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 الباب األول

 مقدمة

 ىدافأ, االفًتاضيات, البحث مسائل ،البحث خلفية على األول الباب ىذا حيتوي

, اذليكل البحوث السابقة ادلصطلحات، توضيح البحث، أمهّية حدود البحث, البحث،

 .البحث نظيمت و الفكري

 خلفيـة البحث . أ

 واللغة اإلسبانية زيةيمنها اللغـة اإلصلل ،نواع اللغـاتأىف ىذا العامل كثَت من كان 

 ينأ ن ماىي اللغـة، ومنصينية واللغـة العربية. ولكن اآلواللغة ال واللغـة االندونيسيـة

اللغة يف ادلعاجم ما يلي: "اللغة أصلها لَغى، أو  وعن ادلعٌت اللغوي لكلمة توجد.

 1لغٌو، ومجعها لًغى و لغات".

بوسيلة األصوات  خبار بُت الناساإلو ألة االتصال ادلعلومات أاللغـة ىي  

 توجد حوذلم صوات العامل اليتأيد تنتشر من سبب إشارة وتقلاللغة  و فيها معٌت. اليت
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ىل )أخرين ّما عند رأي العلماء األأكرّيح وصوت صاعقة ورّش ادلاء وغَت ذلك. و 

  2.ودة ألهنا من بعض إذلام من هللاهي موجف (اللغـة

األخرى يف العامل، ألّن وظيفتها يف  اللغاتإن اللغة العربية ذلا زلل خاص بُت 

اللغة العربية ىي لغة القرآن  3خرى.القرآن واحلديث وكتب الدينية األ استعمال اللغة

و أن تكون من إحدى آلة ادلواصالت العادلّية. لذلك كان تعّلم اللغة العربية من 

للمسلمُت. قد جعلها هللا لغة القرآن، ألن اللغة العربية احتياج كل شخص خاصا 

 اللغةاللغة العربية مع اللغة األخرى. حيتاج  تل خت العامل. ىذا ىي أمجل اللغة يف

تسهل لنا يف  اللغة العربية ليست لغة األم اليت, ألن العربية العملية الطويلة والصعبة

 .الفهم

فهم العلوم والفنون مثل التفسَت و ربية عنصرا ىاما يف أصبحت اللغة العو 

غَت ذلك منذ عصر ازدىار احلضارة العربية اإلسالمية روض واألدب و العاحلديث و 

عادليتها ظهرت واضحة عندما كانت  يف القرن الثالث اذلجري إىل يومنا ىذا. و إن
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و  البعثات العلمية يف سلتل  األقطار االوروبية تؤم مراكز اإلشغاع الثقايف يف قرطبة

 4إشبيلية و غرانطق و فارس و تلمسان و الفروان  و غَتىا من مركز العلم.

ألوان النشاط اللغوي للصغار  من أىم ِمن عناصر اللغة ىي الكالم. الكالم

والكبار، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة أي أهنم يتكلمون أكثر شلا 

الشكل الرئيسي لالتصال ابلنسبة يكتبون. ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم ىو 

لإلنسان، ومن ىنا فهو يعترب أىم جزء يف شلارسة اللغة واستخدامها، فممارسة مهارة 

 الكالم دلن األشياء ادلهمة.

والكالم ىو ادلهارة اإلنتاجية األوىل، وادلهارة الرئيسة يف تعليم اللغة. وكثَت من 

% من النشاط اللغوي يكون 95 حوايلتغلون بتعليم اللغة يرون أن ادلربيُت شلن يش

نشاطا شفهيا، واألنشطة الشفهية دتثل مصدرا مهما لكثَت من ألوان التعبَت 

سَتستون" ابلدراسات ادليدانية حلساب ادلناشط اللغوية وقد قام ادلريب " 5التحريري.

