
1 

 

 الباب األول
 المقدمة

 

الباب األول حيتوى على ادلقدمة، و خلفية البحث، و حتديد البحث، و مسائل  

البحث، و أىداف البحث، و إفًتاضية البحث، و فوائد البحث، و توضيح 

 ادلصطالحات، و ترتيب البحث.

 خلفية البحث . أ

مهارة التحدث )مهارة المالم( ىي القدرة على التعبري عن أصوات 

التعبري أو الملمات للتعبري عن األفمار يف شمل أفمار أو آراء أو رغبات أو 

، المالم ىو نظام من اإلشارات اليت للشريك احلواري. بادلعٌت األوسع مشاعر

ميمن مساعها ورؤيتها تستخدم عدًدا من عضالت اجلسم البشري لنقل األفمار 

دلهارة يف اللغة. ألن التحدث مهارة التحدث ىي أىم ا 1من أجل تلبية احتياجاهتا.

جزء من ادلهارات اليت تعلمها ادلعلم ، فإن مهارة التحدث تعترب جزًءا أساسًيا يف 

 2تعلم لغة أجنبية.
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ادلشمالت اللغوية ىي العقبات اليت حتدث يف تدريس اللغة بسبب 

 االختالفات يف اخلصائص اللغوية الداخلية للغة العربية مقارنة باإلندونيسية. يف

ثقافية أو ، اليت ترتبط باجلوانب االجتماعية ال أن ادلشالل غري اللغويةحني

، ميمن فهم أن ادلشالل اللغوية ىي مشالل تتعلق الثقافية، والنفسية -االجتماعية 

مشملة معقولة جدا يف  بادلفردات وبنية اجلملة وما إىل ذلك. ادلشالل اللغوية ىي

ختتلفان بشمل  ، مع األخذ بعني االعتبار أن اللغة العربية واإلندونيسية ىذه احلالة

، وحىت ترليب اجلمل. عالوة على ذلك، لبري عن شمل احلروف، وليفية قراءهتا

، فملمة واحدة ذلا جذور ميمن أن تصل إىل لغة العربية ىي لغة معقدة ومعقدةال

ي بالتأليد سهلة عشرات الملمات. على عمس اللغة اإلندونيسية اليت ى

 3، ألن ىذه اللغة ىي لغتنا األم.ستخدام لأداة اتصال يوميةاال

، لل معّلم مطلوب أن يمون قادرًا على رؤية ىذه الديناميميات، بالطبع

حتديث معرفتو ومهاراتو دائًما وفًقا لألزمنة. جيب أيًضا على ادلعلم حتسني لفاءتو 

ادلبتمرة اجلديدة. هبذه  ادلواد التعليمية باستمرار إلنشاء وإنشاء أشمال متنوعة من

، ميمن للمعلمني إنشاء وتقدمي مواد تعليمية ليست رتيبة ومملة للطالب. الطريقة
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، فسيمون بالطبع أحد العوامل الداعمة الرئيسية لتحقيق أنشطة إذا مت حتقيق ذلك

 4التعلم الفعالة للطالب.

مية احلمومية الواحدة باليتار البيئة ادلدرسية يف ادلدراسة الثانوية اإلسال

تفاعلية  ليس لديها حىت اآلن وسائل اإلعالم اليت تدعم عملية التعلم ألثر

، من الضروري االحتفاظ بوسائط تعليمية مناسبة. حيث وابتمارية وخالقة. لذلك

يمون لوسائل التعلم وظيفة لأداة لتوضيح ادلادة أو الرسالة اليت ينقلها ادلعلم. إن 

ائل التعليمية اليت تناسب احتياجات الطالب يف العصر احلايل ىي وس الوسائل

، وأحدىا ىو استخدام مقاطع الفيديو ادلتحرلة. تعليمية تعتمد على الممبيوتر

وسائط تعّلم الفيديو، وىي صور مرئية يتم معاجلتها بطريقة تسمح بإنتاج عناصر 

ظ على رسائل التعلم. مرئية ورلهزة بالصوت حبيث تمون احلياة ال تنسى وحتاف

ميمن استخدام وسائط التعلم ىذه لأداة تعليمية جاىزة يف أي وقت الستخدامها 

لتقدمي مواد تعليمية وأيضًا لبناء االىتمام وزيادة دافع الطالب حنو تعلم اللغة 

 5العربية اليت يدرسها ادلعلم.

