء، االتصال. بينما يف  4( يقع بني طرفني؛ )3وادللصقات والالفتات؛ )

، واليت تصبح وسطاء رفقكائنات/أدوات/ال ىي وسائل التعليمالقاموس،  اإلزالة

 4لتسليم شيء.

توجيو  ةجيلب يف/أعاد أنيؤدي إذل شيء  وسائل التعليموفقا لاليوىريو، 

ادلعلومات )رسالة( بني ادلصدر )موفر الرسالة( وادلتلقي للرسالة. يف العادل التعليمي، 

                                                             
2
Arsyad, Media Pembelajaran, Grafindo, Jakarta, 2116, hlm. 3 

3
Arief S. Sadiman, et. Al, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2116, hlm. 6 
4
Departemen Pendidikan Nasional.Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3 (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2115), h. 626 
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ادلعلومات )الرسالة(  أنادلصدر )مزود الرسالة( ىو ادلعلم، ادلتلقي للرسالة ىو طالب، 

 5يقدمو ادلعلمون للطالب. أنالدرس الذي جيب  ةىي ماد

تقدم الرسالة  أنىي اليت ديكن  وسائل التعليم أنالتارل ديكن اخللوص إذل 

 ةحتفز العقل وادلشاعر والرغبة من الطالب وذلك لتشجيع حدوث عملي أنوديكن 

 التعلم عليو.

 السمعية البصرية وسائلال .2

 السمعية البصرية وسائلفهم ال .1

مسموعة ومرئية، مسموعة شلا يعين انو ديكن  كلمةمن   يأيتالصوت البصري 

يف قاموس العلوم العظيم، الصوت ىو  6ليو.إينظر  أنمساعها ، ومعين مرئية ديكن 

يرتبط الصوت مع حاسة السمع، يتم سكب  7األشياء ادلتعلقة الصوت أو الصوت.

اللفظية( اللفظية )يف الكلمات أو  إماالرسالة اليت سيتم نقلها يف الشارات السمعية، 

                                                             
5
Purwasih.Peranan Penggunaan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Anak. (No. Stambuk: A 411 10 112, 2113), h. 125. 
6
Amir Hamzah Sulaeman, Media Audio Visual untuk Pengajaran, Penerangan, dan 

Penyuluhan, PT. Gramedia, Jakarta, 1095, hlm. 11 
7
Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Lembaga Kajian Kebudayaan 

Nusantara (LPKN), Jakarta, 2116, hlm. 91 
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يف  ةادلرئيات ىي أشياء تتعلق بالرؤية؛ أنتجت أو حدثت كصور  8أو غري لفظي.

 9الذاكرة.

تتوافق مع منو السن )التطورات  ةتعليمية حديث ةىو وسيل السمعية البصرية

ليها". إاليت ديكن رؤيتها واالستماع  وسائل التعليمالعلمية والتكنولوجية(، واليت تغطي 

من  والبصرية ادلتوسطة وسيط متوسط أو استخدام ادلواد وامتصاصالسمعية ىو أيضا 

علي اكتساب  ةجتعل قادر  أنخالل البصر والسمع وذلك لبناء الظروف اليت ديكن 

 ادلعرفة, ادلهارات, أو ادلواقف.

ىو الدعائم اليت ديكن  السمعية البصرية أنالتارل، ديكن اخللوص إذل 

لسمع اليت ىي عنصر الصوت وعناصر التقاطها باإلحساس بالعني وحاسة ا

  10الصورة.

 السمعية البصرية وسائلوظيفة ال .2

التدريس  ةلتيسري وتعزيز عملي كأداة أال اإلعالم وسائلويف البداية، دل تعمل 

تشجع الدافع للتعلم، وتوضيح وتسهيل  ةتوفر جترب أنديكن  تاألداءام. ىذه يوالتعل

                                                             
9
Arief S. Sadiman, dkk, Op. Cit, hlm. 40 

0
Save M. Dagun, Op.Cit., hlm. 1199 

11
Soegarda Poerbakawatja H.A.H Harahap, Ensiklopedi Pendidikan, Gunung Agung, 

Jakarta, 1092, hlm. 32 
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ادلعقدة، وزيادة امتصاص الطاقة أو االحتفاظ ادلفاىيم اجملردة، وتبسيط النظريات 

 11التعلم.

  التعلم لو الوظائف واألدوار التالية:وسائل 

أو األشياء  ةاذلام األحداث. ديكن التقاط ةمعين أحداثالتقاط كائنات أو  .أ 

النادرة مع الصور أو األفالم أو تسجيلها عن طريق الفيديو أو الصوت، مث 

  احلاجة. أثناءامها ديكن حفظ احلدث وديكن استخد

 أو الكائنات. األحداثالتعامل مع بعض الظروف أو  .ب 

إذل  ةالتعليمية ديكن للمعلم تقدمي ادلواد اليت ىي رلردوسائل من خالل 

 12.فاضةنفهم وديكن القضاء علي  أنمن السهل جدا  ةملموس

  العاطفة والدافع للتعلم الطالب ةأضاف .ج 

تضيف الدافع للتعلم الطالب حبيث اىتمام  أنوسائل التعليم استخدام 

  تتحسن. أنم ديكن يالطالب دلواد التعل

  ةعملي ةالتعلم لو قيموسائل  .د 

  التغلب علي القيود ادلفروضة علي جتارب الطالب.وسائل التعليم ل (1

  التغلب علي حدود الفصول الدراسية.التعليم  وسائللل (2
                                                             

11
Rahardjo, Media Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1009, hlm. 261 

12
Wina Sanjaya, Op.cit., hlm. 219 
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  دتكني التفاعالت النحيفة بني ادلشاركني والبيئة. وسائللل (3