اثنية،  يف احلياة، فاكتش  أن احملادثة أتيت يف ادلرتبة األوىل من حيث األمهية, فالقراءة

 6فالكتابة اثلثة.
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 من ألهنا وادلعاىد، ادلدارسبُت  مهافيتعل اىتماما أكثر العربية اللغة كانتو 

 هللا قال كما 7.حبسن وأسلو جبيد أتد ذاإ ملكونو دورىا وذلا السامية اللغات إحدى

. "8(2:سورةيوس )  تعقلون لعلكم عربيا قرآان هانزلنأ إآن: "الكرًن القرآن يف تعاىل

 نزل الذي ابلقرآن الكمال حدّ  إىل العربية اللغة وصلت ولقدأرنولد "  ادلستشرق وقال

 وعجيبة عةمرتف قيمة العربية لغةكانت ال   لكلذ 9".وسلم عليو هللا صلى دمحم على

 1٠.وىبمثلو أنيسا الناس والميكن. للناس

السالم  عليونيب صلى هللا أن الو مها. ىذا ما يدفع ادلسلمُت إىل تعليم و تعلّ 

رواه يب ،أحبوا العرب لثالث: ألين عريب والقرآن عريب وكالم أىل اجلنة عر قال: "

ويف ىذا العصر اىتم كثَتا من ادلسلمُت بتعلم اللغة 11".الطرباين و احلاكم و البيهقي

يف مجيع ادلدارس  الرمسية العربية و تعليمها. كانت اللغة العربية مادة من ادلواد الدراسية

وقد بدأ  ابجلدّ  على التالمييذ أن تتعلموىا هاوىي مادة جيب اابندونيسيسالمية اإل

 حىت ىف اجلامعة  اإلسالمية. ألطفال إىل ادلدرسة العاليةا درسة روضةمتعليمها من 
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Risalah Press,2007 ), h.235 

 16٠، ص. 1985زلمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات اخرى، 9
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جدا،  واسعاىي أسلوب التعليم لغرض التعليم  يف تعليم اللغة العربية وسيلةال

إستخدام ادلدرس وسيلة التعليم، ليسعده  وكان دتثيلو ىف شكل رسومات وسلططات.

ىف عملية التعليم يعٌت لتعطي الطالب خربة البصرية لتعليلهم لكي تعليم النشيط و 

ليفهم  سهلة ليوضيح و ليسهل احلطة أو ادللخص الكاملة و البسيطة و ادللموسة و

اليهم. وما إىل ىذا،  فوائد الوسيلة لًتقية إستطاعة الطالب أن يفهم ادلواد التعليم 

  12وهبا تكون ادلواد جذابة.

. صورة ىي أكثر وسائل تُفيد من صورةإحدى الوسائل التعليم البصَتة ىي 

و الصورة شكل اللغة العامة  13ىف التعليم. ىناك بصفة عامة و جذبة ىف اي مكان.

إن كلمة الصورة تشمل مجيع أنواع  14و البسيطة والرحيصة والسهلة ىف صناعها.

اللوحات والرسوم التوضيحية ادلستخدمة ىف عملية حتضَت تعليم اللغة. عادة، كانت 

اللوحات أو الرسوم التوضيحية ادلستخدمة ىف الكتب النصية ال تتطلب كتابة مجيلة 

السبب ىف ذلك أن الرسومات اجلميلة ال تضمن ابلضرورة أو قد ال تكون )اخلط(. و 

                                                           
12

 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 24 
13

 29 .ص. نفس ادلرجع،   
14

 Daryanto,  Media Pembelajaran, (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2012), 

hal. 19 



6 

 

 
 

تساعد كثَتا على فهم النص. ىذا السبب ىف أننا صلد كثَتا الرسوم التوضيحية من 

 15الكتب لتعليم اللغة أتيت مبجرد الرسومات اخلطيئة.

وسائل الصور ىي مهمة جدا إلستخدام ىف زلاولة لتوضيح فهم ادلتعلمُت 

ابستخدام وسائل الصور ادلتعلمُت إيالء ادلزيد من اإلىتمام لعالمات من حبيث 

الكائنات أو األشياء الىت مل تكن ابدا ينظر ادلرتبطة ادلواد التعليمية. صور ميكن 

مساعدة ادلعلمُت ىف حتقيق األىداف التعليمية، وذلك ألن مبا ىف ذلك وسائل الصور 

زيز قيمة التعليم. مع فهم الصور وخربة الىت ىي سهلة ورخيصة وسيلة عظيمة لتع

ادلتعلمُت إىل أوسع وأكثر وضوحا وال تنسى بسهولة، وأكثر حتديدا ىف ذاكرتو 

وادلتعلمُت مجيعية. ولذلك، واخلربة ادلباشرة والتجربة ادللموسة ومن مث إىل القدرة على 

 الطريقة رلردة من التعليم فعالية وكفاءة.