ف مع ، للتميجة لتطوير وسائل اإلعالم احلالية، وخاصة الفيديوىناك حا

متطلبات مهارات التحدث اليت جيب على الطالب إتقاهنا ولذلك حتفيز الطالب 
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على التعلم. الفيديو ىو خيار لدعم عمليات التعلم ادلمتعة وادلمتعة للطالب. ألن 

استخدام ىذا الفيديو ميمن أن يضيف إىل عامل اجلذب وميمنو تسهيل فهم 

جًدا ال تسمح عرض لائنات لبرية  ، ميمنب للمعلومات اليت ينقلها ادلعلمالطال

ميمن  -، مثل اجلبال واألهنار وادلساجد وادلصليات واألشياء بإحضارىا إىل الفصل

، وبشمل أساسي مع األفالمو ، الصورو ، عرض المائن من خالل الصور

الفيديو. ميمن أن توفر مقاطع الفيديو أيًضا جتارب حقيقية ميمن أن تعزز أنشطة 

، سيهتم . على سبيل ادلثال، خارج أنشطة التعلململ طالبنشاطها التجاري 

الطالب بالبحث عن مقاطع الفيديو ادلتعلقة بتعلم اللغة العربية أو أي شيء متعلق 

 بالواجبات ادلدرسية اليت مينحها ذلم ادلعلم.

لذلك يف حاجة إىل إستخدام فيديو ادلتحرلة لطالب فهم ادلوضوع 

، من ادلتوقع أن يتممن الفيديو ىذهوسائط بسهولة وسرعة ألرب. من خالل 

اد اليت ، وخاصة نقل ادلو الدروس والتعرف عليها واسًتجاعهاالطالب من فهم 

 6، حىت يتسٌت لو تسريع عملية تسليم ادلواد للطالب.يقدمها ادلعلم بشمل أفضل
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ودلت الدراسة على إستخدام فيديو ادلتحرلة لطالب لو أثر لبري يف عملية التعليم 

 7خاصة يف تعليم مهارة المالم. و

استناًدا إىل الوصف ادلمتوب، من الضروري إجراء حبث حول تطوير 

وسائط التعلم اليت تمون مثرية لإلعجاب واإلبداع واالبتمار. و من ىذه اخللفية 

تأثري  البحث فرييد الماتب  تطوير وسائط تعليمية عن طريق إجراء حبث بعنوان "

ادلتحرلة على نتائج تعليم مهارة المالم لطالب يف ادلدرسة إستخدام وسائل فيديو 

م ". وأما 2121-2119الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل باليتار للعام الدراسي 

( ألن ىذا ادلوضوع مثري جدا لإلىتمام و يناقش 1أسباب إختيار ادلوضوع ىي: )

ة مدى تأثري مقاطع ( ألن تريد الباحثة دلعرف2و ) ،ىذا ادلوضوع أحبث األشياء

ة جتاه مهارات التحدث الفيديو ادلتحرلة على إىتمامات الطالب التعليمية خاص

التعليم ادلعتمدة على  لمن ادلتوقع أن يمون استخدام وسائ (3و ) ،لدى الطالب

الرسوم ادلتحرلة للفيديو بدياًل لتحسني جودة تعلم ادلواد العربية يف مدرسة عالية 

 وما يعادذلا.
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 د البحثتحدي . ب

وفقا مبوضوع البحث السابق, قدمت الباحثة حتديد الباحث. حددت 

 الباحثة البحث ما يلي:

 احلدود ادلوضوعية .1

حتدد الباحثة موضوع ىذا البحث تأثري إستخدام وسائل فيديو   

ادلتحرلة على نتائج تعليم مهارة المالم لطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 م.2121-2119باليتار للعام الدراسي احلمومية األوىل 

 احلدود ادلمانية .2

ختتار الباحثة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية   

 األوىل باليتار.

