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الباب اأول 
 المقّدمة

 
 خلفية البحث  .أ ﴿

اللغة العربية هي لغة العرب كاإساـ، كهي أعظم مقّومات اأمة اإسامية 
ّ إ أف يرث اه اأرض كمن عليها كهي لغة التعليم . منذ أف يبعث اه رسول العر

يع الشعوب العربية  عاهد اإسامية، كلغة التفاهم ب  دارس كا يع ا كالتعّلم  
ّتحدة ية  هيئة اأمم ا   1.كاإسامية، بل أصبحت إحدل اللغات الر

 إحدل اللغات اأجنبية، كلذلك تعّلم اللغة العربية هي اللغة العربية هي أما  
بط  بعض اأحياف عل الناس  أّف تعّلم اللغة العربية هي . عمل صعب كقد 

ديدة  الشخص ليكوف قادرا على تفاعل كالتواصل مع  اكلة لبناء الظركؼ ا
اما باللغة . صاحب اللغة العربية تلفة  ديدة  بعض اأحياف  تلك الظركؼ ا

 .اأـ إما  نظاـ علم اأصوات كالصرؼ كالنحو كأحيانا متساكية بظركؼ اللغة اأـ
تلفة   ارظكلذلك كاجب القياـ ب عن نصائح  هود ا . ة لتعلم اللغة العربيةمؿ ا

كن القياـ ب لاجتناب عن ا ـ اللغة ؿّ مة من التعّلم  تعآلسإحدل النصائح ال 
 ، كالسمعية،  مثل الوسائل البصرية،ميةمالعربية هو اإستفادة من الوسائل التعل

كنية،كالسمعية البصرية  2. كاإلك

هارة  استخداـ الوسائل  لك معلم اللغة العربية ا  التعليم ابّد أف 
الوسائل . ؤثر  التعليمتالوسائل التعليمية هي إحدل العوامل ال . التعليمية

                                                 
1
 .3-2، (1998أحكاـ، : أكجونج فاندانج)  مدخل إ طرؽ تعليم اللغة اأجنبية أزهر أرشد، 
مودة 2  : مالنج) Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab كهاب رشيدل،عبد اؿ ،أمى 

كومية مالنج  . PRESS، 2008)، 95-96جامعة اإسامية ا
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علم تعليمتكوف تطبيق اؿ. التعليمية هي أداة إيصاؿ رسالة التعليم   الفصل، ا
 3.ح ض باإهتماـ، ح كصيل إ أهداؼ التعليم بشكل كالق التعليم

الوسائل استخداـ . الوسائل السمعية البصريةاحدل الوسائل التعليمية هى 
ادة   لزيادة إهتماـ الطاب جيدة بإعتبار طريقة عليمالسمعية البصرية  الت ا

اليك كأرشاد أف استخداـ الوسائل  التكما قالهذا ك. التعليم كن   أف عليم 
فيز  الت ديدة، كاف   4.ثر شخصية الطابؤ، ح تعليميرتفع الرغبة كالتشجيع ا

كالنتيجة من البحوث تدؿ على اف استخداـ الوسائل السمعية البصرية  التعليم 
ادة قدر   5%.50%-20يستطيع اف يسهل إلقاء ا

استخداـ  تعليم اللغة العربية،  كأفضاؿ  الوسائل السمعية البصرية كهكذا 
هارات اللغوية ال تقصد ها  تعليم ك. هارة الكاـ مهارة الكاـ هي إحدل ا

ديثة، كأحدها اللغة العربية، مهارة الكاـ هي  شكل الوسيلة اأك ال يب اللغة ا
واصات بالتبادؿ كتستعمل اللغة لوسيلتها شاركة الفهم كا  6.ا

درسة كانت مهارة الكاـ تدخل  مادة اللغة العربية يع     ا
كومية سامفوع فونوركغو درسة فيها تعليم اللغة هناؾ. الثانوية اإسامية ا  إحدل ا

 تستخدـ انواع الوسائل التعليمية  التعليم، منها كسائل السمعية البصرية العربية اؿ
تحرّكة السمعية البصرية كسائل. فيلم كرتوف هي لرنامج  (Film Kartun) الرسـو ا

                                                 
ميد 3 ر الدين، عبد ا جامعة : مالنج) Pembelajaran Bahasa Arab ، بشرل مصطفى، أكريل 

كومية مالنج فريش  .170 ،(2008 ،اإسامية ا
. 5ٔ، (20ٔٔرجا غرافيندك فرسادا، : جاكرتا) Media Pembelajaran ، ازهر أرشد4
ك سوبراتو، 5 دكنا : يوغياكارتا) Televisi sebagai Media Penelitian dan Praktek داركنت، ساس

 .77، (995ٔكاحانا اكنفرس فرس، 
د فؤاد ايفندل6 . 110 ،(2004 ،مشيكات: مالنج) Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ، أ
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ية متميزة، أف هذ الوسائل سوؼ تغ  ا أ اللغول لتعليم العربية لغ ناتق ها 
ثر دافعية ؤ أية لغة كسيطة أثناء تعليم اللغة، باإضافة إ أها تخداـعن است

تعلمة كذلك ؤالدراس كترغبهم، كت ثر انتباههم، كتقـو بعملية تعزيز للمادة اللغوية ا
يتها  ك استخداـ الصورة على حواس الطاب، يضاؼ إ أ نتيجة لأثر الذل ت

هاد  7.اإقتصادية  الوقت كا
ق    إماـ خضارل  ذبلة مع اأستااكما حصلت الباحثة على ا

 كهو اأستاذ  تدريس اللغة العربية ٩ٓ :ٓٓ   الساعة ٦ٕٔٓ نوفمر ٩الديواف 
 من التدريس "أ "، أف التدريس اللغة العربية لطاب للصف الثامن"أ "للصف الثامن

ق الفهم كلكن  ابدّ . قبل  عليهم اف يعرفوا كيفهموا عن اللغة العربية كما فيها 
ادة كبعض طاب الصف . كاقع كلهم  يعرفوا كيفهموا حينما اأستاذ تشرح ا

فوف لتكلم، كيشعركف  الثامن  يقدركا على الكاـ اف اقل مفرداهم، كهم 
  8.الصعبة  تعليم اللغة العربية

درسة الثانوية "أ "         تعليم اللغة العربية للصف الثامن مل على مادة عتتس با
تحرّكةتقـو الباحثة بالبحث عن الوسائل السمعية البصرية. الكاـ  Film)  الرسـو ا

Kartun)قية مهارة الكاـ  لطاب الصف الثامن وضوع ب "أ" باللغة العربية ل  "ا
باللغة ( FILM KARTUN) الرسوم المتحرّكةتطبيق الوسائل السمعية البصرية 

 بالمدرسة الثانوية "أ "العربية لترقية مهارة الكام  لطاب الصف الثامن
 .٢٠١٧-٢٠١٦اإسامية الحكومية سامفوع فونوروغو السنة الدراسية 

 
 

                                                 
  .ٖٓٗ ،(2005 ،دار الثقافة: القاهرة)  تعليم اللغة العربية مصطفى رساف،7

8
Hasil wawancara 09 November 2016 
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تحديد البحث  .ب ﴿
ديد   الوسائل السمعية البصرية فيلم   هذا البحث العلمى عنالبحثأما 

كأّما حدكد  هذا البحث ففي . باللغة العربية لنيل النتائج الواضحة منهاكرتوف 
وانب ااتية هي إستخداـ   تعليم اللغة العربية تقوها كمشكات الطاب كا

تحرّكة الوسائل السمعية البصرية بإستخداـ مهارة الكاـ ك( Film Kartun) الرسـو ا
كومية سامفوع فونوركغو "أ "لطاب الصف الثامن درسة الثانوية اإسامية ا . با

 
 أسئلة البحث  .ج ﴿

بناء على ما ذكرت الباحثة  خلفية البحث فمشكات البحث تتلخص 
 :فيما يأ

الرسـو  الوسائل السمعية البصرية بإستخداـاللغة العريبة تعليم تطيبق كيف  .1
تحرّكة قية مهارة الكاـ  لطاب الصف (FILM KARTUN) ا  باللغة العربية ل
كومية سامفوع فونوركغو السنة "أ "الثامن درسة الثانوية اإسامية ا  با

 ؟٧ٕٔٓ-٦ٕٔٓالدراسية 

 الوسائل السمعية  ترقية مهارة الكاـ بإستخداـمشكات الطاب كيف  .2
تحرّكةالبصرية    باللغة العربية لطاب الصف الثامن(FILM KARTUN) الرسـو ا

كومية سامفوع فونوركغو السنة الدراسية "أ" درسة الثانوية اإسامية ا  با
 ؟٧ٕٔٓ-٦ٕٔٓ

الرسـو  الوسائل السمعية البصرية بإستخداـ تعليم اللغة العربية تقو كيف  .3
تحرّكة قية مهارة الكاـ  لطاب الصف ( FILM KARTUN) ا باللغة العربية ل
كومية سامفوع فونوركغو السنة "أ "الثامن درسة الثانوية اإسامية ا  با

 ؟٧ٕٔٓ-٦ٕٔٓالدراسية 
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أهداف البحث  .د ﴿
: من أهداؼ البحث ال أرادت الباحثة الوصوؿ إليها كما يلى 

الرسـو  الوسائل السمعية البصرية بإستخداـاللغة العريبة تعليم تطيبق عرفة  .1
تحرّكة قية مهارة الكاـ  لطاب الصف ( FILM KARTUN) ا باللغة العربية ل
كومية سامفوع فونوركغو السنة "أ "الثامن درسة الثانوية اإسامية ا  با

 ٧ٕٔٓ-٦ٕٔٓالدراسية 

 الوسائل السمعية ترقية مهارة الكاـ بإستخداـمشكات الطاب  عرفة  .2
تحرّكةالبصرية   باللغة العربية لطاب الصف الثامن( FILM KARTUN) الرسـو ا

كومية سامفوع فونوركغو السنة الدراسية "أ" درسة الثانوية اإسامية ا  با
ٕٓٔ٧ٕٔٓ-٦ 

الرسـو  الوسائل السمعية البصرية بإستخداـ  تعليم اللغة العربية تقوعرفة  .3
تحرّكة قية مهارة الكاـ  لطاب الصف ( FILM KARTUN) ا باللغة العربية ل
كومية سامفوع فونوركغو السنة "أ "الثامن درسة الثانوية اإسامية ا  با

 ٧ٕٔٓ-٦ٕٔٓالدراسية 
 

 فوائد البحث .ه ﴿

ذا البحث  : فهيأما الفوائد 

 الفوائد النظرية .1

بية كلتوسعة الثاقفة العلمية  زنة العملية  ال أف يكوف هذا البحث لضربية ا
كومية  درسة الثانوية اإسامية ا  تعليم اللغة العربية كتطبيقها للطاب با

 ك غسامفوع فونورك
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الفوائد العملية  .2
للباحثة   .أ 

هنة  ناسبة با ديدة  تعليم اللغة العربية ا علمية ا عارؼ ا لزيادة ا
ستقباؿ  التعليمية  ا

للمدرسة   .ب 
 أف يرتفع عملية مهارة الكاـ بزيادة الكاـ لهذا البحث العلمى يرج

 ابإ الط

للمدرس  .ج 
ترجى نتيجة هذا البحث أف تكوف دليا لأساتيذ أف الوسائل التعليمية 

 مهمة كنافعة  التعليم كتعليم اللغة العربية خصوصا
 

 منهج البحث .و ﴿

نوع البحث  .1
ذا البحث العلمي على سبيل البحث   إستخدمت الباحثة نوع البحث 

كالبحث النوعي هو إجرآت البحث ال تنتج  (Qualitative research)النوعى 
 من أشخاص اك كثائق اك امكنة مناسب (Descriptive data)البيانات الوصفية 

  9.اجة الباحثة
حضور الباحثة  .٢

عّلق هذا البحث النوعى تعّلقا أكيدا أّف الباحثة هي تتحضور الباحثة 
 .(Human instrumen)ية صاحدل الوسائل الدراسية الشخ

                                                 
 .3 ،(2005 ،ألفابيتا: باندكنج) Metodologi Penelitian Kualitatif  ،مرغيونو  9 
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نهج العلمى  ستخدـ هو  (Scientific paradigm)مع البيانات  ا ا
الشخض هو الوسيلة  .اإختبار التحريرم أك اإستتفتاء أك الوسيلة اأخرل

مع البيانات خر . اأفضل  تصلة با  (informan)الشخص هو الوسيلة ا
صوؿ عليها يداف كا  10.كيقدر على فهم أنواع التبادات  ا

مكان البحث .٣
درسة الثانوية اإسامية م قةخذ الباحثتتمكاف البحث الذم   ا
كومية سامفوع فونوركغو  ا

مصادر البيانات  .٤
صدر الذل تؤخذ من  صدر البيانات  هذا البحث هو ا  كيراد 

 : أما مصادر البيانات  هذا البحث فهي كما يلى11.البيانات

 البيانات البشرية رمصاد .أ 
درسة (1 دراسة الثانوية ،رئيس ا عرفة البيانات عن تاريخ تأسيس ا  

كومية سامفوع فونوركغو  اإسامية ا

عرفة البيانات عن ،"أ "مدرسة درس اللغة العربية للصف الثامن (2  
تحرّكة  Film) أهداؼ استخداـ كسائل السمعية البصرية الرسـو ا

Kartun)هاكذلككمشكاها ك  هاتطبيق ك    تقو

                                                 

 ،(2009، رماجا رشدا كاريا: باندكنج) Metodologi Penelitian Kualitatif  ، موليوع،ليكسى ج 10  
168. 