  تنتج توحيد ادلراقبة. أن اإلعالم وسائلل (4

  تدمج مفهوما أساسيا حقيقيا ودقيقا. أن وسائل التعليم ل (5

  تلهم الدافع وحتفز ادلشاركني علي التعلم جيدا أن وسائل التعليمل (6

  الرغبات وادلصاحل اجلديدة. أيقاظ وسائل التعليم ل (7

  التعلم للطالب. ةالتحكم يف سرع وسائللل (8

 13.ةأشياء رلردمن اخلرسانة إذل  ةشامل ةتوفر جترب أن وسائل التعليم (9

التدريس  ةيف البداية كدعائم أو اإليدز يف أنشطوسائل التعليم وظائف 

الطفل من أجل تشجيع الدافع للتعلم، وتوضيح وتسهيل  ةوالتعلم اليت توفر جترب

دلعهد البحوث و الفهم.  ةلو وسه ةوملموس بسيطةمفاىيم معقده ورلرده تصبح أكثر 

  التعليمية ىي كما يلي:وسائل أو فوائد  ةالًتبوية يف كتاب فتح سكر، فان قيم

 

 

  وضع أساس ملموس للتفكري .أ 
                                                             

92
Ibid., hlm. 210-211 
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  زيادة اىتمام الطالب .ب 

 درسا أكثر ثباتا كلذلوضع أساس ىام لتطوير التعلم،  .ج 

  حقيقية ةتقدمي جترب  .د 

 أخرى ةبأي طريق ةغري مكتسب ةجترب .ه 

  التعليمية تسمح بالتفاعل ادلباشر بني ادلعلم والطالبوسائل  .و 

م يإجيايب علي التعل تأثريالتعليمية لو وسائل استخدام  أناد شر اويقول األزىر 

  التارل:

  الدرس خاما.يصبح تقدمي  .أ 

  لالىتمام. ةيكون أكثر أثار  أنم يالتعل .ب 

مع نظرية الدراسة وادلبادئ النفسانية اليت يتم  ةم أكثر تفاعلييأصبح التعل .ج 

 الطالب، والتغذية ادلرتدة، والتعزيز. ةقبوذلا من حيث مشارك

يستغرق وقتا قصريا فقط وسائل التعليم ن معظم م الالزمة أليالتعل ةتقصري مد .د 

  الرسالة واحملتوي ومقدار الدرس واإلمكانيات ديكن استيعاهبا. لتسليم

م كلما كان تكامل صندوق الكلمات كوسيلة ينتائج التعل ةحتسني نوعي .ه 

  واضح.و يتواصل بشكل جيد  والتفاصيل،  أنم ديكن يللتعل
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وسائل إذا مت تصميم  ةم عندما وحيثما ترغب أو ادلطلوبة خاصيإعطاء التعل .و 

  دام الفردي.لالستخالتعليم 

  للطالب جتاه ما يتعلمونو. اإلجيابيةحتسني ادلواقف  .ز 

، وعبء ادلعلم لتفسريات متكررة من إجيابيةيتغري يف اجتاه أكثر  أندور ادلعلم  .ح 

ختفض حىت يتم القضاء عليها حىت من الًتكيز علي  أنزلتوي الدرس 

 14التعلم التدريس. ةاألخرى من عملي ةاجلوانب اذلام

 السمعية البصريةوسائل مختلف  .3

 مناذج مثل ما يلي: ةلديها عد البصريةالسمعية  وسائلال

  السمعية البصرية احلركة وسائل التعليم  .أ 

 ةتعليمية احلديثة اليت مناسب ةالسمعية البصرية ىي وسيل وسائلالاحلركة 

متعددة( تغطي العديد من العناصر مثل اللون والصوت  وسائللتطوير عصر )

حتفز الرؤية  أن. مث يتم حتويل ىذه العناصر إذل شيء خريناألواحلركة واحلجم، 

 وسائلوالسمع واحلركة، فضال عن عرض عناصر من الصور ادلتحركة. أنواع ال

                                                             
92

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2113), hlm. 

21-23 



07 
 

ة مثل ما ادلضمنة يف ىذه اجملموعة ىي التلفزيون وشريط الفيديو واألفالم ادلتحرك

  15يلي:

 أفالم (1

أو الصورة احلية ىي الصور يف اإلطار عن طريق اإلطار  فالماأل

اإلسقاط ميكانيكيا حبيث علي الشاشة تبدو  ةادلتوقع من خالل عدس

اخلاصة.  ةوأصواتا تعطي ةصورا حي فالماأل ة. وتصور قدر ةالصورة حي

ألغراض الًتفيو والتوثيق  وسائل التعليمويشيع استخدام كال النوعني من 

والتعليم. ديكنهم تقدمي ادلعلومات، وفضح ادلهارات، اختصار أو أطالو 

اجليد  فالماألاومار ىاماليك يوحي بان  16الوقت، وتؤثر علي ادلواقف.

  الصفات التالية:

  جتذب اىتمام الطفل (أ 

 ةحقيقية وأصيل (ب 

  والبيئة ساإلعداد وادلالبحتديث  (ج 

  ادلسموع يطابق مستوي النضج (د 

  مفردات اللغة ادلستخدمة بشكل صحيح (ه 
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 دتاما ةوحدهتا وتسلسلها منظم (و 

 17دتاما. ةالتقنية يف استخدامو الوفاء دتاما متطلبات ومرضي (ز 

  الفيديو (2

السمعية البصرية اليت تعرض احلركة، ويعد أكثر وسائل الفيديو ك

تكون حقيقة )احلدث مهم،  أنالرسالة ادلقدمة  يف رلتمعنا. ةشعبي

 ةوتثقيفي مفيدةتكون  أن(، أو روائي )مثل القصص(، ديكن إخبار

بالفيديو، وال يعين ذلك  األفالموتعليمية. بقدر ما ديكن استبدال مهمة 

  . ولكل منها قيوده ومزاياه اخلاصة.األفالمالفيديو سيحل زلل موقع  أن

 التلفزيون (3

والصور التلفزيون ىو نظام الكًتوين الذي يسلم الصور الثابتة 

إذل  ةاحلية مع الصوت من خالل الكابالت وادلساحات. الوصول بسهول

التلفزيون الذي يستخدم لؤلغراض التعليمية من خالل البث اجلوي 

وتوصيلو عرب األقمار الصناعية. التلفزيون التعليمي ىو استخدام برنامج 

 دون رؤية من الذي يبث ةالفيديو ادلخطط لتحقيق أىداف تعليمية زلدد
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ىو تعليم.  ةأمهي، ولكن أكثر ةعليو. التلفزيون التعليمي ليس فقط مسلي

  ولذلك، فان ذلا خصائصها اخلاصة، من بني أمور أخرى:

أحد ادلدربني، فان التعليم أو ادلعلم الذي يرشد  ةوبقياد (أ 

ولكن األىم من ذلك ىو التعليم  ةالطالب ىو رلرد تسلي

  من خالل التجارب البصرية.

