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 الثاني الباب
 اتالنظري
 

ىت تتعلق بالبحث العلمى و ىي : )أ( ىذا الباب حيتوى على حبث النظريات ال 

مهارات التحدث باللغة ( وسائل فيدييو ادلتحركة، و )ج( اللغة العربية و تعليمها، و )ب

 اإلطار الفكرى.الدراسات السابقة، و )ه(  الكالم(، و )د(العربية )مهارة 

 اللغة العربية و تعليمها . أ

 م اللغة العربيةيتعلتعريف  .1

اللغة  ، فيمكن للباحثة تقدًن تعريفقبل معرفة تعريف تعليم اللغة العربية 

الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا  حيث أهناالعربية 

من طريق النقل. وحفظها لنا القرأن الكرًن واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات 

 1من منثور العرب و منظومهم.

. سيؤدي ىذا النشاط إىل يةتعلمدا  العملية الهد ألاجلم ىو يف التعليتعر  

كما قال نابابان يف جوز، فإن معٌت   2عالة وفعالة.تعلم الطالب شيًئا ما بطريقة ف

                                                           

 
 7(، ص. 1978)بَتوت: ادلكتبة  العصرية،  ،جامع الدروس العربيةمصطفى غالييٍت،   1

 
2
 Muhaimin M.A. Dkk. Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: CV. Citra Media, 1996), 

hal. 99. 
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جيب أن يكون التعلم دلعٌت "عملية صنع أو  3التعلم ىو ترشيح عملية التعلم.

أّن التعلم ىو مزيج الذي ترتيب  ،تعلم اآلخرين. وفًقا لعمر مهالك التسبب يف

بعضها من العناصر البشرية وادلواد وادلرافق وادلعدات واإلجرا ات اليت تؤثر على 

، ويف ىذه احلالة يشارك البشر يف نظام التدريس البعض لتحقيق أىداف التعلم

ب وادلدرسُت وغَتىم من ادلوففُت، وتشمل ادلواد  الذي يتكون من الطال

وغَتىا. تتألف ادلرافق وادلعدات من قاعات دراسية  ، السبوراتالكتب

وصوتيات. تشمل اإلجرا ات اجلداول الزمنية وطرق تقدًن ادلعلومات وشلارسات 

 4التعلم واالمتحانات و غَت ذلك.

م أيًضا عملية سلوك ذات اذباه إجيايب حلل ادلشكالت ييُطلق على التعل 

ماعات اليت يواجهها األفراد واجل الشخصية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية

، يتم تعريف السلوك على أنو ادلواقف واألفكار والقيم واجملتمعات. يف ىذه احلالة

واخلربات واالىتمامات الفردية. بينما يشَت االذباه اإلجيايب إىل ما حيسن نفسو 

ا  واآلخرين واجملتمع. يتيح التعليم لألفراد أو اجلماعات أو اجملتمعات أن يصبحو 

 5كيانات فعالة وفعالة ومنتجة يف اجملتمع.
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 Jos D Parera, Lingustik Edukasional, (Jakarta: Erlangga 1997), hal. 24-25. 
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 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 57. 
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 Agus Suryana, Panduan Praktis Mengelola Pelatihan, (Jakarta: Edsa Mahkota, 2006), 

hal. 29. 
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ىو نشاط )جهد( للمعلم  اللغة العربيةم يميكن أن يستنتج أن تعل و  

 األىداف احملددة. إىل نيلادلوجهة  إلقا  معلومات العربية   يريدالذي 

 العربية. تعليم المادةأهداف  .2

 :6العربية ىي تعليم ادلادةاألىداف 

التواصل باللغة العربية، الشفوية وادلكتوبة، واليت قدرة على تطوير ال (1

، والتحدث ،تشمل أربع مهارات لغوية، وىي االستماع، والقراة

 والكتابة.

رفع الوعي بأمهية اللغة العربية باعتبارىا إحدى اللغات األجنبية لتكون  (2

 ، خاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.لرئيسية للتعلماألداة ا

ة للعالقات ادلتبادلة بُت اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافي تطوير فهم (3

 .وإشراك نفسك يف التنوع الثقايف

 .الفيدييو المتحركةوسائل  . ب

 يةتعريف وسائل التعليم .1

الىت تعٌت  (medius)الوسائل ىي كلمة مشتقة من األتينية "ميديوس"  

و تنفيذ و "متوسطة". بشكل عام، وسائل اإلعالم مجيع أشكال الوسطا  نشر 
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 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan. (Bandung: PT Rosda Karya, 2008), hal. 51. 
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و ىذه الفكرة إىل ادلتلقى. تعليم وسائل  (message)ينقل شيئا من الرسالة 

اإلعالم على نطاق واسع ىو أي شخص أو مادة أو األحداث الىت تتيح فرصة 

بيمكن أن يكون الشعور بوسائل وادلهارات و ادلواقف ادلعارف للطالبة للحصول 

اإلعالم على النقيض، ليس فقط يف شكل الكائنات، ولكنو رجل و تعليم 

، و البيئة ادلدرسية ميكن أن تكون األحداث. و ادلعلمُت، و الكتب ادلدرسية

وسائل اإلعالم. أما بالنسبة للشعور بالضيق ىو وسائل اإلعالم للتعلم ىو 

رية( ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت الذين يلعبون دورا وسيلة نونبَتسونال )غَت البش

يف عملية التعليم و التعلم لتحقيق اذلدف. و بالتاىل متيل دبعٌت نفًتض أن 

شكال من أشكال وسائل اإلعالم مجع األدوات الرسومية، الصور أو الرسومات 

 7أو اإلليكًتونيات ال لتقاط الصور، كماىل ادلعلومات البصرية أو اللفظية.

