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 المقدمة
 خلفية البحث .أ

لمين و التوعية من أجل تكوين المتعهو نشاط واع يقوم به اختصاص التعليم
التعليم مهم واألداة الرئيسية التي يجب إدارتها  1ليصبحوا بشرًا مثاليين كما يحلمون.

بشكل منهجي ومتسق. بناًء على وجهة نظر النظرية والتطبيق التي تتطور بسرعة 
ودة التحسين زادت ج ل الطبيعة البشرية ومكانتهاكلما ارتفعت مثالحياة اليوم.  في 

 التعليمي الذي يجب التخطيط له. ألن هذه وسيلة لتحقيق هذه األهداف.

 ،طلبةيخترع المدرس العملية في تعليم ال عملية تعليمية هي عملية مخترعة
ر عملية هيعّلم المدرس العلم و يتعلم الطلبة بعده. عن اشتراك أساس اإلنسان يظ

لغ فيها يستخدم كل عناصر التدريس ليبو  التعليم باستخدام األدوات كوسيلتها
 أهداف التدريس.

 1، الفقرة 1. في الفصل األول، المادة 0222لسنة  02قم في القانون ر 
 ، ونصها:المتعلقة بنظام التعليم الوطني

عملية تعلم بحيث يطور الطالب  لتعليم هو جهد واعي ومخطط لخلقا
الذكاء و م الكتساب القوة الروحية الدينية، وضبط النفس والشخصية بنشاط إمكاناته

رصيد مهم التعليم  0.واألمة والدولة والمجتمع والشخصية النبيلة والمهارات ألنفسهم
 .، يستطيع البشر معرفة كل شيءفي الحياة. من خالل التعليم

                                                           
1 Haidar Putra Dauly, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: 

Prrenada Media Group, 2004) hal 166 
2 Tim Penyusun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, (Bandung: Fokus 

Media, 2003) hal 3 
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تفادة من سيجب ا .جودة التعليم الحالي باإلضافة إلى الحاجة إلى تحسين
كنولوجية الت ن. من المؤكد أن استخدام وسائلتطوير العلوم والتكنولوجيا قدر اإلمكا

 ةبحكمة سيكون له تأثير إيجابي على جودة التعليم ونتائج التعلم. في هذه الحال
أن تنقل  لةيعلى المعلم. يمكن لبعض الوس التعلم يلةيعتمد وجود واستخدام وسال 

لمتحدث ا لوجود وسائ المثالرسالة إعالمية حتى بدون حضور المعلم. على سبيل 
لمين يساعد المع في التعلم سيجعل األمر أسهل ويمكن أن كاآلة تسجيل النشطة

 وخاصة في تعلم اللغة األجنبية. في عملية التعلم

شكل صحيح ب يجب النظر إليها التعلم في عملية التعلم يلةعند اختيار وس
ي أن أ اللغة العربية لها مكونات معقدة ألن عملية تعلم ويجب أن تكون مناسبة

 المكال رةاالستماع ومها ةمهار  تعنىهناك أربعة أهداف مهارية يجب تحقيقها 
ات ووسائط ستراتيجيالكتابة. تتطلب المهارات األربع طرقًا وا ةهار القراءة وم ةومهار 

 لتعلم رتيبة وتتجنب تشبع الطالب.تكون عملية ال مختلفة

"التكنولوجيا التعليمية هي وسيلة للتعليم باستخدام األدوات الحديثة التي 
تم إنتاجها في الواقع ليس خصيًصا لألغراض التعليمية الخاصة ولكن يمكن 

الفيديو وأجهزة والتلفزيون و  تسجيالت الصوتيةاستخدامها في التعليم مثل الراديو و 
هي وسيط أو تسليم الرسائل من المرسل إلى مستلم  يلةالوس و 2الكمبيوتر وغيرها.

 4الرسالة.

على  رةألنها قاد مة للغايةليست مه تسجيالت الصوتية وسيلةصحيح أن 
في  ديمكن تشغيل عملية التعلم كالمعتاد. يمكن أن يساع إنتاج الصوت. مع ذلك

ويمكنهم إضافة المزيد إلى حفظ المفردات  .الكالمو االستماع  ةتحسين مهار 

                                                           
3 Nasution,Teknologi pendidikan, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal 2 

4 Muhammad Ramli, Media dan Teknologi Pembelajaran, (Banjarmasin:IAIN Antasari 

Press, 2012) hal 1 
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 شغيلهالل تشغيل الصوت ثم تلجعلهم أكثر ثقة في التحدث. ألنه من خ الموجودة
 يؤدي إلى تحفيزهم لمحاولة تقليد الصوت. 

