
 

 

 الباب األول 

 مقدمة 

 : خليفة البحث  الفصل األول 

تستخدم لتبادل    صوتية   اللغة هي نظام اعتباطي لرموز من املعروف أن    

  2017ة،  جن )علم اللغ  إبن      وذكر    .( 142:    1982،  اخلويل  يحممد عل)   األفكار  

 . كل قوم عن أغراضهم لتبادل األفكار   هبا  يعرب    أن اللغة هي أصوات ( 45: 

لغة تنتمى إىل اجملموعة السامية ضمن العائلة السامية  اللغة العربية هي و 

احلامية، وهي لغة القرآن الكريم الكتاب السماوي الذي يؤمن به املسلمون واللغة التى  

املسلمني بصفتها لغة  تتكلمها إثنان وعشرون دولة عربية والتى يعرفها املاليني من 

لغة حيّة قوية عاشت    هي  و اللغة العربية.  ( 1991:21اخلويل،    ي)حممد عل  اإلسالم 

دهرها فى تطور ومناء واتسع صدرها لكثري من األلفاظ الفارسية واهلندية واليونانية  

 ( 1973:48وغريها )عبد العليم إبراهيم،



 

 

العربية لتكشيف وتطوير    كما هو املعروف، األغراض األساسية من تعليم اللغة 

:  56قدرة التالميذ على االستعمال اللغة شفاهية كان أو حتريريا )أوىل النهى، 

"مبهارة اللغة"، منها مهارة اإلستماع   ى(.  القدرة على استعمال اللغة تسم2012

:   2012أوىل النهى، )  ى خرباأل  ا احدوالكتابة، وكلها مرتبط و والكالم والقراءة ة

84.) 

من الواضح أن مهارة الكالم هي قدرة شخص على نطق األصوات و إلقاء   

(. لذالك، فكان  129:    2011زي وأيرتا مهيو الدين،  االرأي و احلسي )عزيز فخر الر 

احلوار جزءا ضروريا من املادة اليت أسسها املدخل االتصايل )عزيز فخر الرزي وأيرتا  

 (.134:  2011مهيو الدين، 

املشكالت يف تعليم اللغة العربية خاصة ملهارة الكالم هي مادة احلوار، من  

سنة    24تاريخ  نوفمرب    وبعد أن قامت الكاتب باملقابلة مع مدرس اللغة العربية يف شهر

تبدو أن قدرة تالميذ يف الفصل الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية    2018

عملية تعليم احلوار يف هذه املدرسة   أنفنجانداران على التكلم منخفضة. حيث 



 

 

، غري تامة. جيري تعليم احلوار يف هذه املدرسة بقراءة النصوص أمام الفصل فحسب

. هذا األمر يتأثر يف قدرة وقلة استعمال الوسائل اليت تساعد عملية تعليم التالميذ

 ون على حيصلالتالميذ على التكلم منخفضة. وجبانب ذلك، كثري من التالميذ الذين 

 %  أكثر منه. KKM  15%  أقل من    75قيمتهم  

من املظاهر السابقة فيلزم على املدرس أن جيدد عملية التعليم باستخدام   

ثالثة، هي وسيلة السمعية   يةوإن الوسائل التعليم الوسائل وطرق التعليم املشوقة. 

كاملذياع ووسيلة البصرية كالصورة ووسيلة السمعية والبصرية كالفيلم )حممد علي 

 (. 165:  2010اخلوىل، 

من الوسائل السمعية والبصرية املستخدمة يف هذا البحث هي الفيديو  

ورة  وسيلة من الوسائل مبسودة  السبورة  اليت كالص  املخطوط. الفيديو املخطوط هو  

ألن هذه  الوسيلة  تعرض  اليد يكتب فيها.  ومن األسباب  استخدام هذه الوسيلة،   

الصورة  والصوت  والرسوم املتحركة  و شكل وسيم  حتى تكون مساعد التالميذ  

 يف التعلم. 