البث ادلنتظم بادلواضيع وادلناىج الدراسية بغرض ويتصل  (ب 

  وبتجربة تعلم سلطط ذلا.

بشكل منظم ومتسلسل علي  اإلذاعيةويتم تقدمي الربامج  (ج 

فًتات متعاقبة حيث يتم بناء بث واحد أو البث األساسي 

  للبث اآلخر.

ادلتكاملة، والبث ادلتعلقة بتجارب التعلم األخرى، مثل  (د 

وادلناقشة، وادلختربات، والتجارب،  التدريبات، والقراءة،

  18والكتابة واستكشاف األخطاء وإصالحها.
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التلفزيون ىو يف الواقع نفس األفالم، واليت ديكن مساعها 

اليت رؤيتها  اإلذاعةك و، ةحي ةكصور   وسائل التعليمومشاىدهتا. وتعمل 

  19ومساعها يف وقت واحد.

اجلماىريي وال سيما التلفزيون يلعب دورا كبريا يف  وسائل التعليم

التغطية  ةالتفاعل الثقايف بني الدول، ألنو مع نظام البث احلارل، ومنطق

بعد اآلن. ومع ذلك، التلفزيون يعمل فقط   ةمن البث، ال توجد مشكل

  ليست ىدفا للحكمة االتصال ، التارل التلفزيون لديو وظيفة: كأداة

  اجلماىريي االتصال تكأداءا (أ 

جزء من العادل  أيالتغطية يف التلفزيون، يف  ةمنطق

 ةن ىناك ثور . وذلك ألوسائل التعليمبالنسبة ل ةليست مشكل

 اآلونةاالتصاالت اجلماىريية اليت حدثت يف  سوائليف رلال 

 وسائل التعليم. ونتيجة لنظام االتصاالت ادلتطور، فان تادلؤخرا

علي فتح عزلو اجملتمعات التقليدية ادلغلقة يف  ةالتلفزيونية قادر 

  اجملتمعات احمللية ادلفتوحة.

  كوسيلة للتواصل احلكومي (ب 
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وكوسيلة للتواصل احلكومي، فان التلفزيون يف رسالتو 

أىداف  ثالثة، يغطي ةإذل احلالة االجتماعية لالم يةاإلعالم

يف مع الثقافية، والتك-، وىي: تعزيز األمناط االجتماعيةةأساسي

الثقافة، والقدرة علي التغيري األعراف االجتماعية للثقافة 

  20الوطنية.

 ةصامتال السمعية البصرية وسائل .ب 

تعرض الصوت والصور  ةالصامتة ىي وسيط السمعية البصرية وسائلال

  الثابتة، مثل:

 ألفالما حالصوت الشرائ (1

، األفالماحلجم شفافة )شفاف(  ملي مًتا 35ىو  األفالماطار 

مصنوعة من الورق ادلقوي  ةبوص 2x2يف اطار  ةما تكون ملفوف ةوعاد

بعضها  ولكن، ةأو البالستيك. ىناك الربامج اليت يتم االنتهاء يف دقيق

تصل إذل ساعة أو أكثر. ومع ذلك، برنامج شرحية صوت واحد من 

. عدد الصور )اإلطارات( يف برنامج واحد ةدقيق 30-10 حادلدة يًتاو 
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 160ك عشر قطع فقط، ولكن ىناك أيضا ما يصل إذل خيتلف، وىنا

 21قطعو أو أكثر.

  األفالم ةالصوت غرز  (2

 األفالماإلطار، فان الصورة )اإلطار( يف  أفالموعلي عكس 

ملي  35اإلطار،  أفالم. وىو نفس حجم ةواحد ةادلتسلسل ىي وحد

الصور مع  75-50بني  األفالممن  ةواحد ة. عدد الصور من لفمًتا

  22.األفالم، اعتمادا علي زلتوي 130إذل  100طول حوارل 

ولكي يكون ىذا البحث أكثر تركيزا وتركز يف تنفيذه، سيستخدم الباحث 

الرئيسية يف  وسائلاإلسقاط ال أفالمالسمعية البصرية حيث سيكون وسائل من  ةحرك

  ىذه الدراسة.

 المرئية الصوتية وسائلخطوات استخدام ال .4

السمعية والبصرية ىناك أشياء جيب وسائل اخلطوات الالزمة الستخدام 

، جيب وسائل التعليمتشغيل  ةكيفي  ةعلي سبيل ادلثال: جيب علي ادلعلم معرف إعدادىا

تكون وفقا للمؤشر  أنادلستخدمة، واليت جيب  تاألداءازلتوي  ةعلي ادلعلم أوال معرف
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وسائل حتقيقها. وفيما يلي شرح لالقًتاحات اخلاصة باستخدام اإلصلازات اليت يتعني 

  السمعية والبصرية من أجل العمل علي الشكل األمثل: التعليم 

إذل ادلشكلة اليت حتدثها اجملموعة،  ةتؤدي ادلواد ادلعروضة مباشر  أنوينبغي  .أ 

  مبعين االضطرار إذل توجيهها.

ناسب حبيث ال يسبب يتم تقدمي ادلكونات فقط يف الوقت ادل أنجيب  .ب 

  انقطاع التفكري.

  .تاألداءاتشغيل  ةيعرف القادة كيفي أن .ج 

  تعلم شيئا، وليس فقط إظهار شيء. أنجيب  تاألداءا .د 

الطالب يف احلاالت اليت تستخدم فيها ادلساعدات  ةومن ادلتوقع مشارك .ه 

  السمعية البصرية.