سها هي  نف ووظيفة اللغة األفراد والجماعاتيلة اتصال بين اللغة هي وس
 لشاملةعرفة اوداعم مطلق للم كوسيلة لتبادل األفكار والتعبير عن مشاعر المرء

للغة العربية ا معنى العربية عند الشيخ الغلّيين ا للناس.رمزا موحد اوتسمى اللغة أيض
النقل  قوصلت الينا من طري عبر بها العرب عن اعرادهم. ويهي الكلمات التي 

 5ت من منثور العرب ومنظومهم.وما رواه الثقا حاديث الشربفةالكريم و اال

مهارة الكالم العامة هي ليجعل الطالب يقدر أن ييتحدث من  الغرض
باللسان جيد وبا للغة الذي يتعلمونهم بجيد ومعقولة لنقل رسالة إلى اآلخرين بطرقة 

مهارة  .6مأنشطه تدريب المالئم تدعمقبولة اجتماعيا لكن التواصل بالطبع يتطلب 
 من كالمالة متلكها كل فرد. ألن مهار جب أن يت التيهي مهارة مهمة  لكالما

 يجب امتالكها. المهارات األساسية

ن الغرض م شكل عامب تواصل. هو األداة الرئيسية لكيفية بناء كالمال
تمكين الطالب ل ن هوباللغة العربية للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمي كالمممارسة ال

هذا يعتمد على العديد من . 7مع اآلخرينجيد من التواصل لفظًيا بشكل صحيح و 
االفتراضات الحالية. من بينها أن اللغة األولى هي الكالم. لذلك يجب أن يبدأ 

م نطقها جمل ثو  ر من أصوات اللغة على شكل كلماتبالكثيالعربية تعليم اللغة 
 8الدروس.قبل قراءة وكتابة 

                                                           
5 Mustafa al-Ghulayayni, Jami al-Durus Al-Arabiyah (Lebanon: Dar al-Fikir, 2007), hal 7 
6 Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Pt Remaja 

Rosdakarya, 2011)  hal 135-136 
7 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI 

Press, 2017) hal 134-135 
8 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005) 

hal 46 
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 عملية تعلم اللغة العربية هناك حاجة إلى مناهج واستراتيجيات إعالمية
ت تح نضرا إلى ذالك سأبحث الباحثو وسيلة التعليمية الجديدة. جديدة 

لكالم لطلبة مهارة الترقية التسجيالت الصوتية  وسيلة استخدامفعالية "الموضوع 
 بنجرماسين" SMIP 1446 الصف الحادي عشر في مدرسة الثانوية

 جرائياإلالتحديد   .ب
 الفعالية  -1

الفعالية مشتق من كلمة "فعال" ، مما يعنى أّن تأثير. ثم كانت الفعالية 
. 4تشير إلى معنى تحقيق النتائج المطلوبة و إحداث األثر اإليجابي

لصوتية التسجيالت ا وسيلة استخدامعني فعالية ت هنافعالية  القصد من
 SMIPة الثانويالصف الحادي عشر في مدرسة  الكالم لطلبةلترقية مهارة 

 بنجرماسين 1446
 التعليميةوسيلة ال -0

ملجأ إليه المدرس من أدوات وأجهزة ومواد الوسيلة التعليمية هي 
ألن المعلم  ةتعليميتعزيزها. وهي تسهيل عملية التعليم وتحسينها و ل

 12هي تعلمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها  يستخدمها في عمله
المراد بوسيلة التعليمية هنا تعنى الوسيلة التسجيالت الصوتية. و 

مساهمة  ل يلة تسجيالت الصوتيةستخدام الوسإلتيؤدي إلى التعلم هذا 
إحدى  يةالتسجيالت الصوت يلةوس. كبيرة في التعلم في الفصل الدراسي

الوسائط التي يمكن استخدامها في عالم التعلم حيث يتم تقديم هذه 
 الوسائط في شكل سمعي

 

                                                           
 558م(، ص.  1481، )بيروت: دار المشرق، قاموس المنجدلويس معلوف،    4
 042ه(. ص. 1218تدريسها, )بيروت: دار النفائس, نايف محمد معروف, خصائص العربية و طرائق 12 
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 مهارة الكالم -2
مهارة الكالم هي أحد من الجوانب األربعة للمهارات اللغوية. 

 رور.سأفكار و طف الكلمة أو الجملة لنقل فكرة و وهي قدرة لشخص في ن
الكليمة  بة على نطقمقصود من مهارة الكالم هنا قدرة الطلو 

القصص التي تحديدها بواسطة الموضوع في كل  وتعبير الجمل وتعبير
ي مدرسة ففي فصل الحادي عشر  باب من الكتاب التعليم اللغة العربية

 بنجرماسين SMIP 1446  الثانوية
 أسئلة البحث .ج

 سيلةو  استخدامفعالية  من الخلفية السابقة أخذ البحث المشكلة هل
مدرسة  الصف الحادي عشر في لطلبة الكالم لترقية مهارةالتسجيالت الصوتية 

 بنجرماسين SMIP 1446 الثانوية

 أهداف البحث د.