الوسائل التعلم ىي األدوات والطرق والتقنيات ادلستخدمة جلعل التواصل  

واالىتمام بُت ادلعلمُت والطالب أكثر فعالية يف عملية التعليم والتعلم يف 

فية حول وسائل اإلعالم ادلدارس. جيب أن يتمتع ادلعلمون بادلعرفة والدعوة الكا

يات التدريس والتعلم ل عمل( اإلعالم كأداة اتصال جلع1، وىي: )التعليمية

، )العالقة من أجل ربقيق األىداف التعليمية الوسائل( وفيفة 2، )أكثر فعالية

                                                           
 

7
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press 

(Anggota AKAPI), 2009), hal. 26. 
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التعليمية  الوسائل( قيمة أو فوائد 5، )التعليمية الوسائلبُت أساليب التدريس و 

( أنواع سلتلفة من 7، )التعليمية الوسائل( اختيار واستخدام 6، )يف التعليم

( جهود االبتكار يف وسائل 9 الوسائل( 8، )التعليمية الوسائل أدوات وتقنيات

التعليمية يف عملية التعلم ميكن أن  الوسائلاإلعالم التعليمية. إن استخدام 

جع على التحفيز واحملفزات ، ويشاالىتمامات واالىتمامات اجلديدة يشجع

 8، بل وجيلب الدوافع النفسية للطالب.للتعلم

وتطلق على الوسائل التعليمية عدة تسميات حيث تسمى ادلسائل 

أخرى تقنيات التعليم. كل ىذه التعليمية و أحيانا وسائل اإليضاح و أحيانا 

ادلسميات تعٌت سلتلف الوسائل الذي يستخدمها األستاذ يف ادلقف التعليمي، 

يف عبد الرمحن   أما 9بغرض إيصال ادلعارىب و حلقائق و األفكار و دلعاىن للطالبة.

بأهنا أجهزة و أدوات و مواد يستخدمها كدوك أن الوسيلة التعليمية تعرف 

ادلعلم لتحسُت عملية التعليم و لتعلم. ميكن القول إن الوسيلة التعليمية ىي كل 

أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعلم و التعليم، و توضيح ادلعاىن 

أو تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، أو وألفكار، أو تدريب على ادلهارت، 

                                                           
 

8
 Padmo, D. Ragam dan Pemilihan…, hal. 56. 

 
)ماالنج: مطابعة جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا  تطوير منهج تعليم اللغة العربية،أوريل سلر الدين،  9

 .113(، ص. 2212مالك إبراىيم، 
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ى عل تنمية االذباىات و غرس القيم ادلرغوب فيها دون أن يعتمد ادلعلم أساسا

الذى  الوسائلالوسائل التعليمية ىي كل أنواع  األلفاظ ولرموز وألرقام. إذن،

 12تعُت ادلعلم على توصيل ادلعلومات واحلقائق للطالب بأسهل و أقرب طرق.

 فيديو المتحركة وسائل .2

 تعريف وسائل فيديو المتحركة (أ 

، يتم تفسَت الفيديو (2226لقاموس اإلندونيسي الكبَت )وفًقا ل  

امج على أنو تسجيل للصور احلية أو الربامج التلفزيونية من خالل الرب 

، يعد الفيديو عبارة عن عرض صور متحرك التلفزيونية. أو بعبارة أخرى

، وىو فيديو غٍت مية غَت مطبوعةد تعليمصحوبًا بالصوت كموا

، ألنو ميكن أن يصل باشر الستخدامو يف برنامج تعليميبادلعلومات وم

إىل الطالب مباشرًة. باإلضافة إىل ذلك ، يضيف الفيديو بعًدا جديًدا 

للتعلم. ميكن للمتعلمُت رؤية الصور من ادلواد التعليمية ادلطبوعة 

، ميكن للطالب يف الفيديو ولكنواألصوات من الربامج الصوتية. 

واألصوات ادلصاحبة ذلا. ، أي الصور ادلتحركة صول على كليهمااحل

                                                           

 
)الريض: ادلفردات،  تيكنولوجيا التعليم: ادلاىية  واألسس والنطيقات العملية،عبد الرمحن كادوك،  12

 .27(، ص. 2222
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، حيب الطالب أن يكونوا يف نفس ادلكان الذي يظهر فيو وبالتايل

 11الربنامج يف الفيديو.