البشر قبل أن يكتش  اإلنسان  تواصل بُت بٍتلقد كانت الصور أول طرق ال

الكتابة, كما يشَت إىل ذلك كثَت من ادلخلفات احلضارية, فقد استخدم اإلنسان 

)كما نشاىد على الرقم  لتوضيح األفكارالتواصل وسيلةالصور منذ أقدم احلضارات ك

ة الطينية وغَتىا(. وال شك يف أن الصور والرسوم كرموز مصورة للشئ تدل دالل

واضحة عليو ولقد أثبتت التجارب أهنا تساعد يف فهم الكلمات وتكوين اجلمل أبقل 
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ما ميكن من الًتمجة ابللغة احمللية, فهي إذن تساعد ادلتعلم على حل مشكلة. وأتيت 

الصور والرسوم على عدة أشكال فإما أن يرمسها ادلعلم على السبورة, أو يقتطعها من 

 16احلائطية أو البطاقات الربيدية. الكتب واجملالت أو ادلعلقات

فالصورة تستخدم يف استحضار ادلعٌت من خالل ما يدل عليو أو استحضار 

ادلعٌت من خالل الكلمة اليت يراىا أو يسمعها وبذلك فإن الصورة تسمح بعرض 

وفهم فوري تقريبا لكلمات معزولة, وىذه العالقة الفورية بُت الصورة والعبارة اللغوية 

الفهم على الطالب وحسب وإمنا ىي أيضا تسهل عليو عملية احلفظ ال تبسط 

 17وابلتايل عملية.

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب  درسةادلىف  حّظ الباحثو بعد أن ال

ىي : أّوال، كون  العربية اللغةمشكالت تعليم  وجد الباحث ،سيلوفورا ابليتار واعي

أن  يفهمواىا  طالبتعليم مهارة الكالم من إحدى عمليات التعليم ضعيفة فالبد ل

 يف ادلدرسة ادلتوسطة الباحث هدشو بستوعبواىا السياما دلدّرس اللغة العربية. اثنيا، 

 يف تعليم مهارة الكالم. طالباإلسالمية خصوصا ابلطبيق على ال
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( 1) :, لذلك يرجو الباحثضعيفةيف الكالم  طالبتدل على أن كفاءة ال

لسهولة ادلعلم و ( 2) الرتفاع رغبة يف مهارة الكالم خصوصا الوسيلة الصورة،

دلسريع عملية ذىن ( 3) يف تطبيق الوسيلة الصورة يف عملية التعليم، طالبال

 بنفسو يف زلدثتهم و كالمهم بوسيلة الصورة. طالبال

اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسةاحث ادلكان ىذا البحث يف الب ختارا

دلدرسة تعليم اللغة العربية ابلوسائل ا ا".ألنو تطبيق ىذسيلوفورا ابليتار  واعيجاميب "

ىناك أن نفهم كيفية يرتب الكلمات أو اجلمال إلكتساب   طالبالصور، ال بد ال

الذي  واعياإلسالمية جاميب كلمات جيدة. وادلكان البحث قريب من ادلعهدى 

 تستخدم من اللغتُت مها اللغة العربية و اللغة اإلصلليزية، فلذا ذلك السبب يتأثر إىل

 فيها. طالبال

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب يف ادلدرسة  اختيار الباحث أما أسباب و