هارة الكالم لترقية مالتسجيالت الصوتية  وسيلة استخدامفعالية  ةفعر مل
 بنجرماسين SMIP 1446 الثانويةالصف الحادي عشر في مدرسة  لطلبة

 أهمية البحث .ه
 األهمية النظريةأ( 

من المتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على تقديم  من الناحية النظرية
في  وخاصة في تعلم اللغة العربية. سواء د لتطوير المعرفة على نطاق واسعفوائ

اصة خ ساليب كما تضيف إلى كنز المعرفةاستخدام الوسيلة واالستراتيجيات واأل
 م اللغة العربية.يفيما يتعلق بتعل

 ب( الفوائد العملية
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 الفوائد العملية لهذا البحث هي:

، من المأمول أن يكون هذا البحث قادرًا على مساعدة بالنسبة للمعلمين (1
تحسين  المعلمين على تحسين قدراتهم. وأن يكونوا قادرين على

عربية ، باإلضافة إلى استراتيجيات تعلم اللغة الباستخدام وسيلة التعليمية
 فعالية وكفاءة.الجيدة إثارة و 

بحث ، من المأمول أن توفر نتائج هذا اللنسبة الجهة تعليم اللغة العربيةبا (0
لم اللغة واد في تحسين تعفوائد ومزيًدا من المعلومات وأيًضا لتقدير من الم

 خاصة في تحسين و ترقية مهارة الكالم العربية
ستعدين م ، إلضافة البصيرة والمعرفة حتى يكونواأنفسهم بالنسبة للباحث (2

 حًقا لدخول عالم التعليم والمجتمع األوسع خاصة في عملية التعليم.
 فروض البحث  .و

 أما فروض البحث التي أخدت الباحث فشتمل عن:
aH :ةلترقية مهارة الكالم لطلب فّعال التسجيالت الصوتية وسيلة استخدام 

 بنجرماسين SMIP 1446 الثانويةالصف الحادي عشر في مدرسة 
0H : لطلبة لترقية مهارة الكالم غير فّعال التسجيالت الصوتية وسيلةاستخدام 

 بنجرماسين SMIP 1446 الثانويةالصف الحادي عشر في مدرسة 
 السابقة اتالدراس .ز

الدراسة السابقة هي وصف البحث الذي تم إجراؤه سابًقا حول مشاكل 
ي بعض يل فيمامماثلة، بحيث يكون موقف ومساهمة الباحث معروفًا بوضوح. 

 مكن للمؤلف توثيقها ، ومنهم بما يلي:تالدراسات السابقة التي 
وم لغة العربية كلية علفي قسم تعليم الطالبة ( 0217البحث كتبتها نور صفية ) .1

االموضوع ب الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم األسالمية التعليم التربية و 
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للمدرسة  (CD) وسيلة التسجيالت الصوتية تطوير مادة اللغة العربية على أساس
(. كيف يتم التطوير المادة 1 أما أسئلة البحث .لثانوية الحكومية بانجيل باسروانا

في كتاب الدروس اللغة  (CD)اللغة العربية على أساس وسيلة التسجيالت الصوتية 
عالية (. كيف ف0العربية للمدرسة الثانوية األسالمية الحكومية بانجيل باسروان 

لمهارة األستماع في كتاب دروس اللغة  (CD)التطوير وسيلة التسجيالت الصوتية 
ذا البحث في ه العربية للمدرسة الثانوية األسالمية الحكومية بانجيل باسروان.

الباحثة على تطوير المادة اللغة العربية على أساس وسيلة التسجيالت  تبحث
ث  تراحات من الباحثة, أن تكون هنك بحو الصوتية لترقية مهارة األستماع. ثم اق

أخرى التي تكمل ما ينقصها وتصلح أخطاءها كما تقترح أن تجري التجربة 
 بشكل أوسع فيالمدارس األخرى.

بية عر طالب في شعبة تعليم اللغة ال (0202البحث كتبتها ريندانج هار ميغاتي ) .0
 مية سورابايا.األسالمية الحكالتعليم جامعة سونان أمبيل بقسم اللغة كلية التربية و 

تحت الموضوع فعالية تطبيق وسيلة التعليم األكتروني على أساس فيديو يوتوب 
لترقية مهارة الكالم لطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة األسالمية سيمو ال 

. إحدى وسائل التعلمية التي يمكن للمعلمين استخدامها في مهارة مونجان
يف مهارة الكالم لطالب الصف السابع ( ك1ث الباحث فبح .يوتوب الكالم هو