وادلتحركة تأٌب من الكلمة الالتينية "أنيما" اليت تعٍت الروح واحلياة   

ىي األشخاص واحليوانات وغَتىا من األشيا   والروح. والشخصيات

ادللموسة كما ىو موضح يف شكل صور ثنائية وثالثية األبعاد. حبيث 

ا صور ربتوي على كائنات تبدو ميكن تفسَت األحرف ادلتحركة على أهن

، ألن رلموعة الصور تتغَت بشكل غَت منتظم ويتم عرضها بالتناوب. حية

ر نًصا وشكاًل للكائنات واأللوان ميكن أن تكون األغراض يف الصو 

، الرسوم ادلتحركة موحية. ىذا اصة. استنادا إىل ادلعٌت احلريفوادلؤثرات اخل

جهد لتحريك شي  ال ميكن أن يتحرك دبفرده. مبدأ الرسوم ادلتحركة ىو 

إدراك وىم احلركة من خالل عرض أو عرض سلسلة من الصور تتغَت 

نستنتج أن الرسوم ادلتحركة ىي كائن قلياًل بسرعات عالية أو ميكن أن 

ثابت من ادلتوقع أن يتحرك حىت يبدو على قيد احلياة. الرسوم ادلتحركة 

ىي وسائط تعليمية قائمة على الكمبيوتر هتدف إىل تعظيم ادلؤثرات 

 12ادلرئية وتوفَت تفاعل مستمر حبيث يزداد فهم ادلواد التعليمية.
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يو؟ كل شي  يسمح ٍب ما الذي يصنف على أنو فئات فيد  

جبمع اإلشارات الصوتية مع الصور ادلتحركة بالتتابع ميكن تصنيفو على 

أنو فيديو. تتضمن أمثلة برامج الفيديو ىذه أشرطة الفيديو أو أقراص 

الفيديو ادلضغوطة وبرامج البث التلفزيوين. يتم تضمُت الفيديو يف فئة 

تعليمية على السمع. مواد ادلواد التعليمية السمعية البصرية أو ادلواد ال

، مها ادلواد ىي مواد تعليمية ذبمع بُت مادتُتالتدريس ادلرئية الصوتية 

، يف حُت سمعية هتدف إىل ربفيز حاسة السمعادلرئية وادلسموعة. ادلواد ال

ن خالل اجلمع بُت ىاتُت أن ادلواد البصرية ىي ربفيز حاسة البصر. م

، ألن التواصل ية تعليمية عالية اجلودةعمل ، ميكن للمعلمُت إنشا ادلادتُت

 13حيدث بشكل أكثر فعالية.

يعتمد ذلك على الرأي القائل بأن الطالب مييلون إىل أن يكونوا   

دمون نوًعا واحًدا فقط أسهل يف تذكر وفهم الدرس إذا كانوا ال يستخ

، خاصًة إذا كانت حاسة السمع فقط. كما قال كونفوشيوس من احلواس

لصيٍت العظيم(، "ما أمسع، أنسى. ما أراه، أتذكر. ما أفعلو، لسوف ا)الفي

، فمن طالب فقط تفسَتات ادلواد السمعية، إذا قبل الأفهم". لذلك
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 Ibid,.  
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احملتمل جًدا أن تكون ادلادة غَت مفهومة جيًدا. على عكس احلالة إذا ًب 

، فسيكون الطالب أكثر التفسَت من خالل الصوت مع الصور دمج

 14قدرة على التذكر.

، مثل ميل سيلربمان ونفس الشي  أعرب عنو خربا  آخرون  

، أنو من خالل إضافة صور إىل الدرسالذي كشف عن نتيجة حبثية 

:. أفهرت ىذه الدراسة أيًضا 38: إىل 14ميكن أن تزيد الذاكرة من 

: عندما ًب تدريس ادلفردات باستخدام األدوات 222ربسًنا يصل إىل 

:  42تقليل الوقت الالزم لنقل ادلفاىيم بنسبة  ، يتميف الواقع البصرية.

تقدميية لفظية. باإلضافة إىل عند استخدام الصور ادلرئية إلضافة عروض 

، ىناك أيًضا عدد من ادلزايا األخرى اليت ميكننا االستفادة منها من ذلك

 :15، و ىيم برامج الفيديو يف أنشطة التعلماستخدا

على سبيل ادلثال من ، َت متوقعة للطالبتقدًن ذبارب غ (1)

 خالل إفهار عملية معقدة للغاية من الدورة الدموية.

 إفهار شي  كان مستحياًل يف البداية رؤيتو. (2)
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 Wardoyo, Pengembangan Media Pembelajaran…, 
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 Syaila Nurhayati, Pengaruh Video-Animasi terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI 

SMAN 5 Pontianak Pada Materi Kesetimbangan Kimia, dalam 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/6058/6149, diakses pada tanggal 7 

Desember 2018. 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/6058/6149
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، ميكن أن الرسوم ادلتحركة وإعدادات السرعةعند اجلمع بُت  (3)

 تظهر التغيَتات من وقت آلخر.

عرض عرض دراسة حالة عن احلياة احلقيقية اليت ميكن أن  (4)

 مناقشة الطالب.تؤدي إىل 

وإفهار ادلهارات ، يفية استخدام األدوات أو األدواتإفهار ك (5)

اليت جيب تعلمها  عرض مراحل العملية، وتقدًن مظهر الدراما 

   ربليل التغيَتات يف فًتة زمنية معينة.وادلوسيقى

 نقل األشيا  ثالثية األبعاد. (6)

 عرض ادلناقشة أو التفاعل بُت شخصُت أو أكثر. (7)

يل ادلثال ، على سبذبربة للطالب ليشعروا دبوقف معُتتوفَت  (8)

 ، و غَت ذلك.الوضع على فهر السفينة، وعلى الغواصة

 

 إنشاء وسائل الفيديو (ب 

جيب أن حيتوي الربنامج النصي الكامل للفيديو على مجيع   

معلومات الصوت والفيديو اليت ربول الكلمات ادلكتوبة إىل أصوات 



01 
 

لومات مهمة حبيث ميكن جلميع الفرق ادلشاركة وصور إلكًتونية. تعد ادلع

يف إنتاج أو إنتاج فيلم الفيديو أن تعمل دبراجع واضحة إلنتاج ادلنتج 

، كل عضو يف الفريق و حًقا. مع معلومات واضحة وكاملةادلرغوب في

يعرف ما جيب القيام بو. إن كتابة سيناريو فيلم التعلم ىي يف األساس 

والواقعي والتقٍت. يقال أنو مبدع ألن كاتب مزيج من التعرض اخليايل 

السيناريو جيب أن يكون لديو القدرة على وصف شي  مبدع. حقيقة 

ىذه  ألن اخليال حيتوي على معلومات أو موضوع سيتم نقلو للطالب.