  .فعاليةاخلطة ضرورية للغاية جلعل ادلكونات ادلقدمة مع اإليدز أكثر  .و 

  .تاألداءاوينبغي استخدام بعض  .ز 

 23وينبغي استخدام الوسائل السمعية البصرية بعناية وختزينها بصحيح. .ح 
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توفر الفوائد إذا كانت  أنالسمعية البصرية وسائل ووفقا لؤلمري محزة سليمان 

يف   ةالكافية يف استخدامو. ىناك أربع نقاط ىام مهارات الرؤية يف االستخدام لديها

  :السمعية البصريةاستخدام أدوات  ةكيفي

  إعداد .أ 

ناضجا.  إعداداويتطلب االستخدام الفعال لؤلدوات السمعية البصرية 

  :ةلذلك فانو يتطلب خطوات معين

  تعلم األىداف (1

 الدروس إعداد (2

  ادلناسبة تاألداءا ةاختار وجترب (3

 األداةتدرب باستخدام  (4

  حتقق ادلكان (5

  ةخدم .ب 

 إما، قم بتحديد وقت التقدمي. اإلعدادبعد تعيني الوجهة واكتمال 

  بالنسبة لؤلمور اليت ينبغي النظر فيها يف العرض ، وىي:

 استهاللية كلمةصياغة   (1
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 ترتيب كلمة ادلقدمة (2

  إعالن األىداف (3

  األداةاستخدام  (4

  السعي لتحقيق األداء اجليد (5

  تطبيق .ج 

فالدرس أو ادلعلومات ال معين ذلا إذا دل يستطع ادلرء استخدامها أو عدم 

تطبيقها يف احلياة اليومية. ولتعزيز أساس التطبيق ديكن القيام بذلك علي النحو 

  التارل:

  ادلمارسة (1

  األسئلة (2

  االمتحان (3

  ادلناقشة (4
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  استمرار .د 

، من أجل فهم كيف أسئلة اجلوابيكون ىذا النشاط ادلتابعة  أنديكن 

السمع/الطالب فهم ادلواد اليت يتم تقدديها إذل. إذا كان ال يزال ىناك التباس 

  24.اإلعادةيكون  أنديكن 

 مهارة الكالم .3

 مهارة الكالمفهم  .1

ىو القدرة علي نطق أصوات التعبري أو الكلمات للتعبري عن األفكار  الكالم

ىو نشاط  الكالموجيادل نورجييانتورو عن  25واألفكار وادلشاعر والتعبري عنها ونقلها.

اللغة الثانية اليت يقوم هبا البشر يف احلياة اللغوية، وىي بعد االستماع. بناء علي 

 26تنطق والكالم مبهارة يف هناية ادلطاف. أنيتعلم  الناساألصوات اليت مسعت، مث 

ىو نظام من العالمات اليت ديكن مساعها)مسموعة( وغري  الكالم أنالقول  وديكن

 ةمرئية )مرئية( اليت تستخدم عددا من عضالت اجلسم البشري لغرض وأىداف فكر 
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السلوك البشري الذي يستخدم  أشكال. احلديث ىو شكل من ةأو األفكار رلتمع

 العوامل اجلسدية والنفسانية والعصبية والداللية واللغوية.

الكالم أو التواصل الشفوي وفقا دلا قالو سري ىستويت ىو الشعور ب أن

كما تقول   27الشكل اللفظي لتقدمي األفكار والقلوب لكي يفهمها اآلخرون.

ىي مهارة لنقل الرسائل من خالل اللغة  مهارة الكالم أن، وآخرون، عقيديةساباريت 

هارة الشعور مبودتاشيا مع ىذا الراي  يشرح االتفاق نفس  28ادلنطوقة أو اللفظية.

باعتبارىا القدرة علي ترخيص األصوات ادلفصلية كوسيلة للتعبري عن األفكار  الكالم

  أو التعبري عنها أو نقلها، األفكار واألفكار وادلشاعر.

التواصل  ةعملي والراي اآلخر الذي يقولو صاحل عباس يف الواقع ىو

ائل أو القصد من مصدر إذل الكالم البشري اليت يتم فيها نقل الرس ةباستخدام أدا

إليصال األفكار  ةالكالم ىو وسيل أنوذكر ىودورو ساميتو بنفس الراي  29آخر.

 30يسهل ىضمها وفهمها من قبل ادلستمعني. ةالناس أو اجلمهور شفويا بطريق
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ىي  مهارة الكالم أنواستنادا إذل الراي الوارد أعاله، ديكن اخللوص إذل 

االتصال اللفظي أو إيصال الرسائل أو األفكار أو األفكار أو  أشكالشكل من 

ادلشاعر إذل اآلخرين باستخدام األصوات ادلفصلية ادلنتجة من قبل البشر. والغرض 

  من ىذا التسليم ىو السماح لآلخرين بفهم أفكار الشخص أو أفكاره أو قلوبو.

يتم  أنذين يريدون من أنواع إتقان اللغة ألولئك ال ةىي واحد مهارة الكالم

ىو الوسيلة الرئيسية  الكالمإصلازىا يف تدريس اللغة احلديثة مبا يف ذلك اللغة العربية. و 

لتعزيز التفاىم ادلتبادل، واالتصال ادلتبادل، واستخدام اللغة كوسيلة ذلا.  لذلك 

ينطق,  أن ةيستمع, قدر  أن ةادلمارسة من يتكلم ينبغي أوال كنت أسست علي: قدر 

 (.ةن )نسبيإتقا

 مهارة الكالمالعوامل الداعمة ل .2

يف إتقان اللغة العربية، وأصبحت دائما ادلعيار األول  مهارة الكالمكانت 

يف اجملتمع وتعلم أيضا اللغة نفسها لتسهيل التواصل وحتسني تعلم اللغة العربية  ةشائع

اليت ال تزال تشعر اقل. الظروف البيئية اجليدة ىي عامل رئيسي يف النجاح يف حتقيق 

. األجنبيةإتقان مهارات الكالم، شلا جيعل من األسهل للتواصل باستخدام اللغات 

الداخلية واخلارجية، ىناك عامالن يتعني النظر فيهما  النظر إذل االحتياجات اللغوية
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تكون فعالو يف احملادثات  أناليت ديكن  مهارة الكالممن أجل دعم اجتاه أىداف 

  واحلوار ، وىو عامل لغوي وعوامل غري لغوية.