يف تطبيق وسيلة التعليم ( ك0 بمدرسة المتوسطة األسالمية سيمة المونجان
اإلكتروني على أساس فيديو يوتوب لترقية مهارة الكالم لطالب الصف السابع 

 كيف فعالية تطبيق وسيلة التعليم( 2 بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان
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اإلكتروني على أساس فيديو يوتوب لترقية مهارة الكالم لطالب الصف السابع 
 بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان

سارى جامعة أنت التعليمكلية تربية و في  طالبة  هي (0215نا )أالبحث كتبتها فتر  .2
االموضوع ب قسم تعليم اللغة العربية اإلسالمية الحكومية أنتسارى بنجرماسين كلية

ألستماع اوسيلة التسجيل على الطريقة السمعية الشفوية في مهارة فعالية استحدام 
ان ألسالمية كاليالثانوية ا ستي مريم بمدرسة عشر لدى طلبة الصف الحادي

سيلة و استحدام على تأثير  يوجدهي هل  أسئلة البحث بحثها. بنجرماسين
ة الصف لدى طلباألستماع التسجيل على الطريقة السمعية الشفوية في مهارة 

في هذا  .ألسالمية كاليان بنجرماسينالثانوية ا ستي مريم الحادي عشر بمدرسة
استخدام وسيلة ب البحث بحثت الباحثة عن طريقة او كيفية لترقية مهارة األستماع

ة ستي بمدرس عشر الحادى الفصل فيطلبة أما الغرض الباحث هو , و التسجيل
الصوتية  ستخدام وسيلة تسجيالتفأم البحثي يركز في ا .مريم الثانوية األسالمية

 SMIP 1446 الصف الحادي عشر في مدرسة الثانوية ةطلبة مهارة الكالم لليرقي
 البالطمهارة تحسين قدرات بحث منهما في يرقية او . الفرق بنجرماسين

( بالموضوع تطوير الفيديو التعليمي على 0201فاضل )البحث كتبتها محمد  .4
الطريقة السمعية الشفوية في "كتاب العربية بين يديك" لترقية مهارة الكالم 
بمدرسة الماهرة المتويطة األسالمية العالمية بماالنج. وهو طالب قسم التعليم 

المية األساللغة  العربية في كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبرهيم 
ة طريقة السمعيهذا البحث بحث الباحث عن تطوير و في  الحكمية ماالنج.

و أما الغرض الباحث بمدرسة الماهرة المتويطة  مهارة الكالم.الشفوية لترقية 
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البحثي يركز في استخدام وسيلة تسجيالت  ااألسالمية العالمية بماالنج. فأم
(. وجود 1من هذا البحث اآلتية :  الخالصة .صوتية لترقية مهارة الكالم لدىال

المشكالة عن تحدث باللغة العربية بدليل الدرجة االسنبانة, لذالك حاجة إلى 
 هذا الفيديون التعليمي, لممارسة اللغة العربية لتسهيل عن ترقية اللغة العربية خاصة

ء ا(. هذا الفيديو التعليمي صالح االستعمال من قبل الخبر 0لترقية مهارة الكالم. 
ستبانة مية بدليل دراجة االحسب االقتراحاتهم في مجال تصميم الوسيلة التعلي

(. ظهرت أن الفديون 2جيدة وكذالك المواد التعليمية بدراجة جيد جدا. جيد و 
 التعليمي المعد فعال لترقية مهارة الكالم لدى الطالبات.

 تصنيف الكتابة . ح

  :أبواب خمسةتحتوى هذا البحث العملى على 

 ،خلفية البحث ،ثم التحديد اإلجراء ،المقدمة من يتكون: الباب األول
قة الدراسة الساب فروض البحث, ،البحث أهمية ،البحث هدفأ ،أسئلة البحث

 صنيف الكتابةت كذالك  و

، يميةتعريف الوسيلة التعل يحتوى على األطار النظري، : الباب الثانى
 يلةم الوسخطوات استخداال ،صوتية المتنوعة الوسيلة ،خصائص الوسائط الصوتية

، أهميات مهارة الكالم، أهداف الكالم مفهوم على مهارة ،في التعليمالصوتية 
 ، أنواع التمارين في تعلم مهارة كالممهارة الكالم ، مبادئمهارة الكالم في تعليم

 تقويم تعلم مهارة كالمو 
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، مكان وزمان البحثيحتوى على منهج ونوع البحث،  :الباب الثالث
انات جمع البيأساليب  ضوعه، مصادر البيانات والبيانات،مو مجتمع البحث و 

 كذالك التحليل البياناتو 

 يم البيانات وتحليلها, لمحة عن ميدانتقد على يحتوى :الباب الرابع
 تحليل البيانات و تفسيرهاالبحث وتقديم البيانات و 

 قترحاتالمو على خالصة البحث  يحتوى ،خالصةال :لباب الخامسا
 في البحث