نمى تعليم مهارة الكالم، و خاّصة يف يريد أن ي ّوال،أ ألن, سيلوفورا ابليتار واعي

ُت يف ىذا الربانمج جادلتخر  طالبيكون ال الربانمج اخلاّص لتعليم اللغة العربية، كي

 طالبالاثنيا، . العربية إما سفواي لغةالكالم العربية و يفهمون عن الماىرين يف 

طبق الوسيلة التعليمية اخلاصة مهارة الكالم يف يريد أن ي ىذا الفصل. و يف متجانس

مسرورين يف التعليم اللغة العربية و ال يشعرون ابلسأمة و  طالبىذا الفصل ليكون ال
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ألن ىذه ادلدرسة مكاهنا اسًتاتيجيا, وىف تلك ادلدرسة قد استخدم وسيلة اثلثا، .للادل

 .الصورة ىف تعليم اللغة العربية

 الباحث ادلدرسة عن مهارة الكالم، اختار حل ادلشكالت ادلوجودة يف ىذه

جعل حالة التعليم شلتعة مشوقة و جذابة و  . طالبلتنمية مهارة الكالم يف ة الصور 

 .يف تعبَت ارائهم و مشاعرىم و أفكارىم حتريراي طالبك إلاثرة الكذل

 أتثري" أن يكتب البحث العلمي حتت ادلوضوع الباحثد ذلذا السبب يري

دلدرسة اب الصف الثامن طالباستخدام وسيلة الصور يف تعليم مهارة الكالم ل

 سيلوفورا ابليتار ( Jambewangi )  واعي سطة اإلسالمية احلكومية جاميبادلتو 

 ".م 6102-6102للعام الدراسي 

 البحث مسائل  . ب

 ومسائل ىذا البحث ىي :

الص  الثامن  طالبة الكالم لمهار الصور يف تعليم  استخدام وسيلة كي  .1

للعام  سيلوفورا ابليتار واعيدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب اب

 ؟م 2٠17-2٠16الدراسي 
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الص   طالبة الكالم لاستخدام وسيلة الصور يف تعليم مهار يف أتثَت كي   .2

للعام  سيلوفورا ابليتار واعيدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب ابالثامن 

 ؟م 2٠17-2٠16الدراسي 

 البحث أهداف. ج

 ىذا البحث ىي: أىدافو 

 الص  الثامن طالبل الكالم مهارة تعليم يف الصور وسيلة استخدام دلعرفة . 1

للعام  سيلوفورا ابليتار واعيدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب اب

 .م 2٠17-2٠16الدراسي 

الص  الثامن  طالبل الكالم مهارة تعليم يف الصور وسيلة استخدامأتثَت  دلعرفة. 2

للعام  سيلوفورا ابليتار واعيدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب اب

 .م 2٠17-2٠16الدراسي 

 فرتاضياتاال. د
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البحث اليت تعي أقرهبا  مسائلمراد بفرض البحث ىو اإلجابة ادلوقوتة عن 

 صيقا 

18صعة 
 :   ، و أما فرض البحث يف ىذا البجث 

  (Ha)الفرض اخلياري  .0

تعليم مهارة الكالم لطالب  و وسيلة الصورىناك أتثَت بُت استخدام أّن 

سيلوفورا  واعياإلسالمية احلكومية جاميب دلدرسة ادلتوسطة ابالثامن  الص 

 م2٠16/2٠17للعام الدراسي  ابليتار

 (Ho)الفرض الصفر .6

 تعليم مهارة الكالم لطالب الص  و وسيلة الصورأتثَت بُت استخدام جيد مل 

للعام  سيلوفورا ابليتار واعياإلسالمية احلكومية جاميب دلدرسة ادلتوسطة ابالثامن 

 م2٠16/2٠17الدراسي 

 حدود البحثه. 

 احلدود ادلوضوعية (1

الصور يف تعليم مهارة  وسيلةاستخدام حيدد الباحث موضوع ىذا البحث يف 

 .الكالم
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 احلدود ادلكانية (2

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب  لفصل الثامناحيتار الباحث 

 .سيلوفورا ابليتار واعي

 احلدود الزمانية (3

 .م 2٠17-2٠16عام الدراسي يف ال طالبىذا البحث زلصوص ل

 البحث أمهيةو. 