العوامل اللغوية اليت حتتاج إذل النظر ىي نطق األصوات اللغة، واستخدام 

العوامل غري اللغوية اليت تدعم  أنياغة اجلملة. يف حني وص كلمة، واختيار  ذلجة

، والعظة غري ةوألفأو االىتمام، واالنفتاح،  واإلثارةيف الكالم بني ىو الصفاء،  فعالية

وعالوة علي ذلك، يشرح مايدار وموكيت العوامل  31اللفظية، وادلواضيع اليت حتدث.

 الكالم، وىي كما يلي. فعاليةاليت جيب النظر فيها لدعم 

  العوامل اللغوية (أ 

 نطقال ةدق (1

عند عدم استخدام ذلجة  ةدقيق أننطق اللغة وادلقاطع ويقال 

أو الغربية، وكذلك وضوحا أو غري مدمج. النطق غري  اإلقليميةاللغات 

االتصال، وسوف يشعر اخلصم  ةادلناسب للغة سوف تتداخل مع عملي

من اللغة  الصوىبادللل، واقل سعادة، واقل اىتماما. اعتربت النطق من 

 تنوع. ةبعيد من العادية شفوي خروج عليىو  أن ةأو معيب بغري مناس

  ومهدىاوضع مناسب من الضغط، ذلجة، وادلفاصل  (2
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جعل جو احملادثة  ةفان مالءمة الضغط، ذلجة، وادلفاصل، ومد

فقط، وسوف يسبب  ةلالىتمام. إذا كان التسليم مسطح ةأكثر أثار 

يكون الًتكيز ادلقطع اللفظي علي  أن. جيب الكالميف  ةالتعب وغري فعال

  ادلقطع األخري أو ادلقطع الثاين من الظهر.

  اختيار الكلمات (3

يكون اختيار الكلمات ادلستخدمة واضحا ودقيقا  أنوينبغي 

وعا وغري متكرر. سيكون ادلستمعون أكثر وعيا عندما تكون ومتن

، األجنبية، وليست باللغة ةالكلمات ادلستخدمة عبارة عن كلمات شائع

إذل ذلك، فانو حيتاج أيضا  اإلضافةوىي الكلمات اليت تظهر النشاط. 

  إذل تعديل للموضوع واحلديث )ادلستمع(.

  أىداف الكالم ةدق (4

يف الكالم سيجعل من السهل علي  استخدام اجلمل الفعالة

 (1)الفعالة اخلصائص التالية:  ولؤلحكامادلستمعني فهم زلتوي احملادثة. 

 أنالصلة ىي  (2)جزءا متماسكا يف اجلملة؛  كلمةكل    ةتكون سالم أن

بني عناصر اجلملة، علي سبيل ادلثال، بني الكلمات  ةىناك صل

ىناك عالقة  ةوالكلمات، والعبارات اليت حتتوي علي عبارات يف مجل
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االىتمام أو الًتكيز ادلركزي علي أىم جزء من  (3)؛ ةواضحة ومنطقي

حفظ  (4)يف بداية اجلملة أو هنايتها بالضغط عند التكلم ؛  أياجلملة، 

 ، عن طريق جتنب الكلمات غري العاملة.ةاذلام استخدام الكلمات غري

  العوامل غري اللغوية (ب 

  ةمعقولة، واذلدوء، وليس موقف جامد (1

ادلوقف ادلعقول واذلادئ وغري اجلامد سيعطي انطباعا جيدا  أن

جيذب انتباه ادلستمعني. ويتحدد ىذا ادلوقف من خالل  أنوديكن 

ك، فمن الضروري أيضا إذل ذل اإلضافةالوضع وادلكان وإتقان ادلواد. 

باستمرار حبيث خيتفي ببطء العصيب والشعور باذلدوء وادلوقف  ةدلمارس

  ادلعقول ينشا.

  من احملاورة ةاجتاىي ةمنظر  (2

ستساعد وجهو النظر ادلوجهة من احملاور يف تركيز انتباه اخلصم. 

 بدال من ذلك، فان ادلتحدث الذي يبحث يف اجتاه واحد، يبحث عن

  ذل أسفل جعل انتباه ادلستمع يقلل.، أو إةجانبي

  اآلخرين أراءاالستعداد الحًتام  (3
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اآلخرين  أراءيكون للمتكلمني موقف منفتح إزاء  أنوينبغي 

يكون ادلتحدث قادرا أيضا  أنواقًتاحاهتم وانتقاداهتم. ومع ذلك ، جيب 

علي الدفاع عن راية وإقناع اآلخرين عندما تكون آراؤه مدعومة حبجج 

 .ةصحيح إهناويعتقد  ةقوي

  اإلدياءات واحملاكاة ادلناسبة (4

الكالم وديكنها تشغيل  فعاليةستدعم اإلدياءات واحملاكاة 

االتصال )وليس التصلب(. ومع ذلك، فان اإلدياءات واحملاكاة ادلفرطة 

اإلدياءات واألنوف  أنستتداخل مع انتباه اخلصم. فمن ادلستحسن 

أو تبني حبيث ديكن  التأكيدليت يتم ليست مفرطة جدا، علي األشياء ا

  فهم الرسالة من قبل ادلستمع.

  بريق أو حجم الصوت (5

يتم ضبط ارتفاع الصوت أو حجمو علي احلالة وادلكان وعدد 

يسمع من قبل مجيع  أنادلستمعني والصوتيات. يتم تعيني حجم الصوت 

 خلرف. ةادلستمعني بوضوح ، ولكن ال حاج
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  السلس (6

ن جييدون، وليس متقطع، وليس سريع جدا سوف ادلتكلمني الذي

إذل  اإلضافةجتعل من السهل علي ادلستمعني للتقاط زلتوي احملادثة. 

، اخل EE ،OO ،AAذلك، فانو من ادلستحسن أيضا لتجنب استخدام 

 علي ىامش الكالم.