 ،ريناكا جيفتا: جاكارتا)  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ، سوهرسيمى أريكونتا 11
1996)، 114 .
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كومية "أ "طاب الصف الثامن (3 درسة الثانوية اإسامية ا   ا
عرفة اليبانات عن تعليم اللغة العربية  مهارة الكاـ ،سامفوع  

تحرّكة  .باللغة العريبة (Film Kartun) بوسائل السمعية البصرية الرسـو ا

  البيانات غ البشرية رصادـ  .ب 

الرسـو  صل هذ البيانات من إستخداـ كسائل السمعية البصرية
تحرّكة ا اتصاؿ "أ " باللغة العريبة  الصف الثامن(Film Kartun) ا  ال 
 .بالبحث

أساليب جمع البيانات  .٥ 
مع البيانات، كما يلى  :إستخدمت الباحثة اأساليب 

قابلة  ( أ ( Interview Method)طريقة  ا
واصلة  مع البيانات ال ترجى منها ا قابلة هي الطريقة  طريقة ا

ستجيب باشرة ب الباحثة كا قابلة إ  Donald Ary رأل 12.ا  تنقسم ا
كيبية قابلة غ ال كيبية كا قابلة ال ا ا إستخدمت الباحثة طريقة . قسم 

عرفة  كيبية إ مدرس اللغة العربية كالطاب  قابلة غ ال تطبيق ا
  تعليم اللغة العربية بإستخداـ الوسائل السمعية أساليبمشكات كك

كومية "أ "البصرية لطاب الصف الثامن درسة الثانوية اإسامية ا  با
.   سامفوع فونوركغو

احظة  (ب  (Observation Method)طريقة ا

احظة هي نهج ا عناصر صريح  غرض  طريقة ا مراقبة ككتابة با
دؼ البحث ك 13.ا ش احظة ا احظة ا قسم هي ا   تنقسم ا

                                                 
Metodologi Penelitian Pendidikan ، ياتيم ريانطا 12

 .83 ،(2003 ،ريناكا جيفتا: سورابايا)  
13، د سيبا ، (2009فوستكا ستيبا، : اندكعب) Metode Penelitian Kualitatif عفيف الّدين ك ب أ

134. 
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ك احظة غ مش ك هي .كا احظة مش خضرت الباحثة  مكاف  ا
اكالبحث كتنظر كهتم عملية التعليم  ك هي ظةحا   خضرت غ مش

  14.الباحثة  مكاف البحث
كا البحث ا هذ احظة غ مش كؿ ص للحستخدمت الباحثة ا

السمعية البصرية على البيانات عن اأعماؿ كاأحواؿ عن تطبيق الوسائل 
تحرّكة درسة الثانوية "أ "لطاب الصف الثامن (Film Kartun) الرسـو ا  با

كومية سامفوع فونوركغو .  اإسامية ا
( Documentary Method)الطريقة الوثيقية  (ج

ع اليمالطريقة الوثيقية ق اث التحريرل، كالكتب ا  نات بطريقة ال
ا صلة بالبحث ها ال   الطريقة الوثيقية لنيل ة الباحثت استخدـ15.كغ

كومية سامفوع فونوركغواالي درسة الثانوية اإسامية ا  .نات عن حالة ا
 :كمايلى

وؽ (ٔ كومية سامفوع عالتاريخ كا درسة الثانوية اإسامية ا غرا من ا  ا
 . فونوركغو

كومية ( 2 درسة الثانوية اإسامية ا درسة عن ا نظمة  ا تركيب ا
 .سامفوع فونوركغو

كومية ( 3 درسة الثانوية اإسامية ا درس كالطّاب  ا أحواؿ ا
 .سامفوع فونوركغو

كومية (4 درسة الثانوية اإسامية ا وجودة  ا  اأدكات كالوسائل ا
 .سامفوع فونوركغو

                                                 
، (2013الفا بيتا، : باندكع) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D سوغيونو،  14

145 . 
ي اريكنطى،  15 رينكا جفيتا، : جاكارتا)  Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktekسوهر

2013 )274  .
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 طريقة تحليل البيانات. 6
ليل  ليل البيانات هي   هذا البحث تستخدـ الباحثة أسلوب 

ماف  (Miles)كصفي كيفي على طراز ميلس  : كما يلى، (Huberman)كهوب
 (Data Reduction)خفيض البيانات  .أ 

ويل ،هي عملية إختيارية، تركيز اإهتماـ  تبسيط ملخص ك
يداف صل الباحثة على البيانات . البيانات الظاهرة  ا  هذا البحث 

قابلة  احظة (interview)من ا  (documentary)كالوثيقة ( observation)، كا
دارس،  خفضها باختيار  عقدة  التدريس كاأعماؿ اليومية  من ا ا

تعلقة بعملية تدريس اللغة العربية  مهارة  ديد عن اأحواؿ اأصلية ا ك
 .الكاـ

 (Data Display)عرض البيانات  .ب 

طوة بعد عرض البيانات بعرض . بعد هاية خفيض البيانات فا
البيانات تسهل الفهم عّما كقع كتنظيم العمل مؤسسا على ما حصل من 

از 16.الفهم   هذا البحث عرضت الباحثة البيانات بنظاـ خاص عن ا
كومية  درسة الثانوية اإسامية ا تدريس الّلغة العربّية  مهارة الكاـ با

 سامفوع فونوركغو

 

 

 

                                                 
ألفابيتا : عباندك)  Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D، سوغيونو 16

،2013)،249. 
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 ((Conclusion Dataاستنتاج البيانات  .ج

ع البيانات  ستمر  مدة  ليل البيانات ا استنتاج البيانات هو 
كن أف تصور التصميم احصوؿ علي. أك بعدها كأما  .أخذ النتيجة ال 

خطط ليل البيانات فهو كما  هذا ا : 17التعب  خطوة 

ليل البيانات طراز الفعاؿأ        interactive model)).18 ما العنصر  

 
 

 فحص صحة البيانات. 7
: لفحص صحة البيانات، إستخدمت الباحثة طريقت

اؾ .أ   تطويل اإش

اؾ إف الباحثة   هذا البحث النوعى هي أداة البحث نفسها، إش
مع البيانات تاج  تاج إ . الباحثة  اؾ ا  كقت قص بل  هذا اإش

اؾ  ميداف البحث كفائدة هذا التطويل هى ترقية درجة . تطويل اإش
 .صحة البيانات

 

                                                 
رماجا ركشدا : عباندك)  Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D، كسوغييوف  17

. 175 ،(2009كاريا، 
 18
. 243، (2014: الّركز مديا:يوغياكارتا ) Metodologi Penelitian Kualitatif،اندل فرسطاكا 

 خفيض البيانات

 عرض البيانات

 استنتاج البيانات

 ع البيانات
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 مواظبة التأمل  .ب 

ناسبة  صائص كالعناصر ا اد ا الغرض من مواظبة التأمل هو إ
صائص كالعناصر  طلوبة  تركز الباحثة نفسها  هذ ا سألة ا با

اؾ يعطى الفرفة، فمواظبة . بالتفصيل كبعبارة أخرل إذا كاف تطويل اإش
 19.التأمل يعطى التعمق

نهج التثليثيي   .ج ا
نهج التثليثي  هو أسلوب فحص صحة البيانات الذل يستفيد   ا

كاأكثر . شيئ اخر من خارج البيانات أغراض التحقق أك مقارنة للبيانات
 20.من إستخدمها هو فحص من مصادر أخرل

خطوات البحث  . 8
كن فصل عن خطوات البحث فخطوات . البحث النوعي ا 

ا خصائصها أساسية هي أف الباحثة كأداة البحث، فلذلك أف  البحث 
طوات البحث  غ . خطوات البحث  البحث النوعي ختلف 

:  أما خطوات البحث  البحث النوعى إ ثاث خطوات
طوة  تنف .أ   :ذ بأمور أتيةمخطوات خطيط البحث، هذ ا

 كتابة خطيط البحث (1

 إختيار ميداف البحث (2

 إدارة اإذف (3

يداف (4  إستكشاؼ أحواؿ ا

                                                 
. Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D، 345سوغييوف، 19

راج 20 . 330 ،.عنفس ا
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خر كاإنتفاع ب  (5  إختيار ا

 إعداد أدكات البحث (6

طوة تنفذ بأمور أتية،خطوات تنفيذ البحث.ب  : هذ ا

 فهم ميداف البحث كإعداد النفس (1

يداف (2 وض إ ا  ا

ع البيانات (3 اؾ    اإش

ليل البحث.ج  خطوة 

فبعد أف اجتمعت البيانات كما أرادها الباحثة قامت الباحثة 
. بتحليلها على الطريقة الوصفية النوعية

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث .ز ﴿

سة  لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت الباحثة تقرير البحث ا 
:  كهى،أبواب

ديد البحث كأسئلة  : الباب اأكؿ تول على خلفية البحث ك قدمة كهى  ا
كاإطار النظرم البحث كأهداؼ البحث كفوائد  البحث 

وث السابقة كمنهج البحث كتنظيم كتابة تقرير البحث  .ك

في اإطار النظرل عن كسائل السمعية البصرية فيلم كرتوف  : الباب الثا
توم على قية مهارة الكاـ  ية تعريف الوسائل ك: ل  أ

الوسائل التعليمية كأنواع الوسائل التعليمية كمفهـو كسائل 
السمعية البصرية كمفهـو كسائل السمعية البصرية الرسـو 

تحرّكة معيار كسائل السمعية البصرية ك (Film Kartun) ا
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سنات كالشيئات كسائل السمعية البصرية  مهارة . كعوامل ا
توم على ّية تعليمهارة تعريف ـ: الكاـ  هارة الكاـ كأ  ا

هارة كأهداؼ تعليمالكاـ هارة  الكاـ ا  كخطوات تعليم ا
ها   الكاـ ك تقو

تول على البيانات العامة ال تتعلق كهوعرض البيانات  : الباب الثالث  
غرافية كنظامها  وقع البحث يشمل تاريخ قيامها كموقعها ا
تول على  اصة ال  كأحواؿ أساتذها كطاها كالبيانات ا

تحرّكةالبيانات عن  تطيبق اؿ  كسائل السمعية البصرية الرسـو ا

(Film Kartun)  درسة ها با  مهارة الكاـ كمشكاها كتقو
كومية سامفوع فونوركغو  .الثانوية اإسامية ا

تحرّكة : الباب الرابع  ليل البيانات عن كسائل السمعية البصرية الرسـو ا

(Film Kartun)  درسة الثانوية اإسامية  مهارة الكاـ با
كومية سامفوع فونوركغو  ا

امس احات لإصاح  : الباب ا اصة من هذا البحث كاإق اإختتاـ، فيها ا
 .بعدها
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 الباب الثانى

 عن الوسائل السمعية البصرية ومهارة الكام اإطار النظرى
 

 وسائل السمعية البصرية .ح ﴿

 تعريف الوسائل التعليمية .1

ع اللغوية  (Medius)ة ماديوس ملفظ الوسائل أصلها من اللغة الات كا
وصل علومات من . هي الوسيط أك ا ع موصلة ا ك اللغة العربية الوسائل 

قابلة رسل     21.ا

كن إستخدام لتسليم رسالة ك الك الوسائل التعليمية هي كل شيء  عند 
واد دراس) ح يهيج اإهتماـ، كالرغبة، كاأفكار، كمشاعر الطاب   (ةما

عينة 22.أنشطة التعليم للحصوؿ على اأهداؼ التعليمية ا
 

علم  مواجهة أعداد  إضافة إ ذلك أف الوسائل التعليمية تساعد ا
ة ككثافة الفصوؿ الدراسية بعد أف أصبح التعليم إلزاميا  بعض  الطاب الكب

ة  نفوس الناس كما أف الوسائل . مراحلة كازداد الوعي كاحتل التعليم مكانة كب
عل أثر ما  عل تسوؽ الطاب للدرس كتوج اهتمامهم إلي ك التعليمية 

علومات ارتباطها بأساس  يتعلمون باقيا كمستمرا كتساعدهم على سرعة تذكر ا

                                                 

 .3 ،(2009 ،راجا غرفيندا فرسادا: جاكارتا)  Media Pembelajaran ،أزهار أرشد 21 

م 22 ر الدين،دمعبد ا امعة ) Pembelajaran Bahasa Arab  ل،طفص ـبشرل ، أكريل  مالنج ا
كوبية مالنج فارس . 169-168،(2008، ا



17 

 

 

ا . حسي ملموس فالوسيلة التعليمية أصبحت ركاف مهما  العملية التعليمية ك
قيق أهدفها 23.دكر كب  

 

كن اإستنباط أف الوسائل التعليمية هي أداة   (كسائل)كمن تعريفات 
هذ الوسائل تعمل على فيلم كرتوف . التعليم لتساعد كتسهل عملية التعليم

علم واد ال قد أعطا ا  .كتسهيل فهم الطاب ليهتم با
 

 الوسائل التعليمية أهمية .2
يتها من خاؿ إدراكنا كاقع كظيفتها، إذ تتيح للمتعّلم أف  كتبدكلنا أ

واس . يستخداـ أكثر من حاسة كاحدة  تعّلم كهذا التعدد  استخداـ ا
عرفة لإنساف ككّلما زاد  يساعد على زيادة الفهم كااستداؿ، خاصة كأها توافد ا

ّسنت كتعززت عملية التعلم كاإدراؾ ستقبلة كّلما سهلت ك . عدد النوافذ ا
ّل بعضها  ّل  كمهم يكن من أمر دكر هذ الوسائل التعليمية، فإّف بعضها قد 

علم اإنساف يبقى الوسيلة اأجدل لنجاح العملية التعليمية 24.ااخر، إا أّف ا
 

فاهيم  عارؼ الواضحة من ا استخداـ الوسائل التعليمية مهم  توصيل ا
علم على الطاب عل عملية التعليم . ال يوضحها ا الوسائل تستطيع أف 

ادة . كالتعلم توضيحي ادة كاأهداؼ كالكتاب الدراسية كيصنع ا كهو مناسبة با
متعة ضجرة . الدراسية ا ادة الدراسية ا صة  تعليم اللغة العربية ال كانت ا كا