التقنية ألن ادلخطوطة تعتمد على خصائص اجلمهور أو يف ىذه احلالة 

واألساسية اليت جيب  خصائص الطالب وكذلك الكفا ات ادلادية

ربقيقها. باإلضافة إىل ذلك، ميتلك كاتب السيناريو القدرة على فهم 

 16ادلصطلحات ادلهمة ادلتعلقة بإنتاج الفيلم.

 

 الفيديو.و العيوب من وسائل المزايا  (ج 

 :17الفيديو، يعٌت و العيوب من وسائلادلزايا  وفقا ألندرسون  

 الفيديو ىي:من وسائل زايا ادل (1)
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، ميكننا أن نظهر مرة الفيديو )مع الصوت أم ال( ستخدامبا (أ )

أخرى حركات معينة. ميكن أن تكون احلركة ادلشار إليها 

دبثابة حافز مطابق أو يف شكل استجابة متوقعة من 

الطالب. على سبيل ادلثال، برنامج قصَت )ادلقالة القصَتة( 

يعزز تفاعل الناس. من خالل النظر يف ىذا الربنامج ، ميكن 

 الب معرفة ما جيب القيام بو أو عدم القيام بو.للط

، ميكن رؤية أدا  الطالب على الفور مرة باستخدام الفيديو (ب )

أخرى ليتم نقده أو تقييمو. تتمثل الطريقة يف تسجيل 

تطوير مهارات التعامل مع اآلخرين، مثل األنشطة ادلتعلقة ب

، اعات، وإلقا  احملاضرات، وإجرا  االجتمتقنيات ادلقابالت

وما إىل ذلك. كل ىذا يهدف إىل تعزيز إتقان الطالب 

 للمهارة قبل االنغماس يف الساحة الفعلية.

، ميكن أن يعزز عملية التعلم وقيمة باستخدام تأثَتات معينة (ج )

الًتفيو للعرض التقدميي. تتضمن عدة أنواع من ادلؤثرات 

اسطة الفيديو تقصَت أو ادلرئية اليت ميكن احلصول عليها بو 

، وصورة للعديد من األحداث اليت ربدث يف إضايف وقت
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وقت واحد أو تقسيم الصور على الشاشة )على الشاشة 

، خطوة بسيطة من (شاىدت حدثُت أو ثالثة أحداث

صورة واحدة أو جولة إىل صورة أو جولة التايل، وشرح 

 احلركة )تباطأ أو تسارع(.

ت اليت ، سنحصل على احملتويات والتكويناباستخدام الفيديو (د )

، واليت ميكن ال سليمة من ادلوضوع أو التمارينال تز 

استخدامها بشكل تفاعلي مع ادلصنفات والكتيبات 

والكتب ادلدرسية وغَتىا من األدوات أو األشيا  اليت يتم 

 استخدامها عادًة يف ىذا اجملال.

، ميكن تقدًن ادلعلومات يف وقت واحد باستخدام الفيديو (ه )

ع سلتلفة )فصول( ومع عدد غَت يف نفس الوقت يف مواق

زلدود من ادلشاىدين )ادلشاركُت(. احليلة ىي وضع الشاشة 

)جهاز التلفزيون( يف الفصول الدراسية. يعد التعلم 

، حيث ميكن الفيديو نشاطًا تعليمًيا مستقاًل باستخدام 

تصميم الطالب وفًقا لقدراهتم. عادة ما يتم استكمال 
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أو درلها دبساعدة أجهزة تصميم ىذه األنشطة ادلستقلة 

 الكمبيوتر أو ادلواد ادلطبوعة.

 لفيديو ىي:ئل ااالعيوب من وس (2)

، جيب أن تكون معدات الفيديو متوفرة عندما يتم استخدامو (أ )

يف مكان االستخدام وجيب أن تتوافق مع التنسيق والتنسيق 

 (VCD / DVD)مع شريط الفيديو أو شريط الفيديو 

 الستخدامو.

أو فيديو ليس مهمة سهلة ، وكذلك تكوين سيناريو  (ب )

 يستهلك الكثَت من الوقت.

تكلفة إنتاج الفيديو مرتفعة للغاية وفقط عدد قليل من  (ج )

، يبدو أن ىذا ادرون على القيام بذلك. )ومع ذلكالناس ق

القيد مل يعد ذا صلة بالتطور السريع للتكنولوجيا الرقمية 

على أجهزة  ، ألنو ميكننا احلصوليف ىذا الوقتوادلعلومات 

، بأسعار منخفضة. باإلضافة إىل ذلكتسجيل الفيديو 

ميكننا أيًضا إنشا  مقاطع الفيديو أو توزيعها بسهولة مع 
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الربامج اليت ميكن احلصول عليها يف العديد من األماكن أو 

 من خالل مرافق الفضا  اإللكًتوين(.