 :يليأمهيات منها كما  البحث ذلذا تكون أن الباحث َتجوف البحثإدتام  بعد

 الفائدة النظرية  .1

أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية لنشر العلوم الًتبوية وتقّدمها اليت 

 ادلدرسة طالبيف تعليم مهارة الكالم خاصة ل االتصايلتتعلق ابدلدخل 

 .سيلوفورا ابليتار واعيادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب 

 قيةيالفائدة التطب  .2

 قية ذلذا البحث ىي:يوالفائدة التطب

 ةللمدرس ( أ
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يف تعليم  االتصايلمداخلة و معلومات تعليمية عن ادلدخل  أن تكون

 واعيادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب  ادلدرسة طالبالكالم لمهارة 

  .سيلوفورا ابليتار

 طالبلل ( ب

 .تنمية كفاءهتم يف مهارة الكالمأن تكون نتيجة البحث مساعدة ذلم يف 

 للمدرسج( 

الص   طالبمهارة الكالم ل عليمالصور يف ت كون منوذ للوسيلةيأن 

 ورا األسالمية احلكومية ابليتار.سيلوف واعيسطة جاميب يف ادلدرسة ادلتو  الثامن

 للباحثد( 

الباحث  ويزيد يساعد مهما مبدأ البحث ىذا يكون أنالباحث  رجوي

 .ادلهنة ىذه يفماىر وقادر  كوني وكيمعّلم  كوني عندما

 اآلخرينللباحث    د( 

 .يف دراساهتم اآلخرينأن يكون البحث مرجعا للباحثُت 

 ادلصطلحات توضيح. ز
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ىذا البحث ينبغي  موضوعلفهم  األخطاء عن جتنابلسهولة البحث وال

الذىٍت و ستدراك لحات يف ىذا البحث و توضيحها ابالادلصط أن يبُتللباحث 

 العملية كما يلي:

 التوضيح النظري .1

يف  يقصـــــد ابالســـــتخدام ىـــــو اســـــتقادة الوســـــائل أو األدوات : ىـــــواســـــتخدام . أ

 19ىل األىداف ادلنشودة و ادلرجوة.األنشطة للوصول إ

ادلراد ابلتعليم ىنا ىو النشيطة الدراسية بُت ادلعلمُت والدارسُت, يقدم : التعليم . ب

بينمــا الدارســون جييبونــو ابألشــياء ادلنتجــة. إذا تــدل ادلدرســون الدارســُت ادلثــَت 

كلمـة و أما  .طـالبىذه ادلصطلحة إىل صور التعليم االسـتيجايب واالنتـاجي لل

أخرى أن التعليم ىو عملية يقوم هبا ادلدرسـون حيـث يكـون الطـالب حيـاولون 

أن يدرســـوا أبنفســـهم. ولـــيس ادلعـــٌت ىـــو رلـــرد نقـــل ادلعرفـــة مـــن ادلدرســـُت إىل 

الدراسـة  دلدرسون طالهبـم إرشـادات زلتاجـة يفارسُت فحسب وإمنا يعطى االد

ليســتطيعوا أن يدرســوىا ويســتوعبوىا وينموىــا تنميــة جيــدة. فالشــيء اذلــام يف 

ىذا ادلوق  وادلفتاح لنجاحة ىـذا ادلـنهج يكـون علـى الكيفيـة يف تصـميم مـواد 

                                                           
19

Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1983), h. 123 
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دلعرفتهــا أدق  طــالبالدراســة وىــو كيــ  تكــون ادلــواد قــادرة علــى إيثــار إرادة ال

 20.شلا علمهم مدرسهم أو بعد أن يعلمهم مدرسهم

هنــــــا أجهــــــزة وأدوات ومــــــواد الوســــــيلة التعليميــــــة تعــــــرف أب :الوســــــيلة التعليميــــــة . ج

يســـتخدمها ادلعلـــم لتحســـُت عمليـــة التعلـــيم والـــتعلم. ميكـــن القـــول إن الوســـيلة 

 ،والتعلــــيمالتعليميــــة ىــــي كــــل أداة يســــتخدمها ادلعلــــم لتحســــُت عمليــــة الــــتعلم 

على  طالبأو تعويد ال ،أو التدريب على ادلهارات ،وتوضيح ادلعاىن واألفكار

أو تنميـــة االجتاىـــات وغـــرس القـــيم ادلرغـــوب فيهـــا دون أن  ،العـــادات الصـــاحلة

إذن، الوســائل التعليميــة  يعتمــد ادلعلــم أساســا علــى األلفــاظ والرمــوز واألرقــام.

