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 الباب األول

 المقدمة

 الخلفية البحث . أ
 عملية والطلبةيف املعلم بي تفاعل هناك التعلم، يلعب نقلفي، يف دورًا املعلم ه

للطلبة املعرفة ونقل املعلمون.الرسائل يتمتع أن جيب املعرفة. متلقي هو الطلبة ودور
بالقدرةعلىتوجيهالطلبةومساعدهتميفالتعاملمعصعوباتالتعلم.لذلك،يفعملية

املادة،حبيثالتعلمجيبعلىاملعلمتوفريواستخدامالوسائلالتعليميةمتنوعةتتوافقمع
 1يسهلعلىللطلبةيففهماملواداليتيقدمهااملعلم.

إىل توجيهها إعادة املوزع أو املصدر يريد اليت للرسائل حاوية عن عبارة الوسائل
( إرشادية رسالة هي تسليمها مت اليت املادة للرسالة. املستلم أو instruksional.)2اهلدف

 لنقل أداة هي الوسائل فإن فإنلذا، لذلك، املستلم. إىل املصدر من الرسائل أو املعرفة
ايفكلاألشياء،مبايفذلكأيضاعمليةالتعليم.  الوسائلمفيدةجدًّ

التعليمهوعمليةتفاعلأواتصالثنائيةاالجتاه،أيالتدريسوالتعلمالذييقوم
 سغاال سيفول يرى كما كطالب. والطالب كمعلمي املدرس ماSaiful Sagalaبه وهو ،

ويتم املعلم بواسطة يتم التدريس أن أي االجتاه، ثنائية اتصال عملية هو التعلم أن يعين
والتعلم التعليم عملية حتقيق هو التعلم يف اإلعالم من والغرض الطلبة. قبل من التعلم

3ملتلقيالرسالة)الطلبة(.
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 املصممة املادية املعدات مجيع هي التعليمية لنقلالوسائل خمططة بطريقة
واملرئية واملطبوعة األصلية األشياء املعنية املادية املعدات تشمل التفاعل. وبناء املعلومات
وتطويرها األدوات هذه تصميم جيب الويب. ومواد املتعددة والوسائط واملرئية واملسموعة

االعتبار. يف التعلم وأهداف الطلبة احتياجات وضع مع قصد 4عن
   فإن الوسائللذا،

أكثر التعلم يكون حبيث للطلبة التعليمية الرسائل او املعلومات لنقل أداة هي التعليمية
 إثارةلالهتمام،وسهلالفهم،وحتقيقأهدافالتعلم.

ما التعليمية الوسائل اختيار عند مراعاهتا جيب اليت األشياء بعض تتضمن أما
 عل1يلي: جيب أنه مبعىن األهداف، مع التوافق املراد( التعلم أهداف فحص املعلم ى

 التعلم، وسيلة حتديد قبل املعلم2حتقيقها يكون أن جيب التعليمية، املادة مع التوافق )
 املقدمة، املادة مع تتوافق اليت التعليمية الوسائل يف التفكري على مع3قادرًا التوافق )

يكون أن جيب التعليمية الوسائل استخدام ففي الطلبة، علىخصائص قادرًا املعلم
(التوافقمعالنظرية،جيب4التكيفمعخصائصالطلبةمنالناحيتيالكميةوالنوعية،

البحث من املعتمدة النظرية مع التعليمية الوسائل تكييف على قادرًا املعلم يكون أن
 صحتها، اختبار مت املعلم5حبيث يعرف أن جيب الطلبة، تعلم أمناط مع التوافق )

أثناءأسلو الستخدامها املناسبة التعليمية الوسائل ضبط من يتمكن حىت الطلبة تعلم ب
 شيء،6التعلم، أهم املتاح،هذاهو والوقت واملرافقالداعمة، البيئية، للظروف التوافق )

5ألنهبدونتسهيالتالدعموالوقتاملتاح،يعترباستخدامالوسائلالتعليميةأقلفعالية.
 