، فإن شريط الفيديو إىل الفيلم إذا ًب نقل الصورة على (د )

 ائج ليست جيدة.النت

مل يتم إعادة الشاشة الصغَتة من عدد ادلشاىدين، ماد ستج (ه )

 إنتاج نظام مراقبة الشبكة وإسقاط الفيديو.

 ، وىو نصفالرسومات على خطوط الفيديو زلدودعدد  (و )

 الصور الثابتة. عدد األحرف الرسومية لألفالم أو

التغَتات السريعة يف التكنولوجيا تسبب قيود أنظمة الفيديو  (ز )

 لتكون مشكلة مستمرة.

 كالم(الرة امهارات التحدث باللغة العربية )مه . ج

 تعريف مهارة الكالم .1

بالنفس عبارة عن األصوات ادلفيدة ىو ادلعٌت القائم  أصل اللغة الكالم يف 

الذى يعرب عنو بألفاظ، يقال يف نفس الكالم، و يف إصطالح النجاة اجلملة 

أما الكالم يف تعريف إصطالح ىو ادلنطوق الذى يعترب بو  18ادلركبة ادلفيدة.

                                                           

 
 .796م(، ص. 1972)تركيا: مكتبة اإلسالمية،  ادلعجم الوسط،رلمع اللغة العربية،  18
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ادلتكلم عما يف نفسو من ىاجسو أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر و 

أو فكر، وما يريد أن يزود بو غَته من إحساسات، وما يزخر بو علقو من رأي 

معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة و انسياب، مع صحة يف التعبَت و سالمة 

 19األداد. يف

مهارة التحدث أو مهارة الكالم ىو القدرة على التعبَت عن أصوات  

التعبَت أو الكلمات للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار أو آرا  أو رغبات أو 

مشاعر للشريك الناطق. بادلعٌت األوسع، التحدث ىو نظام من العالمات اليت 

عضالت جسم اإلنسان لنقل ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من 

و مهارة التحدث ىو أىم ادلهارات يف  22األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم.

اللغة. ألن التحدث جز  من ادلهارات اليت يتعلمها ادلعلمون، لذلك تعترب مهارة 

 21التحدث جزً ا أساسًيا يف تعلم لغة أجنبية.

نفس ادلفردات  و مهارة الكالم تتحدث باستمرار دون توقف دون تكرار 

باستخدام الكشف الصوٌب. مهارات التحدث ىي نوع واحد من ادلهارات 

اللغوية اليت جيب ربقيقها يف تدريس اللغات احلديثة دبا يف ذلك اللغة العربية. 
                                                           

م(، ص. 1982)الكويت: دار القلم،  تدريس اللغوية العربية بادلرحلة اإلبتدائية،زلمد صاحلُت،  19 
233. 
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، لرئيسية لتعزيز التفاىم ادلتبادل، والتواصل ادلتبادلالتحدث ىو الوسيلة ا

مة جًدا يف تعلم ارات التحدث مهارة مهواستخدام اللغة كوسيط ذلا. تُعترب مه

للشخص ، ألن التحدث ىو تطبيق باللغة وىو اذلدف األويل اللغات األجنبية

، ما جيب مراعاتو عند تعلم التحدث من أجل الذي يتعلم اللغة. ومع ذلك

احلصول على أقصى قدر من النتائج ىو قدرة ادلعلم والطريقة ادلستخدمة، ألن 

 22غلبة التعلم الناجح للتحدث. ىذين العاملُت ذلما

 أهميات مهارة الكالم .2

من ادلهم جدا التحدث دبهارات الكالم ىو جز  من ادلهارات اللغوية.  

احلياة اليومية ألننا مطالبون بالقدرة على التحدث بشكل جيد، و القدرة على 

التأثَت اإلجايب على اجملتمع أو شخص األخر. ألن التحدث ىو أحد فروع 

ادلهارات اللغوية كوسيلة للتواصل يف نقل شيئ األخرين، و بسبب ذلك جيب 

التحدث ألن ىناك أشخاصا فقط ألهنم  أن حناول أن نكون زلقُت يف

يتحدثون بطريقة خاطئة ميكن أن يسبب ادلشكالت وادلشاجرات واخلطا  يف 

                                                           
 

22
 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep . . ., hal. 89. 



20 
 

تعترب الكالم الفن الثان من فنون اللغة األربعة بعد اإلستماع.  23تغيَت مصَتىم.

 ىو ترجيم اللسان عما تعليمو اإلنسان عن طريق اإلستماع و القرا ة و الكتابة.

لى وجود التطور ادلتزايد يف أمهية احلديث اللغوي فأنو يطلب بنا  ع و 

دراسة النظام القواعد اللغوية و أصوذلا. و واقع اإلتصال اللغوي بُت الناس يؤكد 

من إتصال باللغة و يقتضى ىذا أن يشجع  إن مهارة احلديث تنمو أوال

و  ادلعلومات على أن يعربوا بأنفسهم بأساليب البسيطة، و ذلك فتح توجو

 24إسارف ادلعلمُت.