 

 

اعتمادا على خلفية البحث السابقة، جتذب الكاتب لبحثه حتت املوضوع :  

ترقية حتصيل التالميذ    يف املخطوط وأثره    ار بوسيلة الفيديو عليم اللغة العربية ملادة احلو ت 

على تالميذ الصف الثامن مبدرسة جاياساري   ةجتريب شبه ) دراسة  الدراسي فيه 

 . (  فنجانداراناملتوسطة اإلسالمية 

 : حتقيق البحث  الفصل الثاني 

اعتماد على خلفية البحث السابقة، حدد الكاتب مشكالت البحث يف   

 األسئلة اآلتية : 

الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة  كيف تكون قدرة التالميذ للفصل  . 1

 فنجانداران ملادة احلوار قبل استخدام الوسيلة الفيديو املخطوط ؟ اإلسالمية  

الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة  كيف تكون قدرة التالميذ للفصل  . 2

 فنجانداران ملادة احلوار بعد استخدام الوسيلة الفيديو املخطوط ؟ اإلسالمية  

خدام الوسيلة الفيديو املخطوط يف قدرة التالميذ مبادة احلوار يف  تكيف آثره اس . 3

 فنجانداران ؟ الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية الفصل  



 

 

 رض البحث : أغ  الفصل الثالث 

 ق، إن األغراض هلذا البحث كما يلي :نظر إىل حتقيق البحث الساب 

الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية  معرفة قدرة التالميذ للفصل  . 1

 فنجانداران ملادة احلوار قبل استخدام الوسيلة الفيديو املخطوط ؟ 

الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية  معرفة قدرة التالميذ للفصل  . 2

 فنجانداران ملادة احلوار بعد استخدام الوسيلة الفيديو املخطوط ؟ 

خدام الوسيلة الفيديو املخطوط يف قدرة التالميذ مبادة احلوار تمعرفة آثره اس . 3

 فنجانداران ؟ الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية يف الفصل 

 

 فوائد البحث   :  الفصل الرابع 

 املنافع النظرية :  . 1

يرجى أن تزيد نتيجة هذا البحث النفع يف الرتبية وتسهم الفكرة عن طريقة  .أ

 تعليم اللغة العربية. 

 يرجى أن ترقي نتبجة هذا البحث على مهنة املدرس يف التعليم.  .ب



 

 

 ج. ببحث اإلجراء الصفي ينمي العملية االبتكارية يف التعليم 

 العملية : .  املنافع 2

للمدرسة. إعطاء املنافع وللمؤسسة الرتبوية يف املدرسة املتوسطة   .أ

اإلسالمية كمادة حبثية إلصالح عملية التعليم والتعلم يف املدرسة، حتى 

 ترتفع به جودة الرتبية. 

للمدرس. كمادة حبثية للمدرس يف تعليم استخدام الوسيلة الفيديو   .ب

 وار يف تعليم اللغة العربية. املخطوط لرتقية قدرة التالميذ على احل

للتلميذ. تعويده يف احلوار العربي وإعطاء البديلة األخرى لتعلم درس ج.  

 بأسلوب جذاب حتى يدفعه لتعلم اللغة العربية. 

 : أساس التفكري  الفصل اخلامس 

توسط لوصول غاية التعليم. وقال صربى  الكما هو املعروف أن الوسيلة هي 

أنواع الوسائل هي وسيلة السمعية والبصرية و وسيلة   (  104:  2008سوتكنو )

 السمعية البصرية. 



 

 

الفيديو املخطوط   .املخطوط البصرية هي الفيديو  السمعية  من املنادج للوسائل

هو  وسيلة  من الوسائل مبسودة  السبورة  اليت كالصورة اليد يكتب فيها.  ومن  

لة  تعرض الصورة  والصوت   األسباب  استخدام هذه الوسيلة،  ألن هذه  الوسي

 والرسوم املتحركة  و شكل وسيم  حتى تكون مساعد التالميذ يف التعلم.