لـــم علـــى توصـــيل ادلعلومـــات واحلقـــائق ىـــي كـــّل أنـــواع الوســـائط الـــيت تعـــُت ادلع

 21للتلميذ أبسهل وأقرب طرق.

اإلنسـان مـن األلفـظ و األصـوات الـىت يعـَت  يىي الكفـاءة لـد: هارة الكالمادل . د

 22عن شيئ يعٍت بطريقة احلوار واحملادثة واخلطابة.

 تزعهـا كـنمي اليت ادلرسومة األورق من يعٍت الصوري التمثيل أنواع : ىيالصورة . ه

  23.الدولية الشبكة من ادلنزلة ادلطبعة الصور من أي اجلرائد من
                                                           

 796(, ص. 1972, )تركيا: مكتبة اإلسالمية, , ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية20 

( ص. 2٠٠٠)الرايض: ادلفردات, تكنولوجيا التعليم : ادلاىية واألسس والتطبيقات العملية  عبد الّرمحن كدوك، 21 
67  

22
Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1983), h. 137 
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 التوضيح التطبيقي .2

استخدام وسيلة الصور يف أتثَت "  ادلوضوع من التطبيقي التوضيح كان

دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابالص  الثامن  طالبة الكالم لتعليم مهار 

 عن التحليلىو " م 2٠17-2٠16للعام الدراسي  سيلوفورا ابليتار واعيجاميب 

تعليم  على يؤثرحىت  الكالم مهارةتعليم  يفة الصور  استخدام يف ادلدرس كيفية

 واعيادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب  ادلدرسة يف طالبمهارة الكالم ل

 .سيلوفورا ابليتار

 بحوث السابقةال . ح

ابلبحوث يف القرن  تشبوانت البحوث السابقة تتعلق ابلعمليات اليت ك

السابق. وأما واقع الباحث فينبغي أن يشرح يف عمليتو. وإن البحوث السابقة جتوز 

أن تتكون على ثالثة الباحث أو أربعة الباحث, وبعض ما يكتب فيها إسم 

  24الباحث, و موضوع البحث و نتائجو.

  عن ىذا ادلوضوع ىي ما يلي: تناولتإن البحوث اليت 

 النتائج ادلوضوع اإلسم الرقم
يهدف ىذا البحث إىل معرفة دور استخدام وسائل  عمر الفاروق 1

                                                                                                                                                               
23

http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata, diakses tanggal 11 Mei 2017 
24

  Kojin, dkk, Pedoman Penyusunan Skripsi PBA, (Tulungagung: Kementrian Agama 

IAIN Tulungagung, 2014), h. 10   

http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata
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الصور يف تعليم مهارة 
الكالم يف مدرسة 
ادلعارف ادلتوسطة 
اإلسالمية سنجا 
ساري ماالنج سنة 

2٠11 

وسائل الصور يف تنمية نطق أصوات 
طالقها يف مهارة الكالم  اللغة العربية و

و دور وسائل يف إدلام ادلفردات و تعبَت 
الكلمة و اجلملة الصحيحة يف تعليم 
الكالم. كانت نتائج من ىذا البحث 
أن استخدام وسائل الصور يف تعليم 
مهارة الكالم يف الفصل الثامن )ج( 
مدرسة ادلعارف يستطيع أن ينمي نطق 
إدلام  أصوات اللغة العربية و طالقتها و

ادلفردات و تعبَت الكلمة و اجلملة 
 الصحيحة

استخدام الصورة  أمرين صافيٍت 2
ادلتسلسلة لتنمية 
مهارة الكالم يف 
تعليم اللغة العربية 
)حبث جترييب يف 
ادلدرسة ادلتوسطة 