وال شك أن الكالم ىو أىم األلوان من النشاط اللغوى للكبار و الصغار  

على السوا ، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم، أي أهنم 

يتكلمون أكثر من شلا يكتبون. و من ىذا الشكل الرئيسى لإلتصال اللغوى 

 كالم أىم جز  يف ادلمارسة اللغوية وبالنسبة لإلنسان. و على ذلك يعترب ال

إن األمهيات يف تعليم ىذه ادلهارة ترجع إىل أسباب كثَتة منها،  25إستخداماهتا.

 لدوىل.ألن اللغة العربية تدور كبَتا يف رلال اإلتصال ا

                                                           

 
)القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرى،  طريق تدريس اللغة العربية و الًتبوية الدينية،إبراىيم زلمد عاطى،  23

 .126 -125(، ص. 1992
 ...،ادلراجع نفسو  24 
 

 .127(، ص. 1991)قاىرة: دار السوف،  ندريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور،  25
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 أهدف مهارة الكالم. .3

أىداف تعليم مهارة الكالم وسيلة التفاعل مع األخر من تفهم اخلطيب.  

و ىذه التعليم تبدا  بعد يعرف التالميذ عن صوت حروف اللغة العربية، و 

 إليو من تعليم دفو من أىم ما هت معرفة بُت صوت حرف مع حرف األخر.

 :26يعٌت ،الكالممهارة 

 العبارات العربية.لتكون من قول  (1)

 لتكون قادرة على قول تعبَتات سلتلفة أو مثلهم. (2)

من أجل أن تكون قادرة على التمييز بُت العبارات اليت يتم قرا هتا  (3)

 طويلة وتلك اليت يتم قرا ة قصَتة.

ميكن التعبَت عن رغبات قلبو باستخدام بنية اجلملة وفًقا للناىو  (4)

 )القواعد النحوية(.

يتبادر إىل الذىن باستخدام القواعد الصحيحة يف ميكن التعبَت عما  (5)

 إعداد اجلمل العربية.

ميكن استخدام أجزا  من قواعد اللغة العربية يف تعبَتات مثل مذكر  (6)

 و مؤنث و عدا  و حال و فعل اليت تتوافق مع الزمن.
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ميكن استخدام التعبَتات اللغوية ادلناسبة للعمر ومستوى النضج  (7)

 وادلوقف.

 ستكشاف ادلخطوطات واألدب العريب.ميكن تصفح وا (8)

 ميكن التعبَت عن تعبَتات واضحة ومفهومة عن نفسو. (9)

القدرة على التفكَت باللغة العربية والتعبَت عنها بسرعة يف أي وضع  (12)

 وحالة.

زيادة منو ادلهارات والقدرات الىت بدأت تتمو عند التلميذ يف فنون  (11)

ألرا  و إلقا  التعبَت الوفيفي من مناقشة و عرض األفكار و ا

 27الكلمات و اخلطيب.

ف مهارة الكالم عند دوكتور زلمد عبد الرؤوف الشيخ فهي: أما أىدا 

ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا، أن ميييز األصوات ادلتشاهبة نطقا، أن أن 

ميييز احلركات الطويلة و احلركات القصَتة، أن يستخدام الًتكيب العربية 

أن يعرّب عن أفكاره بطريقة صحيحة، أن يدبّر حوارا الصحيحة عند التحدث، 

                                                           

 
، UIN Maliki Press)مالنج:  ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا،نور ىادى،  27

 .84-83(، ص. 2211
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و أما أىداف تعليم  28مع أحد الناطقُت بالعربية و يدبر حوارا موضوع معُت.

ادلهارة الكالم ىي: أن ينطق ادلتعلم أصوات اللعة سليمة صحيحة، تشجيع 

 29.الطالب على الكالم، تصحيح األخطا  الشفهية، شلارسة الكالم بالعربية

 مهارة الكالمأنواع  .4

 زلادثة (1)

، اللغة العربية من خالل احملادثة واحملادثة ىي وسيلة لتقدًن دروس  

علم والطالب وبُت الطالب يف تلك احملادثة ميكن أن ربدث بُت ادل

، يف حُت إضافة واستمرار إلثرا  ادلفردات أكثر وأكثر والطالب

 32)ادلفردات( أكثر وأكثر.

 

 

 

 تعبَتات الشفهى (2)

                                                           

)القاىرة: دار  ادلراجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب،فتحى على يونوس و عبد الرؤوف الشيخ،   28 
 .59(، ص. 2223الكتبة و ىيبة، 

 . 63ص. ادلراجع نفسو،    29 
 

30
 .51-50 .، صادلراجع نفسو   
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صيافح ىو شلارسة لصنع مقاالت شفهية هتدف إىل تطوير طبَت   

 31قدرات الطالب يف التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم.

 الدراسات السابقة . د

"تطوير الوسائل استناًدا إىل األحباث اليت أجراىا "سوالسًتي" بعنوان   

التعليمية الفيديوية ادلواضيعية للفيديو حول مهارات التحدث للمتحدثُت من طالب 

حيتاج ادلعلمون والطالب إىل وسائل تعليمية على شكل مقاطع  (1) من"لصف الثاا

( ًب 2)فيديو ربتوي على زلادثات ومواد متهيدية ومقدمة إىل ادلفردات والتقييم 

ادلتعددة للتعلم الفيديوي ادلوضوعي للعرض بشكل تفاعلي وًب  الوسائلعرض منوذج 

الذي يتكون من قائمة الكفا ة  Adobe Flash CS6تطويره باستخدام تطبيق 

( تقييم اخلربا  3وادلفردات والفيديو )احملادثة( وادلناقشة والتقييم وادللف الشخصي، 

بشكل عام جيدة ومناسبة للغاية من حيث  الوسائلوادلشرفُت واخلربا  أن ىذه 

اجلوانب ادلادية اليت تشمل جدوى احملتوى، وجدوى العرض، وجدوى اللغة، 

الصوت،  رض اليت تشمل اذلندسة واستخدام الربامج، والتواصل، ووجوانب الع

 32وعرض الفيديو.