تعة . عند الطاب كالصعوبة  تعلمها كلذلك بوجود الوسائل سيجل الطاب 
تاج  واؿ التعليمية اف   التعلم كالدرس، كأثبات معارؼ الطاب كإحياء ا

                                                 
ر الدين،  23 اانج، : نجماؿ) مهارات التدريس أكريل  كومية  امعة موانا ملك إبراهيم اإسامية ا

2011) ،157-158. 
مور معركؼ،  24 . 244-243، (دار النفائس: سورابايا)خصائص العربية كطرائق تدريسهانايف 
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علم ل دكر مهم  تطبيق هذ الوسائل . التحرؾ  استخداـ التعليمية كا
25.التعليمية

 

: منافع الوسائل التعليمية  عملية تعليم الطاب ما ياك
تماـ الطاب  .أ   تى تنمو دافع التعلمحالتدريس أكثر جذبا ا

ع ح يفهم الطاب فهما جيداـ .ب   كاد التدريس ستكوف كاضحة ا

علم ا يبذؿ أكثرؽطر .ج  رد اإتصاؿ سريعا، كا قوت   التدريس متنوعة، كليس 
علم يعلم لكل درس  إذا كاف ا

علم فق .د  ا  التعلم، أهم ا يسمعوف حديث ا لكن ط ككيعمل الطاب كث
راقبة ها،  كأجاء،ايضا يعمل أنشطة أخرل، مثل ا  26.كمظاهرة كغ

 

 الوسائل التعليمية أنواع .3
تتنوع الوسائل التعليمية كتتطور تطور اأزماف، فمنها ما تعتمد على اللغة 

سموعة، كمنها ما تعتمد على الصور كالرسـو كالتسجيات الصوتية،  العربية أك ا
ها نحركة كالنلفاز كغ كيرل الفوزاف أف الوسائل . كمنها ما تعتمد على الصور ا

اسة ال خاطبها، كهي موعات، كذلك حسب ا : التعليمية تنقسم إ 
رسومة، مثل .أ  طبوعة أك ا واد ا الكتب، كالصورة : الوسائل التعليمية بشكل ا

رائط، كللوحات التعليمية، كالشفافيات،  التعليمية، كالرسومات كا
 .كالبطاقات، كالرموز

                                                 
اف،  25 .  21، (1996رماجا رسد كريا، : باندكج) Menjadi Guru Profesionalمد هزر ا
د ريفكنانا سوجانا  26 . 2 ،(2001،سندكرسينار بارك الغ: باندكع) Media Pembelajaran ،اعىا
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واد السمعية البصرية الثابتة، مثل .ب  أفاـ الثابتة، : الوسائل التعليمية بشكل ا
 .كأشرطة صوتية كأسطوانات

تحركة، مثل .ج  واد السمعية البصرية ا أفاـ : الوسائل التعليمية بشكل ا
اسوب  27.متحركة، كأشرطة الفيديو، كأقراص ا

ستعملة  تعليم اللغة العربية، فهي تصنيف  تصنيفكأما   الوسائل ا
: اجاات التالية

 الوسائل السمعية . أ

الوسائل السمعية هي الوسائل ال تعتمد على القدرة الصوتية فقط، 
سجلة  هذ الوسائل ليست مناسبة أصم كمن ل عاهة  ،مثل الرديو، كا

 .السمع

 الوسائل البصربة . ب

مثل صورة . الوسائل البصرية هي الوسائل ال تعتمد على البصر
 . كلوحة،مسية، كرسم

 ة البصريةمالوسائل السمع . ت

ا عناصر من عناصر الصوت مالوسائل السمع ة البصرية هي الوسائل 
ا أفضل القدرة. كالصورة ة مالسمع تنقسم الوسائل 28.أنواع  هذ الوسائل 
موعاتالبصرية  29: كهي، ا 

 . يعرض الوسائل  الصورة كالصوت الصمت: عية البصرية الصمت (1

                                                 
27

ر الدين،    .159-158مهارات التدريس، أكريل 
. 124 ،(2010 ،رينيكا جيفتا: تاجاكار) Strategi Belajar Mengajar ،  شيف البحرل زاماراة 28
. Strategi Belajar Mengajar،124 ،شيف البحرل زاماراة 29
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 . كالفيلم باقة الصوت، كالطباعة الصوت،الفيلم اإطار الصوت: مثل

ركة (2 عية بصرية ا  .يعرض الوسائل عناصر الصورة كالصوت الذم تتحرؾ: ك

. الفيلم الصوتية كأشررط الفيديو: مثل
 

 السمعية البصرية  الوسائلمفهوم .4
امارة  الوسائل السمعية (Saiful Bahri Jamarah) قاؿ سيف البحرل ا

هذا انواع الوسائل يوجد . كالبصرية هى كسائل الذل عناصر الصورة كالصوت
هارة الذل أحسن   30.سائل ااك كالثاكب من اؿم اهما أف ترؾ،ا

 هي كسائل التعليمية ال عرضها بإستخداـ حاسة الوسائل السمعية البصرية
علم للمساعدة  . البصر ا ما تستخداـ من قبل ا نوع من كسائل التعليمية كث

واد التعليمية كيتوقع أف تكوف شكل من أشكاؿ  تول الوسائط أك ا تقد 
اح جودة كفعاية 31.كصور مثالية لتعلم احادثات دد كسائل التعليمية من قبل  ك

كن أف يتحقق هذا من خاؿ تنظيم كتنظيم اأفكار ال  رئية ال ا واد ا من ا
 32.تنشأ، كالتخطيط بعناية أك الوضح

زيد من  تذب ا قل أك أماكاف أخرل هذا كسائل أف  كاستخدامها  ا
كن استخدامها واد أن  : الطاب لتعلم ا

اع .أ   تطوير مهارات اإستماع كتقييم ما  

راء الذينهم بعيدا عن  .ب  دؿ بالتعب عن اراء ا تنظيم كإعداد كمناقشة أك ا
 موقع

                                                 
رجع 30 .  125، .نفس ا
31  ، . 248، (2011فوستاكا ستيا،: باندكع)  Strategi Belajar Mengajarدا

، : جاكارتا) Media Pembelajaran أزهر أرشد،32 . 106، (2009راجاكا
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وذج الطاب .ج  تذل   جعل 

ات  التعليم حوؿ موضوع  .د  ات سعر كالتغ ة لاهتماـ للتغب إنشاء تباين مث
 33.أك مشكلة

فيلم هو الوسائل الذل . الوسائل السمعية البصرية ايضا الوسائل فيلم
وحدة كهي السمعية البصرية   34.يستعمل الرسالة  التعليمية في كجد العنصراف ا

 
 (FILM KARTUN)الّرسوم المتحرّكة  السمعية البصرية  وسائل مفهوم .5

تحرّكة السمعية البصرية كسائل  هي لرنامج اللغول  (Film Kartun) الرسـو ا
ية متميزة، أف هذ الوسائل سوؼ تغ عن  ا أ لتعليم العربية لغ ناتق ها 

ثر دافعية الدراس ؤ أية لغة كسيطة أثناء تعليم اللغة، باإضافة إ أها تخداـاست
تعلمة كذلك نتيجة ؤكترغبهم، كت ثر انتباههم، كتقـو بعملية تعزيز للمادة اللغوية ا

يتها  ك استخداـ الصورة على حواس الطاب، يضاؼ إ أ لأثر الذل ت
هاد  35.اإقتصادية  الوقت كا

ذلك استخداـ الصورة على  كسائل الكرتوف أثر كث  التعليم كهو كل
 كاأفكار كلتسهل عملية التعليم ، كالرغبة،حواس الطاب ح يهيج اإهتماـ

يد. كشكل سهل  الأفكار بشرعة  36.كهذا الوسائل إيصاؿ رسالة التعليم 
: مزايا كعيوب الفيلم ما يلى

 
                                                 

رجع 33   148، .نفس ا
 .Media Pembelajaran Bahasa Arab، 44 ،حليل اه 34

  .ٖٓٗ ،(2005 ،دار الثقافة: القاهرة)  تعليم اللغة العربية مصطفى رساف،35
. 00ٔ ،( كوكابا ديفانتارا:يوغياكارتا)  Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif ،حج ساناكى 36
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 مزايا .أ 

ركة البصرية، سواء لوف كاأسود كأبيض إظهار التحفيز . (1 ية ا تقد كا
طلوبة مطابقة  التدريب . أك ااستجابة ا

اصة ال قد تعزز عملية التعليم. (2 بعض اأثر . أف خلق تؤثر بصرية ا
ديد الوقت أك ظهور بعض :  من ب أمور أخرل،الفيلم تقص أك 

اأحداث ال كقعت  كقت كاحد، اطاؽ النار تقنية جزئيا، أك الظاؿ 
تلفة تشكيلة اانطباع البصرم  كن عرض على شاشة كاحدة  مزدكجة ك
من صورة كاحدة إ أخرل، كتغب مثل حركة بطيئة، سريع إ اأماـ، أك 

. تتوقف
كتبة . (3 تاريخ طويل من صنع الفيلم متاح بوصف العديد من اأفاـ  ا

الية تسمح . كمصدر للتعلم تنوع اأنواع كاأحجاـ من اأفاـ ا
ة  موعة كب موعات  (على عكس الفيديو)يستخداـ الفيلم   ك

ة، أك أف يكوف كحد . صغ
لفز . (4 كن استخدامها مع اإسقاط من اأماـ أك من ا اأفاـ 
وضوع، كاستخدامها بشكل تفاعلي مع . (5 كقد  دمج احتول كتسلسل ا

. كاجب الكتب، توجي التعلم، كهلم جرا
. عرض اأفاـ بشكل عاـ هو ااف أكثر متاحة بسهولة من الفيديو. (6

لها كسهلة التشغيل . كعاكة على ذلك من السهل 
زيد من الفيديو إما من الفيديو . (7 يتم نقل جودة الصورة من الفيلم اخاذ ا

. إ الفيلم
كين موحدة تستخدـ  كل مكاف . (8 كليس مثل )حجم الفيلم الذم  

 (الفيديو
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عيوب . ب
. ارتفاع تكاليف اإنتاج، كهم خراء  هذا اجاؿ ا تزاؿ شحيحة. (1
صوؿ على ردكد فعل مباشرة. (2 كن ا . فيلم عملية تستغرؽ كقتا ح ا 
ككاات  كث من اأحياف  يكن لديك مرافق اإنتاج السينمائي . (3

. سليمة بسيطة كغ مكلفة
حى كإعادة استخدامها. (4 كن أف  . اأفاـ ال استخدامت ا 
ب تنظيف بانتظاـ. (5 . ينبغي التعامل مع الرعاية ح ا تفريق، كما 
 

 معيار الوسائل السمعية البصرية .6

علم كهي ختلفة من ا عاي ا ا إختيار ا ، ك  :تنقسم الوسائل إ نوع
واد  اإرادة. الوسائل اإختيارية . أ علم ا بشرط الوقت الكافية : إختيار ا

 كالتكلفة

طلوبة  . ب علم الوسائل . (ب اف تستعمل)الوسائل ا ب أف تستعمل ا ك
خولة همة ا  .ساعدة الطاب على أهداؼ التعلم من ا

 37.هكذا مطلوب الوقت كالتكلفة ايضا

صائص ااك من الوسائل السمعية البصرية كهي كجد :  ا
 هم عادة كصيفة الشبية . أ

 هم عادة تظهر بصرية الديناميكية . ب

استخدامهم بأنشأت السابقة من الصانعها .ج

                                                 
. 150، (1991: رجاكا فراس: جاكرتا)Pengelolaan Belajar  إفونك دافيياس، 37



24 

 

 

سدم من عكرة حقيقية كمعنمّية. د أهم اف تزدهار على . هم تثميل ا
عرفية . قائدة فسكولوجيا السلوكية كا

نخفضة. ق درس بتفاعل مع الطاب ا  38.أهم موجهة ا

 
عوامل الحسنات والسيئات للوسائل السمعية البصرية  .7

سنات للوسائل  قاؿ نانا سجا  كسوديرماف أختتم بيا بعض ا
ة  ر ا النص ا : هى (terprogam)السمعية البصرية ك

فاهيهم اجردة ح ينقص فهم طبيعة اللفظية كضع .أ  ت أسس ملموسة كمن ا
(verbalisme) .لشرح الدكرة الدموية  اإنساف،  يستخدـ الفيلم:مثل . 