 احلدود الزمانية .3

ىذا البحث زلصوص لطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   

 م.2121-2119يف العام الدراسي  احلمومية األوىل باليتار
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 مسائل البحث . ج

حسب على ما ذلر يف خلفية البحث السابقة, تقدم الباحثة مسائل 

 البحث لما يلي :

ىل ىناك تأثري إستخدام وسائل فيديو ادلتحرلة على نتائج تعليم مهارة  .1

المالم لطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل باليتار للعام 

 م ؟2121-2119الدراسي 

ثري إستخدام وسائل فيديو ادلتحرلة على نتائج تعليم مهارة لم قيمة تأ .2

المالم لطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل باليتار للعام 

 م ؟2121-2119الدراسي 

 أهداف البحث . د

 نظرا إىل مسائل البحث فيهدف ىذا البحث:  

تعليم مهارة المالم دلعرفة تأثري إستخدام وسائل فيديو ادلتحرلة على نتائج  .1

لطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل باليتار للعام الدراسي 

 م.2119-2121
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دلعرفة قيمة تأثري إستخدام وسائل فيديو ادلتحرلة على نتائج تعليم مهارة  .2

المالم لطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل باليتار للعام 

 م.2121-2119الدراسي 

 إفتراضيات البحث . ه

اإلفًتاضيات ىي إجابة مبدئية عن مشملة و حتليل حىت متؤلد باحلقائق 

أن إفًتاضيات ىي البد أن يتعمق   (Gall)و غال  (Bord)اجملموعة. عند بورغ 

على متغريات أو ألثر، جيعل بطريقة األساسية اجليدة، يستطيع أن ميتحن بدليل 

أن إفًتاضيات ىي إجابة النظرية لرلائ  (Sugiyono)و عند سوغغييونو   8قصري.

اإلفًتاضيات ىي اإلجابة ادلؤقت عن  9البحث ومل يمن إجابة التجريبية باحلقائق.

 11مسائل البحث حىت مؤثبت صدقها بدليل.

 :ادلستعمل ذلذا التحليل ىو نوعان وفروض البحث

 (   ) الفرض اخليارى .1

مفًتض العمل ىو لان عالقة متغري احلرية مبتغري الرابطة. و ىذا يعٌت، تأثري  

إستخدام وسائل فيديو ادلتحرلة على نتائج تعليم مهارة المالم لطالب يف 
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-2119ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل باليتار للعام الدراسي 

 م.2121

  (  )الفرض الصفر  .2

احلرية مبتغري الرابطة. و ىذا يعٌت، تأثري إستخدام وسائل ىو ليس عالقة متغري  

فيديو ادلتحرلة على نتائج تعليم مهارة المالم لطالب يف ادلدرسة الثانوية 

 م.2121-2119ليتار للعام الدراسي اإلسالمية احلمومية األوىل با

 فوائد البحث . و

 :ن حيصل الفوائد و ادلنافع األتيةىذا البحث يأمل أ

 النظرية .1

ترجو الباحثة أن تمون نتائج ىذا البحث زيادة للخزانة العلمية يف رلال  

الًتبية اإلسالمية و خاصة فيما تتعلق بمفاءة الطالب على مهارة المالم 

 بإستخدام فيدييو ادلتحرلة اليت ذلا عالقة بتدريس مهارة المالم.

 التطبيقية .2

 للباحثة (أ 

ة لًتقية لفائة الطالب ترجو الباحثة أن تمون نتائج ىذا البحث احلماس

 مهارة المالم.
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 للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل باليتار. (ب 

أن نتائج ىذه الدراسة أن تمون مفيدة دلديري ادلدارس، و خاصة يف 

توفري سياسة تعليم اللغة العربية. وذلك لتقدمي اإلرشادات العربية الوسائل 

 مالم بوسيلة فيدييو ادلتحرلة.التعليمية، و خصوصا يف تعليم مهارة ال

 لرئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل باليتار. (ج 

ميمن استخدام نتائج ىذه الدراسة لمرجع ولذلك مواد يف تطوير 

 وحتسني تعليم اللغة العربية يف ادلدارس.

 للمدرسني (د 

ترجو الباحثة أن تمون نتائج ىذا البحث تستطيع أن تعطي اخلربة 

ادلباشرة وال سيما باستخدام بوسيلة فيدييو ادلتحرلة من أجل إجياد نوعيو 

التعليم وىو أفضل. اإلضافة إىل ذلك ميمن للمعلمني تطوير معارفهم و 

 مهارتاهتم التعليمية جبراه يف اإلبتمار وإلبداع يف التدريس.

 للطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل باليتار. (ه 

ت وسائل الفيدييو ادلتحرلة على مهارة المالم ىي وسائل التعليم لان

لنشيطة و لسهولة يف التطبيق. الرجاء من الطالب التعلم باجلد ىف اتباع 
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العملية باستخدام فيدييو ادلتحرلة، حىت ال يعتربو أن عملية التعلم و 

 التعليم ىو عمل ممل.

 للباحث القادم (و 

أساس يف أداء البحث العلمى ميمن أن تصري نتائج ىذا البحث 

األعمق. من ادلتوقع أن يمون ىذا البحث ىو ادلعلومات ونقطة البدء 

إلجراء ادلزيد من األحباث، ومن ادلتوقع أن يمون ىذا البحث مبثابة 

اعتبار للقارئ أن تشميل شخصية أخالقية للطالب أمر مهم للغاية 

دلرئية ادلتحرلة باللغة ا لالوسائوميمن القيام بو من خالل التعلم باستخدام 

 العربية.

 توضيح المصطلحات . ز

 التوضيح النظري .1

 التأثري (1

التأثري ىو اجلهد القائم أو الناشئ عن شيء يساىم يف شخصية 

 11الشخص أو معتقداتو أو سلولو.
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 الوسائل التعليمية (2

الوسائل التعليمية ىي أداة تستخدم يف نشاط التعليم والتعلم يف 

 12ادلدارس.

 ادلتحرلةفيديو  (3

الفيديو ىو تقنية إلرسال إشارات إلمًتونية من صورة متحرلة. إن فيديو 

ادلتحرلة ىو وسيلة تعطي مظهر الصور ادلتحرلة يف عملية التعلم واليت 

ميمن أن جتذب يف وقت الحق انتباه الطالب يف عملية التعلم ، حيث 

 13يتم مساعدة االستخدام من قبل ادلعلمني.

 مهارة المالم (4

ى مهارة المالم مبهارة التحدث، وىي القدرة على التعبري عن تسم

أصوات التعبري أو الملمات للتعبري عن األفمار يف شمل أفمار أو آراء 

 14أو رغبات أو مشاعر لشرلاء ادلتحدث.
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 التوضيح التطبيقي .2

ادلراد من موضوع " تأثري إستخدام وسائل فيديو ادلتحرلة على نتائج 

لطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلمومية األوىل تعليم مهارة المالم 

م " ىو دلعرفة وجود تأثري استخدام 2121-2119باليتار للعام الدراسي 

 فيديو ادلتحرلة على تعليم مهارة المالم و معرفة لمية قيمة ذلك التأثري.

 ترتيب البحث . ح

 ىذا الًتتيب يشمل على ستة أبواب:

حيتوي على خلفية البحث، و حتديد البحث، الباب األول : ىذا الباب 

ومسائل البحث، و أىداف البحث، اإلفًتاضيات، و فوائد البحث، و توضيح 

 ادلصطلحات، و ترتيب البحث.

ىذا الباب حيتوى على حبث النظريات الىت تتعلق بالبحث الباب الثاين : 

ادلتحرلة، و  العلمى و ىي : )أ( اللغة العربية و تعليمها، و )ب( وسائل فيدييو

الدراسات السابقة، و مهارات التحدث باللغة العربية )مهارة المالم(، و )د( )ج( 

 اإلطار الفمرى.)ه( 

)مدخل و نوع  تصميم البحث: ىذا الباب حيتوي على الباب الثالث

، متغري احلقائقو  والعينة و معاينة البحث، سمانال، و ممان البحث، و البحث(
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حتليل أسلوب  و طريقة مجع احلقائق و أدواهتا،و  ،احلقائقاحلقائق ومصادر و 

 .طريقة حتليل احلقائقو  احلقائق،

نتائج البحث حتتوى على حملة عن ادلدرسة و تقدمي الباب الرابع :   

، سالمية احلمومية األوىل باليتارالثانوية اإلاحلقائق الىت تستعمل الباحثة يف ادلدرسة 

 .إلتشاف البحث، و ادللخص من نتائج البحثو 

 الباب اخلامس البحث، حيث تشمل : التحليل من النتائج البحث.  

 و اإلفًتاحات. لخصادلالباب السادس اخلادتة، حيث تشمل :   
 