                                                           

 
31

 ...،ادلراجع نفسو  

 
32

 Sulastri, Pengembangan Media Pembelajaran Arabic Thematic Video pada 
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lib.unnes.ac.id/23248/1/2303411024.pdf, di akses pada tanggal 7 Desember 2018. 
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استناًدا إىل األحباث احلالية اليت ذبريها شركة "تري جيفتا تونكول   

التعليمية ادلستندة إىل الفيديو ادلتحرك يف  الوسائل"تطوير واردايا"، يف العنوان 

( 1، فإن نتائج تطوير وسائط التعلم معروفة دبا يلي: )موضوعات ىندسة ادليكانيكا"

 1ادلتطورة ادلناسبة لالستخدام يف ادلدرسة الثانوية احلكومية ادلهنية  الوسائلمنتجات 

 ذلك :( دبا يف 74فوروارجا جدوى ادلنتج على أساس التحقق من خبَت ادلواد )

ن صحة وسائل ، يف حُت استندت على التحقق ممعايَت "رلدية" الستخدامها

( بلغت نتائج 3:( ومشلت معايَت "جدوى جدا" لالستخدام. ) 82.5اإلعالم )

، وبلغت نتائج :( دبا يف ذلك معايَت "عالية"79.41التجارب على الطالب )

، وبلغت نتائج التمرين الثاين :( دبا يف ذلك معايَت "عالية"77.27التمرين األول )

 89.66ية" "، وكانت نتائج االختبار األخَت ):( دبا يف ذلك ادلعايَت "عال79.31)

( ميكن لوسائل التعليم ادلنتجة أن تزيد من 4:( دبا يف ذلك معايَت" عالية جدا ". )

:( بعد استخدام وسائل اإلعالم. يف اكتمال 22.72اىتمام الطالب بالتعلم )

ضمنة يف نتائج تعلم الطالب يف ادلرحلة التجريبية باستخدام مقاطع فيديو متحركة م

ائط معايَت "عالية". بعد ذلك شهد اىتمام الطالب بالتعلم بعد استخدام وس

 33، واليت ًب تضمينها يف معايَت "ادلهتمُت".الفيديو ادلتحركة زيادة جيدة
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"تأثَت استناًدا إىل البحث الذي أجراه "زلمد إخوان ادلسلم" بعنوان   

سلرجات التعلم من تعليم ادلواطنة من استخدام الوسائل التعليمية للفيديو ادلرئي على 

طالًبا قبل حصوذلم على العالج  23( أفهرت ادلعرفة األولية لـ 1 الدرجة الثانية"

)يعٍت االختبار  65.97التعليمية ادلرئية ادلتحركة متوسط قيمة  الوسائلباستخدام 

عليمية الت الوسائل( ُتظهر معرفة الطالب بعد تلقيهم العالج باستخدام 2القبلي(. 

)متوسط بعد  76.84ادلرئية ادلتحركة زيادة يف متوسط القيمة احملققة وىي 

االختبار االختبار(. حبيث يكون الفرق بُت متوسط االختبار القبلي ومتوسط 

، تظهر ىذه الدراسة أن ىناك تأثَت الستخدام وسائل . وىكذا12.87البعدي ىو 

التعلم من الدرجة الثانية الًتبية الًتبية اإلعالم الرسوم ادلتحركة الفيديو على نتائج 

 34والتعليم مدرسة ب زلمدية كارانج تنجاه االبتدائية بانتول يوجياكارتا.

"تطبيق استناًدا إىل البحث الذي أجرتو "سيت حجار رامحياىن" بعنوان   

اإلعالم ادلرئي وادلسموع لتحسُت إتقان ادلفوراتات يف مواد اللغة العربية للطالب يف 

، الصف اخلامس من مدرسة ادلشبة سومبيتو جومبانج ادلتكاملة اإلسالمية االبتدائية"

ادلرئية السمعية ميكن أن حيسن اإلتقان ادلفردات  الوسائلأفهرت النتائج أن تطبيق 

                                                           
 

34
 Muhammad Ikhwanul Muslimin, Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Video 

Animasi terhadap Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas II Sd, dalam 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fiptp/article/viewFile/6106/5823, diakses pada 

tanggal 7 Desember 2018. 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fiptp/article/viewFile/6106/5823
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، يبدو ( أثنا  عملية التعلم1ت للنجاح: على طالب الصف اخلامس مع مؤشرا

ظر إىل ىذا من خالل التعلم الطالب سعدا  ومتحمسُت ومتحمسون، وين

( نتائج تقييم 2  اليت تعرض استنتاجات زلددة LCDباستخدام أجهزة عرض 

االكتمال يف االختبار السابق الطالب أفضل وأفضل من النتائج. بلغت نسبة 

، لذلك :94وزادت الدورة الثانية بنسبة  ،:83:، وزادت الدورة األوىل بنسبة 61

معية مهمة جًدا وأصبحت مؤيدة ومكملة يف تعلم ادلرئية الس الوسائلكانت 

 35اللغة.