"األشعرية" 
ابصلارساري جونباع( 

 2٠11سنة 

أىدف ىذا البحث ىي دلعرفة 
استخدام الصورة و فعالية استخدام 
الصورة ادلتسلسلة لتنمية مهارة الكالم 
يف تعليم اللغة العربية. أىدف ىذا 
البحث ىي دلعرفة استخدام الصورة و 
فعالية استخدام الصورة ادلتسلسلة 
لتنمية مهارة الكالم يف تعليم اللغة 

ل على العربية. و نتائج ىذا البحث تد
اإلحصائي و خالصتها أن  tأن نتيجة 
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استخدام الصور احلاسوبية ادلتحركة 
فعالية يف اإلدلام ابدلفردات العربية، و يف 
ترقية طالقة الكالم، و تطبيق القواعد 
العربية لطلبة الربانمج اخلاص لتنمية 
اللغة العربية و فعالية يف ترقية رغبتهم 

 يف تعليم اللغة العربية
كامل دمحم   3

 رما أنصار
فعالية استخدام 
الصور فس تدريس 
مهارة الكالم 
)بتطبيق على معهد 
عبد الرمحن بن عوف 

 2٠٠9ماالنج( سنة 

دلعرفة فعالية استخدام  يهدف البحث
الصور فس تدريس مهارة الكالم. 
الوصول إىل نتائج احلروف من سلارجها 
األصلية و طالقة، و اإلدلام ابدلفردات 

تفاع شجاعة الطلبة يف أداء اللغوية و إر 
يف تدريس  الكالم ابستخدام الصور

 مهارة الكالم
اناننج صاحل  4

 الدين
إعداد ادلواد التعليمية 
لتعليم مهارة الكالم 
ابستخدام الصور 
التعليمية )ابلتطبيق 
على ادلدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية الثالثة 

يهدف ىذا البحث دلعرفة كيفية إعداد 
ادلواد التعليمية لتعليم مهارة الكالم 
ابستخدام الصور التعليمية و 
مواصفتها، دلعرفة ما مدى جودهتا و 
فعاليتها من انحية اكتساب ادلفردات 
و تركيب اجلمل و طالقة الكالم. 
نتائج ىذا البحث إن ادلوادا التعليمية 
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بعد أن ادلعدة ذلا درجة جيد جدا  2٠11ماالنج( سنة 
حكمها اخلبَت و مدرسوا اللغة العربية 
و تقدير الطلبة و أن ادلواد فعالية لتعليم 
مهارة الكالم من انحية اكتساب 
ادلفردات و من انحية تركيب اجلمل و 

 من انحية طالقة الكالم
 0.0 :لاجلدو 

ة استخدام وسيلة الصور يف تعليم مهار أتثَت  الباحث يبحث ابدلوضوع "إن 

 واعيدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب ابالص  الثامن  طالبالكالم ل

أما األىداف ذلذا البحث دلعرفة م".  2٠17-2٠16للعام الدراسي  سيلوفورا ابليتار

دلدرسة ابالص  الثامن  طالبل يف تعليم مهارة الكالم كي  استخدام وسيلة الصور

يتار، أتثَت استخدام وسيلة سيلوفورا ابل واعياميب ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ج

دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابالص  الثامن  طالبل يف تعليم مهارة الكالم الصور

 t. فالنتيجة ىذا البحث تدل على أن نتيجة سيلوفورا ابليتار واعياحلكومية جاميب 

 اإلحصائي و خالصتها أن استخدام وسيلة الصورة فعالية يف تعليم مهارة الكالم.