  الصلة أو ادلنطق (7

. وديكن النظر ةتكون لؤلفكار ادلقدمة عالقة منطقي أنوينبغي 

 األحكامتكون  أناليها من العالقة بني الفقرات يف اجلملة، وجيب 

 بادلوضوع. ةوذات صل ةالصادرة باجلمل منطقي

  إتقان ادلوضوعات (8

إتقان ادلوضوع ىو عامل رئيسي ومهم لدعم مهارات الكالم. 

إتقان مواضيع احملادثة اجليدة سينمي الشجاعة والثقة والطالقة يف 

  الكالم.
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، Aaia.riaireraوفقا  ةعامل آخر ىو مؤيد للنشاط يتحدث لغة أجنبي

وفيما  32دتتلك دلتعلمي اللغة. أنىذه العوامل ىي العنصر األساسي الذي جيب  أن

 ، مبا يف ذلك: الكالم ةيلي بعض العوامل اليت تدعم أنشط

جيهز نفسو  أن، ىو العنصر الرئيسي. لذلك، جيب علي ادلرء مفردات (أ 

 دائما مبفردات قدر ادلستطاع.

الشجاعة لنطقها يف كثري من األحيان واحد لديو خوف من قول  (ب 

. وتتشكل ىذه ةوليس بطالق خاطئةالكلمات أو اجلمل إذا كانت 

 النحوادلشاعر من عادات التعلم ادلنظمة الصحيحة )قواعد 

يتم تعلم لغة بشكل طبيعي من نطق  أنرف(. لذلك، جيب صو 

 ورلرد قول القواعد الصحيحة. الكالمفردات ،و ادل

األصدقاء أو بيئة اللغة. وقد ساعد موقف اجلماعة العربية بشكل   (ج 

كبري يف صلاح كالم. الن كالم حيتاج إذل أصدقاء أو أصدقاء 

ادلرء علي خلق  ةيتحدثون ولكن األىم من حيث البدعة  ىو قدر 

 .ةبيئة لغوية يف داخل

 

                                                             
20

Acep Hermawan, Op. Cit, hlm. 215 
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 مهارة الكالمأنواع  .3

يقوموا دائما بالتواصل بني السمسم عن طريق  أنجيب علي مجيع البشر 

تنقلو، ىناك بعض  أنمع بعضهم البعض. من نوع احلديث الذي تريد  الكالم

بشكل خاص يف تعلم لغة  مهارة الكالملصقل  الكالمالنشاط يف مهارة  أشكال

 حتدث يف اليت األنشطة. ويشرح امحد روفيدين ودارميايت زودي أنواع ةأجنبي

 33التعلم ، وىي علي النحو التارل:

 احملادثة ( أ

ستساعد احملادثة الطفل علي االختالط مع زمالئو يف الصف. يتعلم 

 ةاآلخرين، وكيفي أراءاألطفال لبدء احملادثات، واحلفاظ علي احملادثة  ونقدر 

 إهناء احملادثة بشكل جيد.

 القص ( ب

ويقوم الطالب بنشاط رواية القصص أو رواية القصص من 

اليت شهدهتا أو  األحداثأو قصص  األدبية األعمالخالل أعاده بيع 

شاىدهتا أو مسعت هبا. ولكن أوال، يستمع الطالب إذل القصص اخليالية 

  وغري اخليالية اليت يقدمها ادلعلم.
                                                             

22
Ahmad Rofi’udin dan Darmiyati Zuhdi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Kelas Tinggi, (Jakarta: Depdikbud, 1000) hlm. 12-16 
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 التأثريلنقل ادلعلومات أو  الكالم ( ت

الكالم ىي اإلبالغ عن ادلعلومات أو  أشكالن وىذه األنواع م

. األنشطة ةمقابالت مع ادلستجوبني، ومناقش وإجراءادلالحظات الشفوية، 

 اخلطوات التالية يف اإلبالغ عن ادلعلومات شفويا:

 حتديد موضوع .1

 مجع ادلعلومات من خالل ادلراقبة أو ادلقابالت .2

 ادلراقبة ةمجع األشياء أو أدل .3

 تقدمي التقارير .4

 الدرامية ألنشطةا ( ث

النشاط الدرامي يف لعب األدوار. من خالل  أشكالويتمثل أحد 

لعب األدوار، فانو ديكن تدريب الطالب علي استخدام اللغة اللفظية  ةأنشط

إذل ذلك، فانو سيتم أيضا جعل الطالب يتعلمون  اإلضافةوغري اللفظية. 

  التفاعل مع زمالئهم وتبادل اخلربات بعضهم البعض.

 ةتعلم مهارات اللغة يف الفصول الدراسية مطلوب مر  أنادلؤكد  ومن

من أجل  خالقةالتعلم الذي خلق ادلعلمني تبدو  أنللمتعلمني. وينبغي  ةواحد
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مهارات الطالب لتزدىر، لذلك يعطي حقا تقديرا كبريا. ويشرح التفسري صاحل 

 34:عباس انو شرح األنواع ادلختلفة لتعلم الكالم، علي النحو التارل

 الكالم ةانتحال صف .1

هبذه الطريقة النتحال التطابق يف  الكالميتم تطبيق تعلم 

 وسائل التعليم . األورلالطبقة ادلنخفضة إذل مواد القراءة 

 ةالتسجيالت أو حتي والشرائط أادلستخدمة يف شكل مسجالت 

مع ادلواد اليت ىي السياق ادلتبع. أصوات اللغة  ةادلعلمني مباشر 

 ةاليت غالبا ما يسمعها الطالب سوف دتارس احلساسية، ودق

 .الكالم أثناءالكالم، وجتويد الطالب 

 ادلالحظةإعادة قول  .2

تطوير لغة األطفال وادلفردات سوف تتطور وفقا للبيئة 

والظروف حول الطفل. التعلم مع ىذه التقنية، يطلب من 

طالب القيام بادلالحظات من خالل محل األشياء من منازذلم ال

للطالب جعل  األسريةالصف. والفرق يف البيئة  أمام وأخبارىم

 أن، لذلك ديكن  سلتلفةأنواع الكائنات اليت جيلب كل طالب 

                                                             
22

Saleh Abas, Op. Cit, hlm. 95-90 
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تضيف بشكل غري مباشر ادلفردات من ادلفردات للطالب 

 اآلخرين.