ه  هي مادة احلوار. احلوار هو تدريب الشب املواد يف تعليم اللغة العربية  من

(.  وقال نانا  163:  2007وحفظ احملادثة على األحوال املناسبة )أمحد عزان، 

صل هو القدرة التى ميتلكها الطالب بعد تلقي جتربه  ( واحلا22:  2005سوجانا )

التعلم. وأما التكلم فهو القدرة على نطق األصوات أو الكلمات للتعبري واإللتقاء  

 (.129: 2011وتوصيل الرأي أو املشاعر )عزيز فخر الرازي، 

نقطه مرجعيه مهم جدا يف تعلم معرفه قدره   وه  يالدراس  حاصلولذلك فان  

الطالب يف السيطرة علي املواد اليت قدمها املعلم. هذا ميكن ان يكون احلجم واجلهد  

للمعلم لتكون قادره علي حتسني الدرس حبيث النتائج اليت مت احلصول عليها ستكون  

 جيده. 



 

 

  يبحث الكاتب   ولذلك ، من أجل مساعده املعلمني يف حل املشاكل يف التعلم ،

مادة احلوار  يف املخطوط استخدام وسائل االعالم السمعية والبصرية الفيديو  ة كيفي

 وأثره يف ترقية حتصيل التالميذ الدراسي فيه. 

طوات التعليم احلوار باستخدام طريقة مسعية وشفوية كما قال أجيف  خو

 (، هي ما يلي :189:  2013حريماون )

 األهداف التعليمية   على  شراح املدرسإ . 1

عراض الدرس بالوسيلة الفيديو املخطوط وينظر التالميذ إليها إما من  إ . 2

 املفردات أو الصور 

 عطاء املدرس احلوار املتعلق بالصورإ . 3

 نطاق املدرس احلوار ويكرره التالميذ إ . 4

 رشاد املدرس التالميذ ليعرفوا ما مل يفهموا من املفردات إ . 5

)مثنى مثنى( للمحادثة أمام الفصل مبا يفهمون من  أمر املدرس التالميذ  . 6

 احلوار

 عطاء املدرس النتيجة للتالميذ ويشرح هلم اخلالصة وخيتتم الدراسة إ . 7



 

 

( هناك جماالت ملهارات النطق 189:    2011قال عبد الرمحن إبراهيم فوزان )

 والكالم، هي : 

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.  . 1

 ملشاهبة متييزا واضحا مثل: ذ، ز، ظ إخل. التميز عند النطق األصوات ا . 2

 التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة.  . 3

 تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة.  . 4

 اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة.  . 5

استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة  . 6

 العربية. 

 النظام الصحيح لرتاكيب العربية عند الكالم. استخدام  . 7

 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع.  . 8

دث بشكل متصل، ومرتابط مما ينبئ عن ثقة بالنفس وقدرة على التح  . 9

 مواجهة اآلخرين.

 إلقاء خطبة قصرية مكملة العناصر.  .10



 

 

 إدارة حوار هاتفي مع أحد الناطقني بالعربية.  .11

 فمؤشرات القدرة على التكلم ما يلي :إضافة إىل ذلك   

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.  . 1

 التكلم بلهجة جديدة. . 2

 تكلم اللغة العربية فصيحا. . 3

 استيعاب املفردات.  . 4

 استخدام تركيب اللغة الصحيح.  . 5

 ع بيان أساس التفكري السابق، فتعرض الكتابة الرسم البيانى اآلتى :ولتضي  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1.1اجلدول  

 صورة البيان األساس التفكري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليم احلوار

 األهداف التعليمية على  اشراح املدرس.1
اعراض الدرس بالوسيلة الفيديو املخطوط وينظر التالميذ إليها .2

 إما من املفردات أو الصور
 اعطاء املدرس احلوار املتعلق بالصور.3
 انطاق املدرس احلوار ويكرره التالميذ.4
 ليعرفوا ما مل يفهموا من املفردات ارشاد املدرس التالميذ.5
أمر املدرس التالميذ )مثنى مثنى( للمحادثة أمام الفصل مبا .6