 الفكريالتنضيم  . ط

 :فصيلو كما يليت وأما بيان اذليكل الفكري ىف ىذا البحث يف مكن
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تعليم مهارة الكالم بوسيلة وىي:  ادلدخالت حتليل اصر عن وتشمل  (1

يف  وسيلة الصور استخدامالبحث عن  أجرىكان الباحث   لذلك. الصور

ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة  طالب على ابلتطبيق) تعليم مهارة الكالم

 .("سيلوفورا ابليتار واعياحلكومية جاميب 

 لصورالتحليل كمرجع النظرايت عن استخدام وسيلة ا خالتامدإن وجود  (2

دمحم علي  (47: 2٠11) شرحو أزىر أرشاد كمايف تعليم مهارة الكالم  

 أوالتحليل الباحث  عمليةادلداخالت يف  تمعٌت: تي (172: 1982) اخلويل

دتثل  دتثيال صورة مبا يف ذلك بصرية شكل صور يفيلة الصورة وس) كدالئل

البحث  من( كائن تبدو كي  أوصور تظهر، واللوحات الرسومات

ادلتوسطة  ىف ادلدرسة ارة الكالم ابستخدام وسيلة الصورادلشكالت لتعليم مه

 .سيلوفورا ابليتار واعياإلسالمية احلكومية جاميب 

تعليم مهارة الكالم بوسيلة جراء إ كالالحظ يف  بصفتهاالباحث  إن حضور (3

 سيلوفورا ابليتار واعيادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب دلدرسة الصور اب

 .مجع احلقائق و اإلستبانةمع ادلقابلة و 

حث اخلالصة. حتسب مث أخذ الباإلجراء فكانت البياانت حتلل و  وبعد أن يتم

 :التايل يجرى النحوفوأما دور اذليكل الفكري 
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الفكريالنضام   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 0.6: الفكري نضامدور ال
 يـبُت من الصورة وجود العالقة بُت تعليم مهارة الكالم بوسيلة الصورة

 البحث ترتيبي. 

حيتوي ىذا البحث العلمي على مخسة أبواب و يتكون كل ابب من مباحث  

 كما يلي:

 مداخلة التحليل عملية التحليل

 نطر النظري:اإل
 تعليم مهارة الكالم .1
 وسيلة الصور .2

التحليل الكمي ضلو تعليم  البحث التجريب

إجراء التعليم  الكالم بوسيلة الصورةمهارة 
مهارة الكالم يف 

الص   الفصل
الثامن يف ادلدرسة 

ادلتوسطة 
 اإلسالمية

 احلكوميةا
  جاميب ونعي

 أتثَت استخدام وسيلة الصورموضوع:
 يقة قالدالحظةادل يف تعليم مهارة الكالم

 اإلفًتاضات الباحث

اإلحصاءتادلالحظة و   

 :الظاهرة
 احلسايب حتليل احلقائق زلاولة
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( مسائل ب) ،تشتمل على: )أ( خلفية البحث حيثمقدمة الباب األول: 

 أمهية( و) )ه( حدود البحث, ، فًتاضياتالا )د(  ,البحث ىدافأ (ج) ،البحث

اذليكل الفكري,  ()ط ,بحوث السابقةال (ح) ،( توضيح ادلصطلحاتز) ،البحث

 البحث. ترتيب )ي(

مهارة  )ب(األسس النظرية، )أ(  الباب الثاين: النظرايت و تشتمل على:

 استخدام وسيلة الصورة يف تعليم اللغة العربية ، )ج(الكالم

اجملتمع وادلعاينة وعينة  )ج( ،ثتصميم البحالبحث، )ب(  طريقة)أ(  :الثالثالباب 

 (و) ،البياانت مجع طريقة (ه) مصادر احلقائق ومتغَت احلقائق  وقياسو )د( ,البحث

 .مراحل البحث (ز) ،البياانت حتليل طريقة

ادلتوســـــطة اإلســـــالمية حملـــــة مــــوجزة عـــــن ادلدرســـــة  (أ) علـــــى حيتـــــوى الرابـــــع:البــــاب 

تعلـيم مهـارة الكـالم ابسـتخدام وسـيلة  و( ب) ،سيلوفورا ابليتار واعياحلكومية جاميب 

( ج)،  سـيلوفورا ابليتـار واعـياإلسـالمية احلكوميـة جـاميب ادلتوسـطة الصورة يف ادلدرسة 

 .عرض نتائج االختبار و حتليلها و

 . قًتاحاتو اال اخلالصةادتة حيث حتتوي على الباب اخلامس: اخل

 