 احملادثة .3

يكون احلديث ملكا  أناألخالق تتحدث عندما جيب 

 ةزلادث إجراءاحملادثات عن طريق  إجراءللطفل. يف التعلم، ديكن 

يف شكل ىاتف. عندما  ةأو مع جهاز اتصاالت إعالمي ةمباشر 

ديارس الطالب احملادثة، يالحظ ادلعلم ما إذا كانت متوافقة 

 ال. أمأخالقيا 

 وصف .4

شيء من الصعب جدا بالنسبة  ةالقدرة علي معرف

يف  وسائل التعليم يكون  أنولذلك، فمن الضروري  للطفل.

شكل كائنات حول الطفل أو الكائنات االصطناعية اليت ديكن 

أو غالبا ما  ةتساعد الطفل يف وصف الكائنات اليت ىي قريب أن

 تواجو من قبل األطفال.

 سؤال حفر )استكشاف( .5
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بعد تعلم لوصف، ويتبع ذلك التعلم االستكشاف. يف 

ف التعلم كان ىناك رد فعل من ادلستمعني. كما ىذا االستكشا

أو الكائنات لسرد  وسائل التعليم ال يزال الطالب يستخدمون 

حول األشياء اليت ال تزال  األسئلةالقصص، مث ىناك رد فعل من 

 أو األشياء اليت يقوذلا الطالب. وسائل التعليم تتعلق ب

 تقصص .6

وي احلدث الذي كان من ذ ةاألطفال حيبون دلشارك

. من خالل رواية ألصدقائهماخلربة أو الكائنات اليت كانت 

اإليقاع،  ةالقصص، واهنا قادره علي توفري اخلربة للطالب دلعرف

 ادلنطوقة. الكالماخليال وذلجة  ةوالتجويد، وقو 

 ادلقابالت واإلبالغ عن النتائج .7

مع ىذه التقنية ادلقابلة تتم علي  الكالممهارات التعلم 

اجتماعات. ىناك العديد من ادلراحل اليت جيب  ثالثةاألقل 

ادلقابالت، ونقل  وإجراء، األسئلةمن  ةدتريرىا ، وىي جتميع قائم

 نتائج ادلقابالت.
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 طابةاخل .8

 ةال تتطلب فقط إتقان اللغة جيد خطابةمهارات 

إذل الشجاعة واذلدوء. فانو ديكن  ة، ولكن أيضا حباجةوبطالق

ة، فضال عن ادلواقف اليت ليست أيضا عرض األفكار مع النظامي

 وليس زلرجا. ةجامد

 ادلناقشة .9

إذل إيالء االىتمام لبعض األشياء يف  ةادلعلمني حباج

ادلناقشة يف الصف ، والذي ىو شرط فئة من  ةأنشط إجراء

 اإلعدادخالل ترتيب الفصول الدراسية أو مقاعد الطالب مع 

الطالب، وادلواد اليت ستناقش. وقبل بدء ادلناقشة  ة، وحالدائرةأو 

 ينقلوا ادلراسيم وقواعد ادلناقشة. أن، ينبغي للمعلمني 

التعلم يف ىذه  ةيف عملي مهارة الكالمبناء علي الراي ادلذكور أعاله، فان 

احملادثة. يتم النشاط الذي سيتم  ةالدراسة ىي يف شكل انتحال الكلمات وأنشط

القيام بو يف ىذه الدراسة من قبل الطالب بشكل فردي أو يف أزواج ألعاده 

 ، أو مسعت. رأيتتكرار احلدث الذي شهدت ، 
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 الكالم ةتمارين المهار ال نماذج .4

تتطور  أنمن الطرق اليت ديكن  ةادلمارسة يف ادلهارات اللغوية ىي واحد

يف  الكالم ةبالنسبة دلراحل شلارس إماادلهارات اللغوية نفسها إذل مستوي اعلي. 

لعمليات االستماع. يف  ةشلاثل الكالم ةشلارس أنادلراحل ادلبكرة، فيمكن القول 

دتارين االستماع ىناك االستماع وتقليد مراحل اليت ىي مزيج من التدريبات 

 أن. وهتدف دتارين االستماع إذل ة الكالممهار دلهارات االستماع و  األساسية

تكون  أنالكالم هتدف إذل  ةشلارس أنتكون قادره علي فهم االستماع، يف حني 

 35علي التعبري )التعبري( ىو الكشف عن أفكار/أفكار/رسائل لآلخرين. ةقادر 

 وىنا بعض النماذج من التدريبات احلديثة:

 دتارين التنشئة االجتماعية وحتديد اذلوية .أ 

وهتدف ىذه العملية إذل تدريب العفوية والسرعة يف حتديد وربط 

 معين السمع.

 دتارين منط اجلملة .ب 

أنواع، وىي  3وعلي نطاق واسع، يتم التمييز يف تدريس قويد إذل 

 التمارين ادليكانيكية، والتمارين ذات ادلغزى، والتمارين التواصلية.
                                                             

25
Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2114), h. 111-121 
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 دتارين احملادثة .ج 

القريبة  األنشطةضوع احلياة اليومية أو وتتناول ىذه العملية أساسا مو 

 الطفل. ةمن حيا

من  ةمن خالل بعض التمارين دلا يسمع بسلبي مهارة الكالموديكن إصلاز 

دتارين االستماع. من دون التمارين الفموية ادلكثفة ، من الصعب جدا علي 

قدرة مقدما علي ال الكالمالطالب حتقيق إتقان تام للغة العربية. وتستند دتارين 

علي السمع والنطق وادلفردات والقدرة علي الصياغة اليت تسمح للطالب 

 36للتواصل القصد أو العقل.

مراحل، وىو التفسري  ةزين الدين، فان تعليم الكالم لو عد ةووفقا لراضي

 التارل:

 بدءا من العبارات القصرية، يف شكل حتيات ومقدمات. .أ 

باستخدام مجل قصرية الطالب متحمسون للتواصل مع أصدقائهم  .ب 

 بالعربية.