 2.1جدول 

 البحوث السابقة

 اإلختالفات النتائج الموضوع\إسم رقم

سوالسًتي, بعنوان  .1

"تطوير الوسائل 

التعليمية الفيديوية 

ادلواضيعية للفيديو 

تقييم اخلربا  وادلشرفُت واخلربا  

بشكل عام  الوسائلأن ىذه 

جيدة ومناسبة للغاية من حيث 

اجلوانب ادلادية اليت تشمل 

األجسام للطالب 

من و ىذا الصف الثا

 البحث يستخدم

 مهارات الكالم

                                                           
 

35
 Siti Hajar Rahmayanti, Penerapan Media Audio Visual untuk Meningkatkan 

Penguasaan Mufradat Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Al-Mishbah Sumobito Jombang, dalam etheses.uin-

malang.ac.id/7421/1/10140013.pdf. di akses pada tanggal 7 Desember 2018. 
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حول مهارات 

الكالم للمتحدثُت 

من طالب الصف 

 الثامن".

جدوى احملتوى، وجدوى 

العرض، وجدوى اللغة، وجوانب 

العرض اليت تشمل اذلندسة 

واستخدام الربامج، والتواصل، 

 36والصوت، وعرض الفيديو.

تري جيفتا تونكول  .2

واردايا، يف العنوان 

 الوسائل"تطوير 

التعليمية ادلستندة 

إىل الفيديو ادلتحرك 

يف موضوعات 

 ،ىندسة ادليكانيكا"

ميكن لوسائل التعليم ادلنتجة أن 

تزيد من اىتمام الطالب. يف 

اكتمال نتائج تعلم الطالب يف 

ادلرحلة التجريبية باستخدام 

مقاطع فيديو متحركة مضمنة 

يف معايَت "عالية". بعد ذلك 

شهد اىتمام الطالب بالتعلم 

بعد استخدام وسائط الفيديو 

ادلتحركة زيادة جيدة ، واليت ًب 

 معايَت تضمينها يف

األجسام للطالب 

يف ادلدرسة الثانوية 

 1احلكومية ادلهنية 

فوروارجا. مكان 

البحث يف قرية 

 فوروارجا.
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 37"ادلهتمُت".

زلمد إخوان  .3

ادلسلم, بعنوان 

"تأثَت استخدام 

الوسائل التعليمية 

للفيديو ادلرئي على 

سلرجات التعلم من 

تعليم ادلواطنة من 

 الدرجة الثانية"

الدراسة أن ىناك  تظهر ىذه

تأثَت الستخدام وسائل اإلعالم 

الرسوم ادلتحركة الفيديو على 

نتائج التعلم ادلواطنة من الدرجة 

الثانية الًتبية والتعليم مدرسة ب 

زلمدية كارانج تنجاه االبتدائية 

 38بانتول يوجياكارتا.

األجسام للطالب 

يف الصفى الثانية 

الًتبية والتعليم مدرسة 

رانج ب زلمدية كا

تنجاه االبتدائية 

 بانتول يوجياكارتا.

سيت حجار  .4

رامحياىن, بعنوان 

"تطبيق اإلعالم 

ادلرئي وادلسموع 

لتحسُت إتقان 

 ئلالوساالنتائج أن تطبيق  .1

ادلرئية السمعية ميكن أن 

حيسن اإلتقان ادلفردات 

على طالب الصف 

اخلامس مع مؤشرات 

األجسام للطالب 

يف الصف اخلامس 

من مدرسة ادلتكاملة 

اإلسالمية االبتدائية 

ادلشبة سومبيتو 
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 Wardoyo, Pengembangan Media Pembelajaran,,,. 
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 Muslimin, Pengaruh Penggunaan Media…, 
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ادلفوراتات يف مواد 

اللغة العربية 

للطالب يف الصف 

اخلامس من مدرسة 

ادلشبة سومبيتو 

جومبانج ادلتكاملة 

اإلسالمية 

 االبتدائية"

 للنجاح.

نتائج تقييم الطالب أفضل  .2

وأفضل من النتائج. بلغت 

نسبة االكتمال يف االختبار 

السابق. لذلك كانت 

ادلرئية السمعية  الوسائل

مهمة جًدا وأصبحت 

مؤيدة ومكملة يف تعلم 

 اللغة.

جومبانج ". و ىذا 

 البحث يستخدم

 مهارات ادلفردات.

كانت تلك الدراسات السابقة ذلا وجوه إختالفات مع البحث الذي سيتم  

الكالم، و لكن أسئلة راؤه يف ىذه ادلرة. على الرغم من أن كالمها يبحث عن تعليم إج

البحث سلتلفة. يف البحث بادلوضوع " تأثَت إستخدام وسائل فيديو ادلتحركة على نتائج 

تركز  تعليم مهارة الكالم لطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار "

دلدرسة بشكل أكرب على إستخدام وسائل فيدييو ادلتحركة على نتائج مهارة الكالم يف ا

و ميكن القول إن االختالفات تتكون من :  الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار.

 أسئلة البحث، و مكان البحث، و أىدافو.
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 اإلطار الفكرىه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1الرسم البياىن   
 

 زيادة القدرة على التحدث

 التحكم صلف

(X MIA 4) 

التجريب صلف  

(X MIA 5) 

الوسائل فيدييو استخدام  النموذج التقليدي
 المتحركة

 قدرة مهارة الكالمزيادة 