وضوع .ب  ضر إ الفصلعرض ا كن أف  باؿ، كاأهار، : مثل,  الكب ا  ا
يواف سجد كا كن أف تعرض بالصور، كالفيلم. كا  .هذ اأشياء 

ذب،  .ج  مزيج من النص كالصورة  إطبع الصفحة شيء العادية كأف تضيف ا
، لفظية كبصرية علومات الذم خدـ  صيغت  .كتسريع فهم ا

ة .د  ر ب أف تسجيب . خاصة النص ا سيشاركوف الطاب مع النشطة اف 
ارسة القائمة، سيعرؼ الطاب اإجابة صحيحة أك خاطئة  .اأسئلة ك

 39.إعطاء خرة حقيقة كتنمو اأعماؿ  كل طالب .ق 

كن عرضها على الوسائل السمعية البصرية، هي  40:أما السيئات ال 
ختلفة سيجلب الصعوبة للعب العودة .أ   .سريع يسجاف كتراؾ اإعداد ا

                                                 
. Media Pembelajaran 31أزهار أرشد،  38
39

 .Strategi Belajar Mengajar، 138 ،شيف البحرل زاماراة 
40

د ريفكنانا سوجانا    .131 ،(2007 ،سينار بارك الغاسندك: باندكع) Media Pembelajaran اعى،ا
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رجوة كلكن تصميم .ب  توفرة ااحتياجات كاهداؼ التعليم ا الفيلم  فيلم كفيديو ا
اصة ااحتياجات نفس  .كالفيديو ا

 .تدب الفيلم اليحتج الكلفة غالية كالوقة الكث .ج 

علم ح أف تكوف سبيلة أثناء  .د  وفات ليس لديهم عاقة ب الطاب كا
ظهر  .ا

تسب اإبداع الطاب، ح ليس يستطيع تطوير  .ق  تاحة ااف ليس  الرمج ا
 .اإبداع الطاب

. الوسائل فقد قادرة إظهار  لديهم القدرة على التفك التجريدية .ك 
 

  مهارة الكام .ط ﴿

 الكام هارةمالتعريف .1
ددة كبدقة متناهية، كسرعة   از مهمة بكيفية  هارة هي التمكن من ا ا

فيدة41.التنفيذ كاصطاحا إستخداـ الكلمات .  الكاـ لغة  هو اأصوات ا
لة الفكر كيب كاإشتقاؽ كما بفضل أف تكوف  ة صحيحة البناء كال  42.البس
واصات  شاركة الفهم ا مهارة الكاـ هي شكل الوسيلة اأك ال يب ا

لك . بالتبادؿ كتستعمل اللغة الوسيلتها كنشاط الكاـ  الفصوؿ اللغة 
شاركة كهكذا ينبغي للطاب أف يستوعبوا . كجهتاف تكّلم كالسامع با يع ا

فردات ال  تدريب الكاـ بأساس قدرة اإستماع كقدرة الكاـ كإستيعاب ا
واصات ما خطركا  قلبهم كفكرهم   43.كن للطاب أف يستطيعوا ا

                                                 
41

هارة،   13:30يـو اأحد،  الساعة  ar.wikipedia.com تعريف ا
مد  42 اعيل  كتب العر للمعارؼ: مصر)تدريس اللغة العربية ،على ا  .166، (1998 ،ا
د فؤاد ايفندل 43  .110 ،(2004 ،مشيكات: مالنج) Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ،أ
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ثل ،يعتب الكاـ جزء أساسيا  منهج تعليم اللغة اأجنبية  كذلك أن 
زء العلمى كالتطبيقى لتعليم اللغة د أف نعلم اللغة العريبة يهدؼ إ ،ا ا ما  ككث

 فمهارة اأساسية الثانية بعد مهارة ،التمكن من الكاـ كالنطق هذ اللغة
 44.مل مهارة الكاـ على احادثة كالتعب السفولع كتشت،اإستماع

تاج بادكات سمهارة الكاـ هو حركة اللغات ؿ انية من صاحب اللغة ال 
ع الذل . اللساف لتعب عن نفس ادة كا  تعليم مهارة الكاـ يهّم على ا

ر باللساف مهارة يقصد ب نطق ااصوات العربية نطقا 45.يضمن  تعب ا
تعارؼ عليها لدل علماء اللغة ارجها ا يث خرج هذ ااصوات من  . سليما 

ديث بأها الكاـ باستمرار دكف توقف مطلوب كدكف تكرار : كتعرؼ مهارة ا
عب   46.للمفردات بصوراة متقاربة مع استخداـ الصوت ا

  الكام مهارةأهمية تعليم.2
ثل غاية من غابات  هارات اأساسية ال  الكاـ  اللغة الثانية من ا

كلقد اشتدت  . كإف كاف هو نفس كسيلة لاتصاؿ مع ااخرين. الدراسة اللغوية
ية  رب العا هارة  بداية النصف الثا من هذ القرف بعد انتهاء ا ذ ا اجة  ا
اجة لاتصاؿ الشفهي ب الناس إ إعادة النظر  طرؽ تعليم  الثانية، كتزايد ا

 47.اللغة الثانية

ية الكاـ ذات  اللغة،  ية تعليم الكاـ  اللغة العربية من أ تظهر أ
كيعتب جزءا رئيسا  منهج التعليم اللغة العربية، كيعتب القائموف أهم أهداؼ 

                                                 
. 80 ،(1976، دفاؾ: جاكارتا)Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada PTAI ،أكراـ ماليبارل 44
. Media Pembelajaran Bahasa Arab، 86 ل،دشد الوهاب الربع 45
46 ،  . 54، (دار اإعتصاـ)  اسس إعداد التعليميّة لغ النّاطق بالعربيةناصر عبداه الغا
. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،109، اجيف هركاكاف 47
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تعلم القدرة على استخداـ . تعلم اللغة العريبة كالكاـ مهارة انتاجية تتطلب من ا
ااصوات بدقة، كالتمكن من الضيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات ال تساعد 

ديث، أم أف الكاـ عبارة عن عملية  على التعب عما يريد أف يقول  مواقف ا
جم ,  مضمونا للحديث, إدراكية تتضمن دافعا للتكلم  نظاما لغويا بوساطت ي

كن ماحضتها فهي  ضموف  شكل كاـ، ككل هذ العملية ا الدافع كا
تكلمة   48.عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ا

تحادث هو الذل يعر سفويا عن شيئ يريد نقل إ ااخرين،  تكلم أك ا ا
 من اجل تنمية مهارات النطق الصحيح للغة، أك مهاجهة موقف تتطلب التعب 

دارس ية ،الشفول من طاب ا ختلفة من خاؿ ذلك تتضح أ  كمعاهد التعليم ا
: هذا اجاؿ اللغول فيما يلى

طلوبة إ ااخرين .أ   إيصاؿ الرسالة اللغوية ا

 ارحة اإنساف عندما يعر عما بنفس أك يتكلم ب إ ااخرين .ب 

تكلم )ب تدريس للمتحادس  .ج  عرين تعرا شفويا– ا على عرض  (ا
واطرهم من أفكار، أك معلومات أماـ ااخرين دكف هيئة أك خجل أك 

 إضطراب

د .  عوي   الطاب على التحدث كعرظ أفكار على ااخرين  ت

ناسبة للمع ال بتحدث ها أك  .ه  اكيب اللغوية ا إنطقاء اأفاظ كالعبارات كال
 يتكلم ها أك يعر ها إ الػخرين

اصة كاب كرحلة الثانوية .و   تدريب مدرسى اللغة العربية طاب ك

                                                 
د طعيمة،  48 مود كامل الناقة كرشدم أ نظمة )طرائق تدريس اللغة العربية لغ الناطق ها   منشورات ا

بية كالعلـو كالثقافة  .127-126، (2003إيسيسكو، : اإسامية لل
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تعددة يهيئ بعضهم  .  إف تدريب الطاب على مواقف الكاـ كالتحدث ا
طابة – اأعماؿ ال تناسب ذلك مثل الواعظ كاإرشاد   إ...ا

،  .ح  ، أك يعر ب إ اّاخرين يزكى كام ر الصدؽ فيما يتكّلم اإنساف ب إف 
عل طريقة إ قلوب ااخرين مفتوحا  49.ك

 

  الكاممهارة أهداف تعليم  .3

ها فيما يلي أهداؼ هناؾ كن أف نعرض أ ديث  : عامة لتعليم ا
ختلفة  .أ  تعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع النر كالتنغيم ا أف ينطق ا

 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

تشاهة .ب  تجاكرة كا  أف ينطق اأصوات ا

ركات الطويلة .ج  ة كا ركات القص  أف يدرؾ الفرؽ  النطق ب ا

ناسبة .د   أف يعر عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية ا

كيب الكلمة  العربية  .ق  أف يعر عن أفكار مستخدما النظاـ الصحيح ل
 خاصة  لغة الكاـ

ة كالتأنيث  .ك  أف يستخدـ بعض خصائص اللغة  التعب الشفوم مثل التذك
تكلم بالعربية ا يلـز ا اؿ كنظاـ الفعل كأزمنت كغ ذلك  ييز العدد كا  ك

، كأف  .ز  أف يكتسب ثركة لفظي كامية مناسبة لعمر كمستول نضج كقدرات
اـ عمليات اتصاؿ عصرية  يستخدـ هذ الثركة  إ

                                                 

مد 49  اعيل  . 169 ،تدريس اللغة العربية ،على ا
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ناسبة لعمر كمستوا  .ح  قبولة كا أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ا
اث  علومات اأساس عن ال ، كأف يكتسب بعض ا ااجتماعى كطبيعة عمل

 العر كاإسامي

ديث البسيطة .ط  ا كضحا كمفهوما  مواقف ا  أف يعر عن نفس تعب

ابط  .م  أف يتمكن من التفك باللغة العربية كالتحدث ها بشكل متصل كم
ات زمنية مقبولة  50.لف

تنمية الثقة بالنفس لدل الطاب من خاؿ مواجهة زمائهمفى الفصل أك  .ؾ 
درسة  خارخ ا

جل  .ؿ  التغليب على بعض العيوب النفسية ال قد تصيب الطفل كهو صغ كا
 51.أك اللجلجة  الكاـ

 الكاممهارة تعليم خطوات  .4

علم  التعليم مهارة الكاـ منها : هناؾ خطوات ال يستعمل ا
 للمبتدأ .أ 

يبها. (1 علم بأعطاء اأسئلة ال ابد على الطالب أف  . دبّر ا
ملة كتعب . (2 علم أف يعتر الكلمة كتركيب ا  كقت متسوم طلب ا

. الفكرة
علم ااجوبة ح تكوف بنص كامل. (3 . رّتب ا
يب اأسئلة شفهيا كحفظ احادثة أك اجابة اأسئلة مطابقة . (4 علم أف  امر ا

 52بالنص
                                                 

د طعيمة،  50 . 130طرائق تدريس اللغة العربية لغ الناطق ها، مود كامل الناقة كرشدم أ
هارات اللغوية نور هادل،  51 وجهة لتليم ا مطبوعة جامعة موانا مالك إبراهيم اإسامية : مااغ)ا

كومية،   .53، (2011ا
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ال. (5 : اعطاء التدريبات مطابقا 
احظة . (أ تدريب العاقة كا

ملة . (ب تدريب تركيب ا
تدريب احادثة . (ج
كاية. (د  53ا

 للمتوسط .ب 

كاية . (1 الكاـ با
وضوع . (2 شاكرة عن ا ا
كاية عن العرة الطاب . (3 ا
ر يسمع من التلفاز كغ. (4 كاية عن ا  ا

 للمتقدـ .ج 

وضوع لتمارس الكاـ . (1 علم ا اختار ا
وضوع مطابقا باانشطة اليومية الطالب . (2 كاف ا
دكد . (3 وضوع كاضحا ك كاف ا
وضوع الذل يعرف. (4  54.جاز على الطالب اف  إحدل ا

ناؾ :  اأنشطة اللغة لتطور كإرتفاع كفاءة الطاب منهم ه
السؤاؿ كاإجابة . (أ

سرح . (ب ثيل ا وار ك ا
                                                                                                                                           

لوعة، 52 كوبية مالنج فارس) Pembelajaran Bahasa Arab عبد الوهاب الرشيد ك امعة ا  ،مالنج ا
2009) ،93. 

د فؤاد ايفندل  53  .Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ،110 ،أ
لوعة، 54  Pembelajaran Bahasa Arab ،93-94 عبد الوهاب الرشيد ك
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وافقة . (ج حركة ا
وصات . (د طريقة ا
تعب الصور . (ق
ااحاجّي . (ك
شكلة. (ز شورة حّل ا  55.ا

 

مشكات تعليم مهارة الكام . 5
هارة مرحلة ثانية  اللغة العربية بعد اإستماع اإستماع يدربنا  .  هذ ا

عنا كالكاـ يدربنا  الكاـ ما سنتكلم هارة . فهم ما  علم هذ ا كقد علم ا
شكات مايلي.  تعلم اللغة : كلكن هناؾ مشكات  تعليمها كمن هذ ا

56 
وجودة    .أ  يصعب على الطاب أف يتكّلموا بعض اأصوات العربية غ ا

 لغت اأـ

امة ب بعض اأصوات العربية كيظنها  .ب  طئ الطاب  إدراؾ الفركؽ ا
س، /فإذا كانت لغت اتقّرؼ ب . ليست هامة قياسا على ما لغة اأـ

اؿ هذ الفركؽ / ت، ط/أك ب / ث، ظ/أك ب / ز يل إ إ فأن 
 ح يسمعها  العربية أك عند كلمة للغة العربية

وؼ من الفشل أك التهكم كالسخرية .ج   .ا

 

                                                 
55 ، ا، : مالنج)  Pembelajaran Ketrampilan Berbahasa عبد الشكور الغا ، (2010رفيكا اد

276.  
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 التقويم فى تعليم المهارة الكام .ي ﴿

 تعريف التقويم .1

اضى قّوـ ان معنا قّدر -بقّوـ- كلمة التقو مشتقة من فعل ا تقو
ا يد على العلمية ال تستخدـ  إصطاح(Evaluation) أّما التقو 57.القيمة

صل عليها بوسائل أخرل مناسبة،   فيها نتائج القياس كأم معلومات 
تعلم على جانب مع من  أك  إصدار حكم على قيمة خصة معينة لدل ا

نهج أك هي العملية ال تستخدـ فيها معلومات عن بعض جوانب . جوانب ا
نهج،  اذسلوؾ التلميذ أك بعض جوانب ا  قرارات، أك لإختيار من ب إخ

نهج ا، تتخذ بشأف التلميذ أك ا  58.بعض بدائل 
ع بيانات خاصة بفرد  موع اإجراءات ال يتم بواسطتها  التقو هو 
شركع أك بظاهرة كدراسة هذ البيانات بأسلوب العلمى للتأكد من مدل  أك 

ددة سلفا، من أجل إخاذ قرارات معينة  59.قيق أهداؼ 
نهج كهو جزء ا يتجزأ من العمالية  التقو عنصر أك مكوف أساسي  ا