                                                             
26

Aziz F dan Erta Wahyudin, Op. Cit. 113 
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ويطلب من الطالب يف كثري من األحيان رؤية ومساع احملادثات من  .ج 

 37.سلارجالتعلم، لذلك اعتادوا علي رسائل  وسائل التعليم خالل 

 ةدلمارس ةشلاثل الكالم ةشلارس أن، ديكن القول األوليةويف اخلطوات 

االستماع. يف دتارين االستماع ىناك االستماع وتقليد مراحل. ىذا النشاط 

مهارة دلهارات االستماع و  األساسيةاالستماع وزلاكاة ىو مزيج من التدريبات 

ادلمارسة، واليت  مهارة الكالم. ووفقا لفؤاد أفندي، ىناك عده مناذج من الكالم

 ىي علي النحو التارل:

 التعرف ةساجلمعيات وشلار  ةشلارس .أ 

وهتدف ىذه العملية إذل تدريب الطالب العفوية وعلي الفور يف 

بالنسبة للتدريب علي النحو  أماحتديد وربط اخلطاب الذي يسمعو. 

 التارل:

أخرى ذلا  كلمةويذكر الطالب   ةواحد كلمةيذكر ادلعلم   (1

 عالقة بالكلمة.

                                                             
27

Roedliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2111), hlm. 62 
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أخرى ال  كلمةويذكر الطالب   ةواحد كلمةيذكر ادلعلم   (2

 عالقة ذلا بالكلمة.

 يذكر ادلعلم امسا واحدا  ويذكر الطالب النعوت ادلقابلة. (3

يذكر ادلعلم فعال واحدا ويذكر الطالب اجلاين ادلذكور  (4

 )الفحل( ادلناسب.

يذكر ادلعلم فعال واحدا، ويذكر طالب واحد لو أو ذلا  (5

الطالب ينطقون  3الطالب ادلكمل مع عبارة و  2ادلطابقة 

 اجلمل بالبالكامل. مجيع

ادلعلم يكتب علي منت بعض فئات أو أنواع من الكائنات،  (6

، ةنتذكر ذلم. وبعد حلظات قليل أنمث يطلب من الطالب 

 يذكر ادلعلم امسا واحدا ويذكر الطالب نوع السلعة.

 دتارين منط اجلملة .ب 

ذات مغزى،  ة، شلارسةميكانيكي ةالنموذج ىو شلارس ةشلارس

يكون اجلزء من اليو ادلمارسة زلدودا  أنلية. وينبغي والتدريبات التواص

حيملوا علي الفور التمارين شبو التواصلية  أنحبيث ديكن للطالب 

 والتمارين التواصلية الفعلية.
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  دتارين احملادثة .ج 

تتناول ىذه العملية أساسا موضوع احلياة اليومية للطالب أو 

  الطالب. ةالقريبة من حيا األنشطة

 الكالممهارة مؤشر  .5

تنطوي علي جوانب لغوية وغري لغوية.  ةىو أساسا مهارة لغوية منتج الكالمو 

، فان الذي يتضمن جوانب لغوية ىي النطق والتجويد ةخاديأووفقا دلا ذكرتو ساباريت 

  اللغة غري اللغوية ىي التعبري أو احملاكاة. أنواستخدام ادلفردات أو اجلملة. يف حني 

بالنشاط الناطق ادلؤشرات اليت تستخدم كحكم يف تقييم ومن اجلوانب ادلتعلقة 

 38النطق، التجويد ، ادلفردات أو اجلملة ، النعومة واحملاكاة أو التعابري. أيالكالم. 

  النطق (أ 

. وينبغي اإلقليميةمن ميزات النطق  ة، واليت ىي خالياإلندونيسيةنطق اللغة 

 ةغالبي ةعلي نطق الصوت يف نشاط رواية القصص بالنظر إذل خلفي التأكيد

يف احلياة اليومية.  اإلقليميةالطالب. الن علي الطالب عموما نشا يف بيئة مع اللغة 

  اجلوانب يف النطق ىي التالية:

                                                             
22

Sabarti Akhadiah, Bahasa Indonesia II, (Jakarta: DEPDIKBUD, 1002), 154-150 
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  الوضوح الصويت أو الساكن (1

  النطقدتام  (2

  ال النطق ادلختلطة للمنطقة. (3

  التجويد (ب 

قص القصص،  ةسليم ىو عامل جذب متميز يف أنشطوضع التجويد ال

ستكون اقل أثاره  ةرواية القصص. قص فعاليةحىت واحد من العوامل احلامسة يف 

حال. وفيما يلي اجلوانب  أيلالىتمام عندما يكون التسليم اقل أثاره لالىتمام علي 

  ادلتعلقة بالتجويد:

  صوت منخفض عارل (1

 مقطع الضغط (2

  اع طولذلجة أو قصرية اإليق (3

  ادلفردات أو اجلملة (ج 

أو اقل  ةحيتاج ادلعلم إذل تصحيح استخدام الكلمات اليت تكون اقل دق

فتحت مع اجلملة االفتتاحية مث  ة. لبدء قصةادلعين يف حاالت معين لتأكيدمالءمة 

وهناية مع غطاء. وفيما يلي بعض  ةيكون ىناك زلتوي القصة وجعل خادت أنجيب 

  ردات:اجلوانب يف ىذه ادلف
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  عدد ادلفردات (1

  وىناك مجل افتتاحيو وزلتويات واستنتاجات (2

 االتساق ادلتبادل (3

 احلفظ (د 

سالسة الشخص يف الكالم جيعل من السهل علي ادلستمعني للتقاط 

  احملتوي. اجلانب من التحفيظ ىو:

  السلس (1

  منظم أو متسلسل (2

  األشياء ةوقال مطابق (3

  احملاكاة أو التعابري (ه 

تعمل يف  أنرواية القصص ألهنا ديكن  فعاليةيدعم  أنديكن لتقليد الوجو 

 أنتشكيل وضوح أو حتريك رواية القصص. ديكن للحركة الدقيقة للجريك واحملاكاة 

  رواية القصص. تلك ادلدرجة يف اجلانب حياكي: فعاليةتدعم 

  أو إدياءات ةإدياء (1

  تعابري الوجو (2

  النفسية (3
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