 يفهمون من احلوار

اعطاء املدرس النتيجة للتالميذ ويشرح هلم اخلالصة .7

وخيتتم الدراس

 قدرة التالميذ

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا..1
 تكلم اللغة العربية فصيحا...2
 استيعاب املفردات..3
 استخدام تركيب اللغة الصحيح..4
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 : فرضية البحث  الفصل السادس 

ومن املعلوم أن هذا البحث يشتمل على املتغري السيين )س( وهو استخدام     

العربية مبادة احلوار، واملتغري الصادي )ص( وسيلة الفيديو املخطوط يف تعليم اللغة 

وهو أثره يف ترقية حتصيل التالميذ الدراسي فيه. ومن ثم حنقيق الفرضية املأخودة 

اجلدولية  فالفرضية    "ت" > % مبعادلة  إذا "ت" احلاسبية  5على مستوى الداللة 

 "ت" اجلدولية  فالفردية  الصفرية مقبولة هو:  >الصفرية مردودة  وإذا "ت" احلاسبية  

حتصيل    الفرضية املقرتحة : وجود آثر باستخدام الوسيلة الفيديو املخطوط على ترقية

 التالميذ فيه. 

قية حتصيل  الفرضية الصفرية : عدم آثره باستخدام الوسيلة الفيديو املخطوط على تر 

 التالميذ فيه. 

 

  

 



 

 

 : البحوث املناسبة  الفصل السابع 

. استخدام الوسيلة  التعليم بأساس الفيديو املخطوط  لرتقية   أرديانسه يديل . 1

  شعبة التعليم االقتصاد فونتيانك. حتصيل  التالميذ الدراسي يف مادة االقتصادي.  

كل دور قامت  الكاتبة بعملية التعليم والتعلم يف هذا البحث  اثنان أدوار وحيتوي  

( التأمل. والنتائج  4املالحظة )(  3( العمل )2( اخلطة )1على اخلطوات األتية : ) 

احملصولة من هذا اليحث هي أن واقعة اإلختيار يف الدور األول بتطبيق وسائل  

%   80،1الفيديو املخطوط هي أن التالميذ حيصلون على جناح التعليم على قدر 

%  بعملية   77،0%، ويف الدور الثاني  78،1بعملية التالميذ قيمة املتوسط 

% وهذا مبعنى أن النتائج استخدام بوسيلة الفيديو    84،46توسط  التالميذ قيمة امل

 املخطوط قطعا ترقية حتصيل التالميذ. 

تنمية وسيلة التعليم باستخدام الفيديو املخطوط يف مادة التاريخ يف  خالدين.  . 2

يف هذا البحث  أما طريقة املستخدمة مبدرسة  الثانوية.  الفصل  احلادية عشر 

فهي طريقة البحث اإلجرائي الصفي. وقامت الكاتبة بعملية التعليم والتعلم يف   

(  2( اخلطة )1هذا البحث بدورين، وحيتوي كل دور على اخلطوات األتية : )



 

 

( التأمل. والنتائج احملصولة من هذا البحث هي أن واقعة  4( املالحظة )3العمل )

ق وسائل  الفيديو املخطوط هي أن التالميذ حيصلون اإلختبار يف الدور األول بتطبي

% و بعد الدور   67،5على جناح التعليم على قدرة التالميذ قيل قيمة املتوسط 

%. وهذا مبعنى أن النتائج يف ترقية قدرة   82،4%، ويف الدور الثاني  75األول 

 على  تنمية وسيلة التعليم.

يم يف مادة الطبيعات باستخدام الفيديو  وي. تنمية  وسيلة التعليأيرليا ديوي فرات . 3

ا الطريقة  املستخدمة يف هذا البحث فهي طريقة  أميف اجلامعة. املخطوط 

التعليم بوسيلة  وصفية. و النتائج من هذا البحث هي حيصل على  الوسيلة 

 الفيديو املخطوط.
 

 