يع مراحل عملية التعليم، فهو نقطة البداية -التعليمية التعليمية كيتخلل 
نهج كتعد يات نطلق الرئيس لتطوير ا . للخبارات التعليمية الاحقة كما أن ا

قق لدي من نتاجات  ستول ما كصل إلي الطالب ك ديد  كالتقو هو عملية 
 60.تعليمية كخرات مكتسبة

                                                 
د كارسوف منور،  57 نور،  أ . 1173، (2002فوستاكا فرككريسيف، : سورابايا)القاموس ا
ة،  58 نهج كعناصر إبراهيم بسيو عم عارؼ: القاهرة) ا . 250، (1991,دار ا
د طعيمة،  59 ناهج تعليم اللغة العربية،  رشدل  أ ، : القاهرة)اأساس  . 36، (2000دار الفكر العر

ة للنشر كالتةزيع، : عماف)التقو الواقعي  العملية التدريسية ّمد مصطفى العبسى،  60 سس دار ا
2010) ،14.  
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نهج   اح ا ديد مدل  كن بواسطتها  التقو هو الوسيلة ال 
نهج . قيق اأهداؼ ال كضع من أجلها س ا كالواقع أف عملية تطوير ك

ع آخر فإف التقو هو عبارة عن .ا تكتمل بتقو مب على أسس سليمة
درسى عملية التشخيص تتضح  . عملية تشخيص كعاج ككقاية للمنهج ا

أكلة التعرؼ على أسباها، كالعاج  نهج ك ديد نواحى القوة كالضعف  ا
ناسبة للتغلب على نواحى الضعف كااستفادة من  لوؿ ا اح ا يتضح  إق

، كالوقاية تتمثل  العمل على تدارؾ اأخطاء  61.نواحى القوة في
ك اطار هذا التوضيح ناحظ أف عملية التقو اتع اعطاء درجة أك 

رد كصف الوضع القائم. تقدير للطاب ا هديف إ الوصوؿ  . كاتع  كا
كم ابد كأف يكوف  ضوء معاي معينة. إ أحكاـ بية هي . كا كأهداؼ ال

نهج أك  كم على مدل صاحية ا بية هي معاي ا معاي معينة، كأهداؼ ال
 62.عدـ صاحيت

 اهّمية التقويم .2

قيق ما يلى اؿ تعليم العربية كلغة ثانية،     ، : يساعد التقو
كن كضعهم     .أ  ديد مستول الطاب قبل البدء  الرنامج ح 

ناسب ستول اللغوم ا  .ا

كينهم من التوجي الذا  .ب  م، ك ناسب  مساعدة على اختيار الرنامج ا
ستمر  ضوء كا يعرفون عن مستواهم اللغوم بشكل دكرم  .ا

                                                 
قصود الديب،  61 اكر كفتحى عبد ا مد صا الدين على  بوية،   درسى أسس كتطبيقات ال نهج ا ا

390-391 .
رجع  62 . 397-394، .نفس ا
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ختلفة كتعرؼ مواطن  .ج  هارات اللغوية ا صيل الطاب  ا قياس مدل 
 .القوة كالضعف عندهم فنزيد من اأك كنعا اأخرل

ستمر من سأنة أف يوقفنا على مواطن   .د  نهج، إذ إف التقو  ا تطوير ا
نهج، كما يعرفنا بأنسب الطرؽ لتقد  السهولة كالصعوبة  ا

علومات  .ا

علم على مواصلة العمل .ق  كا شك أف كقوؼ . فيز الطاب كا
اإنساف على نتيجة جهدة بصفة مستمرة كعلى مواطن قوت كضعف 

قيق ما نسمية بالتغذية الرجعية   ذلك من شأنة بالتا كل  feedbackك
هد كالوقت  العمل تعلم على بذؿ ا علم كا فز ا  .أف 

ساعدة  إطار القرار  .ك  س . ا دؼ اأساسي من التقو هو  إف ا
كن إصدار  قيق أهدافها كذلك ج  كينها من  العملية التعليمية ك

ا ل صلة . قرار بشأها كالقرار هنا قد يكوف إداريًا كقد يكوف غ ذلك 
 .كالتقو بذلك يساعدنا على اخاذ القرار. بالعملية التعليمية ككل

مهور بقيمة الرنامج كتشجيعهم على النضماـ إلي  .ز  مهور . توعية ا إف ا
عهد لتعليم العربية يزداد  الذم تتاح ل فرصة التعرؼ على نتائج العمل 

شاركة  خدمت كاستعدادان للنضاماـ إلي  63.اقتناعان ب كرغبة  ا

 
 

 

                                                 
د هريدم، 63 اف أ د مدكور كإ د طعيمة كعلى أ رجع  مناهج تعليم اللغة العربية للنطق  رشدم أ ا

، : القاهرة)بلغات اخرل   .545-544، (2010دارالفكر الغر
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 وظيفة التقويم .3

نهج كبالتا تطوير  س ا دؼ اأساسي من التقو هو تطوير ك ا
س عملية التعليم كالتعلم كن أف نتب ذلك من دراسة الوظائف . ك ك

كن أف تؤديها عملية التقو . العديدة ال 
: كمن هذ الوظائف

 التقو يوج عملية التعلم  .أ 

 التقو يوج طرؽ التدريس .ب 

 التقو يساعد  تشخيص نواحى القوة كالضعف  التعلم .ج 

نهج على أساسها  .د   التقو ضركرم اختيار مدل صحة الفركض ال يب ا

 64.التقو ضركرم للتوجي كاإرشاد .ق 

 خصائص التقويم  .4

تكامل  قيق النمو الشامل ا يث  بوية  إ زيادة كفاية العملية ال
: للتلميذ ينبغى أف يتوفر في ما يلى

 الصدؽ كمراعة التوازف  .أ 

قصودة .ب   تقو النواتج غ ا

نهج .ج   مول لكل العوامل كالعناصر ال تؤثر  ا

 إستخدام لوسائل متنوعة مائمة  .د 

شاركة  برنامج التقو .ق   توسيع قاعدة ا

 ااستمرار كالتكامل  .ك 

                                                 

قصود الديب،  64  اكر كنتحى عبد ا درسى أسس كتطبيقات الربوية، مد صا الدين على  نهج ا ا
490-491 .
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 65.كجود ترتيبات لاستفادة من نتائج  .ز 

أنواع التقويم  .5
 66:كتصنيف على هذا اأساس إ ثاثة أقساـ

 (Oral Test)تقو شفول   .أ 

ؾ سجا مكتوبا  كيستجيب الشخص أسئلت شفويا، كهو هذا ا ي
 استجابت

ريرل .ب    (Paper and Pencil Test)  تقو 

، سواء كاف سجا لفظيا أك  ذا التقو سجا إجابات ستجيب  ؾ ا كي
عامات، أك خطوطا، أك رموزا، كتتطلب اإجابة عن هذا التقو مستول 
، أك مع الذين ا يعرفوف اللغة ال كتب  دل مع اأمي ، كا قرائ معي

 ها التقو

  (Performance Test) تقو أداء أك تقو عملى .ج 

ة ميكركسكوبية، أك فك جهاز  هيز شر ، مثل  كيطلب في أداء عمل مع
و السلة، أك أداء حركات معينة، أك السباحة  ، أك تصويب الكرة  أك تركيب

 .لسافة معينة

 
 
 

 

                                                 
ة،  65 نهج كعناصر  إبراهيم بسو عم عارؼ، : القاهرة)ا  .268-265، (1991دار ا

يم   راه ة،  66 إب نهج كعناصر بسيو عم عارؼ، )ا  .273-272، (1991دار ا
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 البحوث السابقة .ك ﴿

وضوع كهي كما يلي  :كهناؾ البحوث الأخرل ال تتعلق هذا ا

وضوعلِنييافتمالياالبحث  تنوعة : ، ا  (MULTIMEDIA)إستخداـ الوسائل ا
عارؼ  درسة العالية اإسامية ا  تعليم  اللغة العربية لطالبات الصف العاشر با

كأّما نتائج البحث من هذا  . ٖٕٔٓ- ٕٕٔٓللبنات فونوركغو العاـ الدراسية 
شكات ك طريقة حلها  إستخداـ الوسائل : البحث العلمى هى أهداؼ ك ا

درسة العالية اإسامية  تنوعة  تعليم اللغة العربية لطالبات الصف العاشر با ا
عارؼ للبنات فونوركغو العاـ الدراس كعند عرض البيانات، . ٖٕٔٓ- ٕٕٔٓ يةا

كتوبة احظة كالوثيقة ا قابلة كا ليل . تأخذ الباحثة الطريقة العلمية كطريقة ا كعند 
ماف، كما يلى ليل كصفى كيفى على طراز ميلس ك هوب خفيض : البيانات هي 

اصل من نتائج البحث. البيانات كعرض البيانات كاستنتاج أهداؼ إستخداـ  :كا
درسة العالية  تنوعة  تعليم اللغة العربية لطالبات الصف العاشر با الوسائل ا

عارؼ للبنات فونوركغو العاـ الدراس لتقد :  كهئٖٕٓ- ٕٕٔٓ يةاإسامية ا
واد التعليمية  شكل مفرح كجّذاب ك سهل ككاضح  الفهم علومات أك ا . ا

مس واس ا كأف يقدرف الطالبات على . مثل البصر كالسمع كالصوت, كإثارة ا
قدمة علومات ا واد أك ا شكات كطريقة  ك.اأهداؼ توافق النظرية.  إستيعاب ا ا

تنوعة  تعليم  شكات كطريقة حلها  إستخداـ الوسائل ا حلها عن أهداؼ كا
عارؼ للبنات  درسة العالية اإسامية ا اللغة العربية لطالبات الصف العاشر با

تنوعة :  هئٖٕٓ- ٕٕٔٓ يةفونوركغو العاـ الدراس التعليم بإستخداـ الوسائل ا
ا إ التعليم الفردم درسة أف تطبيق التعلم . يل كث كطريقة حلها هي ينبغى على ا

تنوعة لكن مدرسة اللغة العريبة  تطيبق تلك الطريقة . التعاك  تعليم الوسائل ا
شكلة اؿ ا  .ا
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وضوعلعزيز سفرالدينالبحث  استخداـ الوسائل التعليمية  التعليم : ، ا
كومية عاكم  (أ)اللغة العريبة لطاب الصف العاشر  درسة العالية اإسامية ا با

كأّما نتائج البحث من هذا البحث العلمى هو  .  20ٔ5-20ٔ4السنة الدراسية 
ع البيانات يأخد الباحث الطريقة . ث ميدا يتصف علة البحث لنوع كعند 

كتوبة احظة كالوثيقة ا قابلة كا ليل البيانات يأخذ الباحث . العلمية ا كعند 
ماف، كما  ليل كصفى كيفى على طراز ميلس كهوب ليل البيانات هى  طريقة 

الوسائل ال : كنتيجة البحث هى. خفيض البيانات كعرض البيانات كاستنتاج: يلى
درس لطاب الصف العاشر  هي الشريط كالسماعات كشاشة  (أ)استخدامها ا

كتبة فيها الكتب العربية اك اجاات   كالسبورة(LCD)الكرستاؿ  ر ا  كالقلم ك
درس مناسبة على اهداؼ التعليم كمتطابق على . العربية كالوسائل ال استخدمها ا

درسة . الطاب وجودةحوؿ ا درس قادر على استخداـ الوسائل ا ككذلك كاف ا
 .اما داخل الفصل أك خارج الفصل

أف البحث السابق اأكؿ , كالفرؽ ب هذا البحث مع الباحث السابق
تنوعة يع  ث  ،  تعليم اللغة العربية(MULTIMEDIA)إستخداـ الوسائل ا  

 ،السابق أخذ الباحثة  إستخداـ الوسائل السمعية البصرية  تدريس اللغة العربية
 . كالبحث السابق الثا يع استخداـ الوسائل التعليمية  التعليم اللغة العريبة

ث  تطبيق ا لوسائل السمعية كأما  هذا البحث أريد الباحث أف أ
تحركة البصرية  قية مهارة الكاـ  ب(FILM KARTUN) الرسـو ا اللغة العربية ل

كومية سامفوع فونوركغو درسة الثانوية اإسامية ا  .لطاب الصف الثامن با
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 الباب الثالث
 الرسوم المتحرّكةتطبيق الوسائل السمعية البصرية عرض البيانات عن 

 (FILM KARTUN) أ" باللغة العربية لترقية مهارة الكام  لطاب الصف الثامن "
 بالمدرسة الثانوية اإسامية الحكومية سامفوع فونوروغو 

  ٢٠١٧-٢٠١٦السنة الدراسية 
 

 عرض البيانات العامة .ل ﴿
اإسامية الحكومية سامفوع تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية البيانات عن  .1

فونوروغو 
درسة اإسامية درسة،كانت ا  "PSM " الثانوية اإسامية  تسمى با

اف درسة  تاريخ . جاباع تاك تمع1969تؤّسس هذ ا . ل سامفوعبعلماء ك
درسة الثانوية اإسامية   ،  تسمى 1970 تاريخ " اإساـ"تسمى ا

كومية  درسة الثانوية اإسامية ا ، 1989 ديسمر 30 تاريخ " Fillial "ا
كومية  تاريخ  درسة الثانوية اإسامية ا  .1995 نوفمر 25 تسمى ا

درسة هو السيد اج نور ساليم الرئيس اأّكؿ  تلك ا   العهد ا
اج. 1995-2002 ،  2007-2002 كييانا  العهد فبدؿ بالسيد ا

مد بشرم  العهد 2011-2007سومردم البشارل  العهد    
 .ااف- 2015كنو  العهد ـ تأغوع ذرجا،  2015- 2011

قية درسة الثانوية اإسامية نوعية التعليم ل ، كال هي لتلبية  ا
وارد البشرية، كلكن  مطالب اجتمع ايَػْعَتَمَد فقط على كسائل الدراسية كا

تيب دكرنا دارةطريقة اإتقنية كتعتمد على  درئيس ب د ا نة رسة كا ارس ك
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درسة تيب. ا درسة بتقنية كطريقة اإدارة ب ودة . فلينّظم ا كفقا لركح إدارة ا
دارس القائم درسة،رئيس ا ،(MPMBS) س ا نة ا دارس ك قية  درسة كا ل

درسة سقط كادارة ا هارات  ا  .ا

هارات اتيجية  كبا ادارة التعليم يرجى اف يستطع ترقية كخطيط اإس
درسة، ح يكوف الطاب يتخلق بالعلم كالتقول   ودة، فاعلّية تعليم ا ا

فإن  حاجة إ خطيط  ،(IPTEK) كالعلـو كالتكنولوجيا  IMTAQبينهاك
درسة اتيجي ا  .اس

كومية سامفوع  درسة الثانوية اإسامية ا رقم  SK Menag نيجرما
 من قبل ااحصائيات عدد 1995 نوفمر 25تاريخ  1995/  أ515

دارس الدينية وية006 020 135 121 (NSM) ا بية رقم ا  10(NIS) لل
رتبة. موانئ د. ا BAN S / M ااعتماد من 21 00  . أ007 957 ا

ازات كومية سامفوع فونوركغو ككانت إ درسة الثانوية اإسامية ا  ا
  Adiwiyata درسة م كما ع2016: 2015/2016 العاـ الدراسي 

درسة الثانوية  كانت2015/2016  السنة الدراسية . فونوركغومستول ا
كومية سامفوع فونوركغو اسوب يقـو ب ،اإسامية ا تنفيذ اامتحانات ا

يع كهي اأك كالوحيدة(UNBK)  الوطنية كبناء درسة الثانوية اإسامية     ا
 67.ماديوف منطقة 
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الثانوية اإسامية الحكومية موقع الجغرفى فى المدرسة البيانات عن  .2
 سامفوع فونوروغو

درسة  شارع  باغيم بالقرية  سامفوع (Bogem)باغيم تقع هذ ا
اكم الشرقيةسامفوع  درسة . فنوركغو ا كومية سامفوع اؿا ثانوية اإسامية ا

درساتاا مكاف  اتيجّى من حوؿ ا غرا هو . س :  موقفها ا
امع باغيم ب مقر  ( أ سجد ا  من ا

درسة اإبتدائية باغيمب مقر ( ب  من ا

درسة ب مقر ( ت  "TK"من ا

درسة كومية سامفوعاؿ  تقع ا انب الشارعثانوية اإسامية ا   

. الرئسي فلذلك الطاب الذين يتعلموف فيها كهم يذهبوف اليها بسهولة
و،  سامفوع  68.أكثرهم من قرية سوكور

 
 واأهداف بالمدرسة الثانوية اإسامية الحكومية سامفوغ والرسالةلرؤية   .3

 فونوروغو

 الرؤية   . أ

 " البيئةة فقا وثمطّلعة بالتكنولوجيا، الية، اإنجازةاإسامي المدرسة "
ؤشرات  :ا

 حقيق تنمية مناهج التدريس  .1

 .طاالنشبعملية التعلم قيق  .2

                                                 
68
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ية، از، اإلذؾاؿريج احقيق   .3 ية كغ اأكاد ؤمن اأكاد   ا
ةك  .التقول كاأخاؽ الكر

واقف   .4 كالتداب ال تسعى إ منع الضرر الذم يلحق قيق ا
بذكلة إصاح الضرر البيئي  هود ا بالبيئة الطبيعية احيطة كتطوير ا

 .الذم حدث

 الرسالة  . ب

دؼ العاـ للتعليم  درسة، فضا عن ا  اشارة ا رؤية ا
درسة  تطوير هذ الدراسة هي كما يلي  :اابتدائي، كمهمة ا

از التخرج .1  قيق اإ

 ةكططبيعة الثاقفة اؿتطوير . 2

علـو ) الطاب  استخداـ العلم كالتكنولوجيا الكفاءةتطوير . 3
 )كتكنولوجيا

 أهداف . ج

درسة، ككذلك التعليم الثانوم   اشارة ا رؤية كرسالة ا
دؼ من  كومية لأغراض العامة، كا درسة الثانوية اإسامية ا ا

 : تطوير هذ الدراسة على النحو التاسامفوع فونوركغو 
ختلفة  عملية التعلم  ثقافة التعليم القائم على   .1 تطوير اأنشطة ا

 (SKL)  الفصوؿ الدراسية كطابع كط

واد " التعلم النشط"يع الطبقات على تنفيذ هج  .2 يع ا عملية ) 
 (القياسية

از التخرج  .3  69قيق اإ
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سامفوع   الحكومية اإساميةثانوية المدرسة التركيب منظمة البيانات عن  .4
 فونوروغو

دكؿ   1.3ا
درسة اؿتركيب منظمة  كومية سامفوع فونوركغواإساميةثانوية ا  70 ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

اإسامية ثانوية الأحوال المدرسين والموظفين فى المدرسة البيانات عن  .5
 الحكومية سامفوع فونوروغو 
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درسة  رئيس ا

أغوع 
ذرجاةمانا

عمل  قسم ا

أغوس إيسا 
 انصرل

  اللجنةقسم

 مستاجب

 قسم كسائل الدراسية

 سومارنا 

ـدكا

  العاقة العامةقسم

 اماـ خظرل

 قسم الطاب

 اليف بودييانا
 قسم منهج التدريس

 موجري 
 

يايوؾ سوفراف

كيب  ال

انيةك الفصل    

 اتيك نور: أ  .1

 س مشرفة: ب .2

 سرم امين: ج .3

 اغوس مهاريادل: د .4

5.  

 لينا فورك: ق.6

  سبعةك الفصل

 برك مرتى:أ . 1

اليس : ب . 2
 ستيياك

شكراف : ج . 3
 فوجي

كدين : د . 4  خ
 سوميا: ق . 5

دل: ك .   مفتح ا

تسعةك الفصل   

 مهمد: أ .1

 ه ميو: ب .2

ن: ج .3  فتخ الر

د مسركر فط: د .4  ا

 يك مسركر: ق .5

دّرس   ا

ابالط  

 اجتمع
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دكؿ   1.4ا
درسة اؿ وظف  ا درس كا كومية سامفوعاإسامية ثانوية أحواؿ ا  71ا

المدرس  المدرس  الرقم الرقم 
 1 ت مونوأغوع ذرجا 19 مود
 2 أغوس إيسا انصرل 20 ه ميو

ن  3 موجري 21 فتخ الر

د مسركر فط  4 اليف بودييانا 22 ا

 5 سومارنا 23 ديي افريليا

ييا  6 إماـ خظرل 24 إيد ف

دل  7 برك مرتى 25 فتح ا

 8 اليس ستيياك 26 هنديرؾ

 9 شكراف فوجي 27 مود

الدين 28 لوتفي  10 خ

 11 سوميا 29 مرسيدل

دل  12 أيك نور 30 مفتح ا

 13 س مشرفة 31 ليس افيندل

 14 سرم امين 32 اكسا ريدا رمضا

 15 اغوس مهاريادل 33 ريس دفيتا

 16 لينا فورك 34 بيادينامهاناسكا رم

سرييادل   17 مسوؿ هريادم 35
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المدرس  المدرس  الرقم الرقم 
 18 انوف نفئ  

 
الحكومية اإسامية ثانوية الأحوال الطاب فى المدرسة البيانات عن  .6

 سامفوع فونوروغو 

دكؿ   1.5ا
درسة اؿ كومية سامفوعاإساميةثانوية أحواؿ الطاب  ا  72 ا

 

 الجملة المرأة الرجل الفصل الرقم

1 VII A 10 11 21 

2 VIIB 11 10 21 

3 VIIC 12 13 25 

4 VII D 12 10 22 

5 VII E 12 10 22 

6 VII F 12 10 22 

 133 64 69 الجملة 

1 VIII A 8 14 22 

2 VIII B 10 12 22 

3 VIII C 11 11 22 

4 VIII D 10 11 21 
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 الجملة المرأة الرجل الفصل الرقم

5 VIII E 12 9 21 

 108 57 51 الجملة 

1 IX A 9 16 25 

2 IX B 16 10 26 

3 IX C 16 10 26 

4 IX D 18 8 26 

5 IX E 15 9 24 

 127 53 74 الجملة 

 368 174 194 الجملة 
 

عرض البيانات الخاصة  ب﴿
الرسوم  الوسائل السمعية البصرية تطيبق تعليم اللغة العريبة بإستخدام .1

باللغة العربية لترقية مهارة الكام  لطاب  (FILM KARTUN) المتحرّكة
بالمدرسة الثانوية اإسامية الحكومية سامفوع فونوروغو " أ"الصف الثامن 

 ٢٠١٧-٢٠١٦السنة الدراسية 

درسة  احظات با قابات كا كومية من بعض ا الثانوية اإسامية ا
تعليمية  تعليم اللغة العربية، ستقدـ اؿ  إستخداـ الوسائل سامفوع فونوركغو

تحرّكةالسمعية البصرية الباحثة تطبيق الوسائل   (Film Kartun) الّرسـو ا
كاستخدامها عند تعليم اللغة العربية  مهارة الكاـ كمعلمة اأستفادة الوسائل 

.  فيلم كرتوف لتعليم اللغة العربية
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علمة " أ" تعليم اللغة العربية لطاب الصف الثامن  تستخدـ ا
تحرّكةالسمعية البصرية كسائل  كما .  باللغة العربية(Film Kartun) الّرسـو ا

عرفة   علمة لديها ا باشرة أف ا احظات ا قابات كا كن الباحثة من ا
 تعليم الكاـ .  باللغة العربيةالسمعية البصرية فيلم كرتوفاستخداـ الوسائل 

علمة الوسائل مثل العارض ت اكرة باللغة (LCD)ستخدـ ا  إعطاء أمثلة من 
 73. باللغة العربيةكرتوفالعربية أك استخدامها فيلم 
 دكر ،(Ustadzah Riska Biladina) ريسكا بيادينا  كقالت اأستاذة

ادة كالطاب اسهل  جداسائل التعليمية مهمةالو كن توضيح ا ، أف بوسائل 
يد.  فهم التعليم  مهارة الكاـ عادة . كذلك لتحس عملية التعليم 

علمة الوسائل  تحرّكةالسمعية البصرية استخداـ ا  كهي (Film Kartun) الّرسـو ا
علمة الطاب أف ينظركا . أجهزة العرض تحرّكةبعد ذلك أمر ا  Film) الّرسـو ا

Kartun) باللغة العربية كأهداؼ هذ العملية لدفعهم عندما جاء إ اأماـ على 
  74.الكاـ حوؿ فهمهم من خاؿ الفيلم  العرض

، أف "أ " كيؤكد ذلك من خاؿ قوؿ أحد طاب الصف الثامن 
علمة إ الطاب أف يشاهدكا فيلم كرتوف  علم إعطاء الوظيفة مثل أمرت ا ا

فردات  الفيلم، كبعدها الطاب يعركف القصص  ّ ا علمة تب رت كا
(Telling Story) كيتقدـ الطاب أماـ الفصل لتعب  .بلغتهم كفقا  الفيلم

يب اأسئلة عن الفيلم، . القصص عن الفيلم علمة أف  كبعد ذلك، أمرت ا
علمة تبّ ملخص من الفيلم علمة الثناء . كا كا تنسى أف تعطى ا

                                                 
73 ة  قابلة أنظ إلى نس /04 الرقم ا W / 23- III /2017  
74 ة   قابلةأنظ إلى نس /02 الرقم ا W / 23- III /2017  
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(Appresiasi ) إ الطاب الذين عندهم الشجاعة لتتكلموا أماـ الفصل .
فرذات من تعليم مهارة الكاـ أهم افهم التعليم هذا  كهكذا الطاب حفظ ا

 75.الوسائل
تحرّكةكمزايا من الوسائل السمعية البصرية   (Film Kartun) الّرسـو ا

فردات ترداد معرفة الطاب   ة جدا كهي  الفيلم هناؾ العديد من ا كث
هيزها مفردات  ملة، أن  فيلم   فردات، كمساعدة الطاب  تركيب ا ا

ادثة تحرّكةإ جانب . إ  يث (Film Kartun) الّرسـو ا  لإهتماـ الطاب 
ملة فردات كتركيب ا كهكذ . تكوف أسهل للفهم كأها هي أسهل إتقاف ا

ارسة  76.الطاب قادركف على 
عّلمة اللغة العربية كبعض الطاب أف  قابات مع ا احظات كا بعد ا

تحرّكة الوسائل السمعية البصرية بإستخداـتعليم اللغة العربية   Film) الّرسـو ا

Kartun)كقالت فطرم نور . ، أظهرت مع متحمسة الطاب  عملية التعليمها
ا، اف ،(Fitri Nur Jannah)جّنة  متع لطاب كث  أف تعليم اللغة العربية ا

ادة بالعارض  77.السليم ا
 ،(Ustadzah Riska Biladina) ريسكا بيادينا  اأستاذةكقالت 

ستخدـ بالو هارة الكاـ ا سائل السمعية البصرية إهتماـ الطاب  تعليم ا
تحرّكة ككذلك تعليم  الفصل اهتماـ .  إهتماـ بسرعة(Film Kartun) الّرسـو ا

                                                 
75 ة   احظةأنظ إلى نس /01 الرقم ا O / 15- IV / 2017  
76 ة   قابلةأنظ إلى نس /02 الرقم ا W / 23- III /2017  
77 ة   قابلةأنظ إلى نس /04 الرقم ا W / 23- III /2017  
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يد  هارة الكاـ   أف  هذ كالتشجيع  مهارة الكاـ،الطاب  تعليم ا
 78.هذ أنواع الوسائل جيدا للتعليم. الوسائل عناصر الصورة كالصوت

 

الّرسوم  الوسائل السمعية البصرية رقية مهارة الكاممشكات الطاب فى ت .2
" أ" باللغة العربية لطاب الصف الثامن (FILM KARTUN) المتحرّكة

بالمدرسة الثانوية اإسامية الحكومية سامفوع فونوروغو السنة الدراسية 
٢٠١٧-٢٠١٦ 

 مشكات تعليم مهارة الكاـ  .1
كما مقابات الباحثة مع معلمة اللغة العربية أّف مشكات تعليم 

مهارة الكاـ هي مفردات الطاب مازالت ناقصة ح صعبة عليهم 
كقاؿ بعض الطاب اأخر عن مشكات تعليم مهارة . الكاـ بالعربية

الكاـ فهو ما عندهم ثقة أك شجاع ايريد أف يتكلم لغة العربية  
 79.الفصل

احظة  الفصل الثامن  شكات منها، " أ" كما ا د الباحثة ا
عضودة . عدـ كجود البيئة ا

، (Riska Biladina Ustadzah)قالت اأستاذة ريسكا بيادينا 
مشكات تعليم مهارة الكاـ هي الطاب لديهم مفردات قليا ح 

. أفضل تنمية عن مفرداهم هكذا،. يشعركف الصعبة  تكّلم اللغة العربية
فردات فتطبيق سيكوف اأسهل قيقة،   .عندما الطاب يعرفوا ا با

                                                 
78 ة   قابلةأنظ إلى نس /02 الرقم ا W / 23- III /2017  
79 ة   قابلةأنظ إلى نس /07 الرقم ا W / 23- III /2017  
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درسة البيئة للغوية كلكن غ ناجحا اضى قد جعل ا أف . الزمن ا
فلذلك، ااف ينبغى . الطاب ا يريدك أف يتكلموا باللغة العربية كل كقت

. عليهم ليتكلم باللغة العربية قليا فقليا  الفصل مع معلم كأصدقائهم
فردات ثاؿ فكل الشهر . كلزيادة مفرداهم كجب عليهم حفظ عن ا ا

فظ  ككاف أنشطة داخلية كخارجية لتشجيع .  مفردات50كجب 
فردات كتطوير مهارة الكاـ   80.الطاب  توسيع ا

شكات تعليم  من مقابات الباحثة مع بعض الطاب عن ا
هارة الكاـ مهارة الكاـ  يع هم يشعركف بالصعوبة   عندما تعلم ا

د صعوبة   ينظم  ملة ك ملة مع تركيب ا فردات كضبط ا هو اأقل ا
 81.الكلمات

تحرّكة  الطاب  تطبيق الوسائل السمعية البصريةمشكات  .2  الّرسـو ا

(Film Kartun) باللغة العربية 
 الطاب  تطبيق الوسائل السمعية البصرية فيلم مشكاتكأما 

من مقابلة الباحثة مع معلمة اللغة العربية أف :  كما يلىكرتوف باللغة العربية
تحرّكة الوسائل السمعية البصرية إستخداـ بمشكات  Film) الّرسـو ا

Kartun)قالت اأستاذة ريسكا بيادينا .   مهارة الكاـ(Riska 

Biladina Ustadzah) ، شكات ال كاجهتها عند استخداـ الّرسـو هي ا
تحرّكة فردات باللغة أجنبية (Film Kartun) ا ح . كعندما تكوف ا

 82.الطاب يشعركا غريب ك مشوش
                                                 

80 ة   قابلةأنظ إلى نس /01 الرقم ا W / 23- III /2017  
81 ة   قابلةأنظ إلى نس /07-04 الرقم ا W / 23- III /2017  

82 ة   قابلةأنظ إلى نس /01 الرقم ا W / 23- III /2017  
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 ستخداـ بإمشكاتأف من مقابلة الباحثة مع بعض الطاب 
تحرّكةالوسائل السمعية البصرية  .   مهارة الكاـ(Film Kartun) الّرسـو ا

 اأّكؿ، عندما يكوف (Fitri Nur Jannah)جّنة كما قالت فطرل نور 
فردات الصعوبة أف لدينا أبدا معركفة اجة إ فهم فيلم. ا ن   ، . الثا

ادثة على الفيلم تقدـ بسرعة  Ummi) كقالت أمى لطيفة . الثالث، 

Latifah)  الصعوبات ال كاجهت عندما قرأت أحاديث  الفيلم  يتم
ادثة أخرل أّف الفيلم يستمر كيس . الإنتهاء بالفعل استبداؿ 

مد رجاؿ 83.بسرعة  كالشعور بالصعبة ب  (Muhammad Rizal) كقاؿ 
ب أف يفهمها  كقالت 84.العرض صورة الفيلم كمعرفة الكلمات ال 

يدة   الوسائل السمعية إستخداـ بامشكاتأف  (Risa Khamidah)ريسا 
تحرّكةالبصرية   كهو عندما تكوف   مهارة الكاـ(Film Kartun) الّرسـو ا

فردات باللغة أجنبية  85.ح أشعر الصعبة. ا
 

الّرسوم  الوسائل السمعية البصرية بإستخدامتقويم فى تعليم اللغة العربية ال .3
باللغة العربية لترقية مهارة الكام  لطاب  (FILM KARTUN) المتحرّكة

بالمدرسة الثانوية اإسامية الحكومية سامفوع فونوروغو " أ"الصف الثامن 
 ٢٠١-٢٠١٦السنة الدراسية 

علمة قدرة الطاب على بشكل علم التقو ليعرؼ ا  عاـ، استخداـ ا
علم قد عرؼ مستول مهمة كقدرة الطاب  مهارة  تكّلم باللغة العربية كأف ا

يدة  .الكاـ 

                                                 
83 ة   قابلةأنظ إلى نس /05 الرقم ا W / 23- III /2017  

84 ة   قابلةأنظ إلى نس /06 الرقم ا W / 23- III /2017  

85 ة   قابلةأنظ إلى نس /07 الرقم ا W / 23- III /2017  
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(: Ustadzah Riska Biladina)ريسكا بيادينا كقالت اأستاذة  
 اامتحاف  الشفهي .التحريرمكنستخدـ اامتحاف  نستخدـ اامتحاف  الشفهي

وضوع من الفيلم . كقد نأمر الطاب أف يصنعوا فيلم كالتعب القصص كفقا 
علم قد عرؼ مستول قدرة الطاب  تكّلم باللغة العربية كفهم  كأهداؼ أف ا

    86. الفيلمعن
التحريرم، قد نأمر الطاب أف يكتبوا ملخص من كنستخدـ اامتحاف 

علم قد عرؼ مستول قدرة الطاب على ملخص الفيلم. الفيلم  كأهداؼ أف ا
كباإضافة لتنفيذ النحو كالصرؼ الذل يتعلم بالكتابة . بكتابة جيدة كصحيحة

     87.كقواعد اللغة العربية الصحيحة
هارة الكاـ لطاب الصف الثامن ستخدـ  تعليم ا " أ" كاف التقو ا

كومية سامفوع درسة الثانوية اإسامية ا .  هي التقو باامتحاناتبا
علمة  تقو اسالب  ككاف أيض .  اختبار التعب القصصالشفهيكاستخداـ ا

قاؿ  التقو التحريرم علمة امتحاف ا  :كما  هذ الوثيقة. استخداـ ا
 ما موضوع من الفيلم ؟ .1

 من الذم يظهر الشخصيات  الفيلم ؟ .2

كن أف تتخذ عن الفيلم ؟ .3 كمة ال   88ما ا

احظة الطاب  الصف الثامن  نواج اأستاذة ": أ"ككما  ا
رت  القصص كفقا لفهم من  يعر الطاب. ليشاهد عن الفيلم بالعارض 

 89.الفيلم
                                                 

86 ة   قابلةأنظ إلى نس /03 الرقم ا W / 12 - V /2017  

87 ة   قابلةأنظ إلى نس /03 الرقم ا W / 12 - V /2017  

88 ة   قابلةأنظ إلى نس /03 الرقم ا W / 12 - V /2017  
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كتقو . كليقرر نتيجة الطاب  عملية التعليم فعليها بآلة التقو
درسة  هارة الكاـ  ا كومية سامفوعالتعليم   بتقو الثانوية اإسامية ا

 .اامتحانات اليومية كالشفهي كالتحريرم
 

 

                                                                                                                                           
89 ة   احظةأنظ إلى نس /01 الرقم ا W / 12 - V /2017  
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 الباب الرابع
 الّرسوم المتحرّكةتطبيق الوسائل السمعية البصرية تحليل البيانات عن 

  (FILM KARTUN) أ" باللغة العربية لترقية مهارة الكام  لطاب الصف الثامن "
 بالمدرسة الثانوية اإسامية الحكومية سامفوع فونوروغو

  ٢٠١٧-٢٠١٦ السنة الدراسية 
 

احظات  قابات كا كومية سامفوع استنادا إ نتائج ا درسة الثانوية اإسامية ا با
تحرّكةالوسائل السمعية البصرية ، يعرؼ تطبيق فونوركغو  باللغة (Film Kartun) الّرسـو ا

قية مهارة الكاـ  لطاب الصف الثامن  كومية  "أ"العربية ل درسة الثانوية اإسامية ا با
. ٧ٕٔٓ-٦ٕٔٓسامفوع فونوركغو السنة الدراسية 

ليل البيانات كما يلى اصة استمر الباحثة  : من البيانات ا
 الوسائل السمعية تطيبق تعليم اللغة العريبة بإستخدام تحليل البيانات عن .م ﴿

 باللغة العربية لترقية مهارة الكام  (FILM KARTUN)  الّرسوم المتحرّكةالبصرية 
بالمدرسة الثانوية اإسامية الحكومية سامفوع " أ" لطاب الصف الثامن

 ٢٠١٧-٢٠١٦فونوروغو السنة الدراسية 
ا العوامل الدافعية استخداـ الوسائل التعليمية   تعليم اللغة العربية تؤثر كث

واد دراسية) لتسليم رسالة هاإستخداـك. امهاكالعائقة  استخد ح يهيج  (ا
اإهتماـ، كالرغبة، كاأفكار، كمشاعر الطاب  أنشطة التعليم للحصوؿ على 

عينة  .اأهداؼ التعليمية ا
  توصيل ةاستخداـ الوسائل التعليمية مهمبناء على هذ النظرية، فإّف 

علم على الطاب فاهيم ال يوضحها ا عارؼ الواضحة من ا الوسائل تستطيع . ا
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عل عملية التعليم كالتعلم  ضحأف  ادة كاأهداؼ كالكتاب . كا كهو مناسبة با
متعة ادة الدراسية ا صة  تعليم اللغة العربية ال كانت . الدراسية كيصنع ا كا

ضجرة عند الطاب كالصعوبة  تعلمها ادة الدراسية ا كلذلك بوجود الوسائل . ا
واؿ  تعة  التعلم كالدرس، كأثبات معارؼ الطاب كإحياء ا سيجل الطاب 

تاج التحرؾ  استخداـ التعليمية علم ل دكر مهم  تطبيق . التعليمية اف  كا
 90.هذ الوسائل التعليمية

 دكر ،(Ustadzah Riska Biladina)ريسكا بيادينا  ككما مقابلة مع اأستاذة
ادة كالطاب اسهل   جداالتعليمية مهمة سائلالو كن توضيح ا ، أف بوسائل ك

يدة. فهم التعليم  91.كتلك لتحس عملية التعليمية 
الّرسـو احد من الوسائل التعليمية هي الوسائل السمعية البصرية مثل 

تحرّكة هارة الكاـ(Film Kartun) ا قية ا هذ الوسائل لتسهيل .  باللغة العربية ل
ا كترتفع الرغبة كالتشجيع  مهارة الكاـ  عملية التعلم كلزيادة اهتماـ الطاب كث

ملة، أن   ح فردات، كمساعدة الطاب  تركيب ا تزداد معرفة الطاب  ا
ادثة هيزها مفردات إ  تحرّكةإ جانب . فيلم    (Film Kartun) الّرسـو ا

يث تكوف أسهل للفهم على القصص كأها هي أسهل إتقاف  لإهتماـ الطاب 
ملة فردات كتركيب ا ارسة مهارة الكاـ جيدا. ا  92.كهكذ الطاب قادركف على 

هي كسائل التعليمية ال ة الوسائل السمعية البصرمكما  النظرية يع 
ا ما تستخداـ من قبل . عرضها بإستخداـ حاسة البصر نوع من كسائل التعليمية كث

واد التعليمية ك تول الوسائط أك ا علم للمساعدة  تقد  توقع أف تكوف تا
                                                 

90
اف،   مد هزر ا Menjadi Guru Profesional .21، (1996رماجا رسد كريا، : باندكج)    
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دد كسائل التعليمية من قبل  93.شكل من أشكاؿ كصور مثالية لتعلم احادثات ك
رئية ال ا واد ا قق هذا من خاؿ تنظيم تكن أف اح جودة كفعاية من ا

امارة 94.اأفكار ال تنشأ، كالتخطيط بعناية أك الوضح  كقاؿ سيف البحرل ا

(Saiful Bahri Jamarah) الوسائل السمعية كالبصرية هى كسائل الذل عناصر 
هارة الذل أحسنقهذ. الصورة كالصوت  كسائل تلكك 95. انواع الوسائل يوجد ا
تحرّكة استخداـ الصورة على  م كية  التعليمة كثا أثر(Film Kartun) الّرسـو ا

حواس الطاب ح يهيج اإهتماـ، كالرغبة، كاأفكار كلتسهل عملية التعليم 
يدق كهذ. رعةسكشكل سهل  الأفكار ب  96.ةالوسائل إيصاؿ رسالة التعليم 

قابلة مع اأستاذة يع  هارة الكاـ موافق با إهتماـ الطاب  تعليم ا
ستخدـ بالو تحرّكةسائل السمعية البصرية ا .  إهتماـ بسرعة(Film Kartun) الّرسـو ا

يد أف كسائل  هارة الكاـ  ككذلك تعليم  الفصل اهتماـ الطاب  تعليم ا
 97.هذا أنواع الوسائل جيدا للتعليم. الذل عناصر الصورة كالصوت

ليل عن  الوسائل السمعية البصرية تطيبق تعليم اللغة العريبة بإستخداـ ك
تحرّكة قية مهارة الكاـ(Film Kartun) الّرسـو ا  لطاب الصف  باللغة العربية ل

علمة إ الطاب أف يشاهدكا"أ " الثامن  علم إعطاء الوظيفة مثل أمر ا  ، أف ا
تحرّكة فردات  الفيلم كبعدها (Film Kartun) الّرسـو ا ّ ا علمة تب رت كا  

كيتقدـ الطاب  .بلغتهم كفقا  الفيلم (Telling Story)الطاب يعركف القصص 

                                                 
93

  ، دا Strategi Belajar Mengajar  (2011فوستاكا ستيا،: باندكع) ،248.  
94 Media Pembelajaran أزهر أرشد، ، : جاكارتا)  .106، (2009راجاكا  
Strategi Belajar Mengajar ،شيف البحرل زاماراة 95 .124، (2002رينيكا جيفتا،: جاكرتا)   
.00ٔ ،( كوكابا ديفانتارا:يوغياكارتا)  Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif ،ج ساناكى 96  
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يب اأسئلة . أماـ الفصل لتعب القصص عن الفيلم علمة أف  كبعد ذلك، أمرت ا
علمة تبّ ملخص من الفيلم  98.عن الفيلم، كا

 
الّرسوم  الوسائل السمعية البصرية رقية مهارة الكاممشكات الطاب فى ت .ن ﴿

بالمدرسة " أ" باللغة العربية لطاب الصف الثامن (FILM KARTUN)  المتحرّكة
-٢٠١٦الثانوية اإسامية الحكومية سامفوع فونوروغو السنة الدراسية 

٢٠١7 

هارة الكاـ ابّد اإهتماـ  تطبيق الوسائل السمعية البصرية  تعليم ا
ناسبة استخداـ    ادة ا د عّ ا علمة  مستول عن الكفائة الطاب، كلذلك ا

رأم بعض . الوسائل السمعية البصرية ال موافق بالتطوير الطاب  مهارة الكاـ
هارة الكاـشالطاب يتكلم باللغة العربية صعبة كهم يشعركف ا  . كات  تعليم ا

:   مايلي  مهارة الكاـكما  النظرية فإّف مشكات
وجودة  لغت  .د  يصعب على الطاب أف يتكّلموا بعض اأصوات العربية غ ا

 اأـ

امة ب بعض اأصوات العربية كيظنها  .ه  طئ الطاب  إدراؾ الفركؽ ا
أك / س، ز/فإذا كانت لغت اتقّرؼ ب . ليست هامة قياسا على ما لغة اأـ

اؿ هذ الفركؽ ح يسمعها / ت، ط/أك ب / ث، ظ/ب  يل إ إ فأن 
  العربية أك عند كلمة للغة العربية

وؼ من الفشل أك التهكم كالسخرية .و  . ا
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احظة  الفصل الثامن  شكات منها، كما " أ" ككما ا د الباحثة ا
تحرّكةكأما مشكات الطاب  تطبيق الوسائل السمعية البصرية  :يا  الّرسـو ا

(Film Kartun)من مقابلة الباحثة مع معلمة اللغة العربية أف :  باللغة العربية كما يلى
تحرّكة الوسائل السمعية البصرية ستخداـمشكات بإ   (Film Kartun) الّرسـو ا
هي ، (Riska Biladina Ustadzah )قالت اأستاذة ريسكا بيادينا. مهارة الكاـ

تحرّكة شكات ال كاجهتها عند استخداـ الّرسـو ا  كعندما (Film Kartun) ا
فردات بلغة أجنبية  99.ح يشعر الطاب غريب ك مشوش. تكوف ا

أف ،  "أ"قابلة الباحثة مع بعض الطاب الصف الثامن كتلك مناسبة م
تحرّكة الوسائل السمعية البصرية ستخداـمشكات با   (Film Kartun) الّرسـو ا

فردات الصعوبة أف :كهي" أ"لطاب الصف الثامن مهارة الكاـ   عندما يكوف ا
ادثة على الفيلم تقدـ بسرعة اجة إ فهم فيلم،  ن    100.لدينا أبدا معركفة، 

ادثة أخرل  أفّ . كعندما قرأت أحاديث  الفيلم  يتم الإنتهاء بالفعل استبداؿ 
معرفة كب عرض صورة الفيلم كالشعور بالصعبة  101. بسرعةمر كيس يستالفيلم

ب أف   102.اقـيفالكلمات ال 
ا العيوب  ككذلك بناء على النظرية اف الوسائل السمعية البصرية فيلم 

: كذلك، كمنها
. حيحةصارتفاع تكاليف اإنتاج، كهم خراء  هذا اجاؿ ا تزاؿ   (.1
صوؿ على ردكد فعل مباشرة (. 2 كن ا . فيلم عملية تستغرؽ كقتا ح ا 
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ككاات  كث من اأحياف  يكن لديك مرافق اإنتاج السينمائي سليمة  (. 3
. بسيطة كغ مكلفة

حى كإعادة استخدامها (. 4 كن أف  . اأفاـ ال استخدامت ا 
ب تنظيف بانتظاـ (. 5 . ينبغي التعامل مع الرعاية ح ا تفريق، كما 

ستطيع أف مب علينا اإهتماـ بالدرس جيدا ح يج أف ككينبغى حلها ق
تحرّكةم ستطيع م ك(Film Kartun) عمل يتعلم بالوسائل السمعية البصرية الّرسـو ا

 . يتكلم باللغة العربية اماـ الفصل
 

الّرسوم  الوسائل السمعية البصرية بإستخدامتقويم فى تعليم اللغة العربية  .س ﴿
 باللغة العربية لترقية مهارة الكام  لطاب الصف (FILM KARTUN) المتحرّكة

بالمدرسة الثانوية اإسامية الحكومية سامفوع فونوروغو السنة " أ"الثامن 
 ٢٠١-٢٠١٦الدراسية 

ختلفة  مواقف  واد كاأساليب ا التقو هو كسيلة لتحس كتطوير ا
قيق أهدافا التعليمية علمة التقو ليعرؼ . التعليم كزيادة فاعليتها   كاستخداـ ا

علمة قد عرؼ مستول مهمة  علم قدرة الطاب على تتكلم باللغة العربية كأف ا ا
يدة هارة الكاـ  . كقدرة الطاب على تعليم ا

ع  النظرية، فإّف بناء على موع اإجراءات ال يتم بواسطتها  التقو هو 
شركع أك بظاهرة كدراسة هذ البيانات بأسلوب العلمى  بيانات خاصة بفرد أك 

ددة سلفا، من أجل إخاذ قرارات معينة قيق أهداؼ   كمن 103.للتأكد من مدل 
: هذ الوظائف

                                                 
103

د طعيمة،   ناهج تعليم اللغة العربية، رشدل  أ ، : القاهرة)اأساس  .36، (2000دار الفكر العر  
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 التقو يوج عملية التعلم .ك 

 التقو يوج طرؽ التدريس .ز 

 التقو يساعد  تشخيص نواحى القوة كالضعف  التعلم .ح 

نهج على أساسها .ط   التقو ضركرم اختيار مدل صحة الفركض ال يب ا

 104.التقو ضركرم للتوجي كاإرشاد .م 
قابلة الباحثة مع معلمة اللغة العربية الصف كتلك مناسبة أيضا بنتيجة ا

هارة الكاـ باستخداـ يع ا،  "أ"الثامن  الوسائل ستخداـ التقو  تعليم ا
تحرّكةالسمعية البصرية  ها هي التقو (Film Kartun) الّرسـو ا اامتحاف  ، تقو

 اامتحاف  الشفهي كقد نأمر الطاب أف .التحريرمكاستخدـ اامتحاف  الشفهي
وضوع من الفيلم علم قد عرؼ . يصنعوا فيلم كالتعب القصص كفقا  كأهداؼ أف ا
 كاستخدـ 105. الفيلمعنمستول قدرة الطاب  يتكلم باللغة العربية كفهم 

كأهداؼ أف . التحريرم، قد نأمر الطاب أف يكتبوا ملخص من الفيلماامتحاف 
علم قد عرؼ مستول قدرة الطاب على ملخص الفيلم .  بكتابة جيدة كصحيحةا

كباإضافة لتنفيذ النحو كالصرؼ الذل يتعلمن بالكتابة كقواعد اللغة العربية 
       106.الصحيحة

كتقو التعليم . كليقرر نتيجة الطاب  عملية التعليم فعليها بآلة التقو
درسة  كومية سامفوعهارة الكاـ  ا  بتقو اامتحانات الثانوية اإسامية ا

. اليومية كالشفهي كالتحريرم
                                                 

 104
قصود الديب،   اكر كنتحى عبد ا درسى أسس كتطبيقات الربوية، مد صا الدين على  نهج ا ا

490-491.  
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تاج التقو  كل عملية التعليم بشكل  لزيادة النجاح تعليم مهارة الكاـ 
 :كمايلى

 (Oral Test)تقو شفول   .د 

ؾ سجا مكتوبا   كيستجيب الشخص أسئلت شفويا، كهو هذا ا ي
 استجابت

ريرل .ق    (Paper and Pencil Test)  تقو 

، سواء كاف سجا لفظيا أك   ذا التقو سجا إجابات ستجيب  ؾ ا كي
عامات، أك خطوطا، أك رموزا، كتتطلب اإجابة عن هذا التقو مستول قرائ 

، أك مع الذين ا يعرفوف اللغة ال كتب ها التقو دل مع اأمي ، كا  معي
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باب الخامس 
 اإختتام

 الخاصة  .ع ﴿

تحرّكة الوسائل السمعية البصرية تطيبق تعليم اللغة العريبة بإستخداـ .1  الّرسـو ا

(Film Kartun) قية مهارة الكاـ  لطاب الصف الثامن " أ" باللغة العربية ل
كومية سامفوع فونوركغو السنة الدراسية  درسة الثانوية اإسامية ا با

رت٧ٕٔٓ-٦ٕٔٓ علمة إ الطاب أف يشاهدكا فيلم كرتوف    هي أمرت ا

فردات  الفيلم، كبعد ّ ا علمة تب  Telling) الطاب يعركف القصص هاكا

Story) ،كيتقدـ الطاب أماـ الفصل لتعب القصص عن   بلغتهم كفقا  الفيلم
ّ . الفيلم علمة تب يب اأسئلة عن الفيلم، كا علمة أف  كبعد ذلك، أمرت ا

واد دراسيةهاإستخداـ .ملخص من الفيلم ح يهيج اإهتماـ،   لتسليم ا
كالرغبة، كاأفكار، كمشاعر الطاب  أنشطة التعليم للحصوؿ على اأهداؼ 

ع  .ة كالتشجيع  مهارة الكاـالتعليمية ا

الّرسـو  الوسائل السمعية البصرية رقية مهارة الكاـمشكات الطاب  ت .2
تحرّكة قية لطاب الصف الثامن (Film Kartun) ا درسة " أ" باللغة العربية ل با

كومية سامفوع فونوركغو السنة الدراسية   ٧ٕٔٓ-٦ٕٔٓالثانوية اإسامية ا
ب أف يفهمها،  عرفة الكلمات ال  هي يس الفيلم بسرعة كالشعور بالصعبة 

مفردات الطاب مازالت ناقصة ح صعب عليهم الكاـ باللغة العربية، ك
د صعوبة   تنظيم الكلمات ملة ك ملة مع تركيب ا  الكاـ  كضبط ا

 بالعربية

الّرسـو ـ الوسائل السمعية البصرية بإستخداتقو  تعليم اللغة العربية اؿ .3
تحرّكة قية مهارة الكاـ  لطاب الصف (Film Kartun) ا  باللغة العربية ل
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كومية سامفوع فونوركغو السنة " أ"الثامن  درسة الثانوية اإسامية ا با
ي 7ٕٔٓ-٦ٕٔٓالدراسية   ك اامتحاف م بإستخداـ اامتحاف  الشفه

عرفة قدرة الطاب  مهارة الكاـ بعد مشاهدهم  التحريرم، كهذا اإمتحاف 
 .الفيلم

 

  اإفتراحات  .ف ﴿

تقدمة ح الباحثة اأمور اآتية.  بناء على نتيجة البحث ا  .فتق
 للمدرسة .1

كن ترقية اللغة  . أ وجودة، ح  ينبغى للمدرسة أف يزيد الوسائل التعليمية ا
درسة  العربية  تلك ا

اص للطالبات لتعليم مهارة الكاـ . ب  ينبغى للمدرسة اف تزيد الوقت ا

 للمدرس .2

ا  تعليم كمهارة  . أ درس استخداـ الوسائل التعليمية كث ينبغى على ا
قية مهارة الكاـ لطاب الصف الثامن  دسة " أ"الكاـ   لتطوير كل با

كومية سامفوع فونوركغو  الثانوية اإسامية ا

، بإستخداـ  . ب تعددة  تدريس درس استخداـ الوسائل ا  ينبغى على ا
تفع الرغبة كاإهتماـ كالتشجيع  تعددة ف  الوسائل ا

 

 

 للطاب .3

تهدكا  تعلم اللغة العربية . أ  ينبغى على الطاب اف 
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 ينبغى على الطاب أف يزيدكا  مفرداهم لزيادة كفائة الطاب   . ب
 مهارة الكاـ

تهدكا  التعلم  . ت  ينبغى على الطاب أف ينموا رغبة التعلم  أنفسهم ك
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