املدرس مبايستخدم للتعلم، الطلبة فهم لتسهيل تعلم أي يف التعليمية الوسائل
أيًضايفذلك،يفتعلماللغةاألجنبية.
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جدًّ مفيد األجنبية اللغة تعلم يف التعليمية الوسائل استخدام عمليةإن يف ا
لك،جيبأنيكونمدرساللغةذكيًّايفاختيارالوسائلالصحيحةالتدريسوالتعلم.لذ

ساللغة.يفتدري
 العقل. يف ما شيئ نقل على تعمل اتصال أداة هي اللغة هذا توجدالعامليف ،

 اليومية.اللغات احلياة يف للتواصل كوسيلة ُتستخدم بلد، كل يف أنمي 6خمتلفة للغة كن
يتم اليت املنطوقة للغة انعكاس هي كتابة شكل يف اللغة واملنطوقة. الكتابة شكل تأخذ

 شكل يف الدنياسكبها هذا يف البشر كل تقريبا احلروف. أو بالرموز إليه ُيشار مكتوب
على احلروف على يتعرفون ال أو األميي بعض وجود من الرغم على شفويا، يتحدثون

:4اإلطالق،ومعذلكفهمجييدونالتحدث.قالاهللتعاىل،يفسورةإبراهيماآلية
 (4 بِِلَساِن قـَْوِم  لِيُبَـينَن َلُهْم ...إإبراهيم : َوَمآ َاْرَسْلَنا ِمْن رَُّسْوٍل ِاالَّ 

إىلاألخري،إالوملنرسل:"ومعىنتلكاآلية،فقالشهاب األول أيرسولمن
خالل من بوضوح الشرح من الرسول يتمكن لشعبهحىت السليمة والفطرة املنطوقة باللغة

 ال اآلية هذه بإرشاداتنا. هلم ومثاله الشفوية وسلماللغة عليه اهلل صلى النيب أن تعين
أرسلفقطلألقوامالذينيتحدثونالعربية.منناحيةأخرى،منالطبيعيجداأنيشرح

اإلهلية التعاليم بفهم مطالبون األّمة ألن لدعوته اهلدف باللغة اإلهلي التوجيه رسول كل
عليه اهلل صلى حممد النيب أن من الرغم على فهم. دون قبوهلا جلميعوعدم أرسل وسلم

التعاليم هبا ظهرت اليت اللغة هي املستخدمة اللغة نفس لديهم ليس البشر ألن البشر،
وآراء ألفكار انعكاس أيضا هي اللغة فإن اتصال، وسيلة كوهنا جانب إىل مرة. ألول
الذين األشخاص وآراء شخصية تصف أن للغة ميكن اللغة. تلك مستخدمي

 يستخدمونتلكاللغة."
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شخص مع للتواصل البشر ميلكها اليت األلفاظ أن فهمه، ميكن أعاله اآلية من
مقطع من الرسالة. املستهدف اجملتمع أو احملاور يفهم أن هبدف الرسائل لنقل مفيدة

8اآليةأعالهميكنأناختتم،أنأساسالتواصلبيالبشرهوالتواصلمنخاللاللغة.
 

العربية  اإلتصاللغة أداة للتفاعل.هي العرب يستخدمها لغري9ال ذلك، ومع
كاملعهد املدارس يف توجد عادًة العربية اللغة دروس أيضا. تعلمها أن يستطيع العرب
العالية واملدرسة اإلسالمية، املتوسطة واملدرسة اإلسالمية، اإلبتدائية واملدرسة اإلسالمي،

اإلسالمية،واملدارساإلسالميةأخرى.
الل تدريس مصادريتم ودراسة اإلسالمية التعاليم تعميق هبدف للطلبة العربية غة

 باللغة األخرى والكتب واحلديث، القرآن، مثل اإلسالمية للدراسات 10العربية.خمتلفة
لغة و القرآن لغة أصبحت ألهنا األخرى، باللغات مقارنة خاصة مبيزة العربية اللغة تتميز

   :113ةالطهاآليةاإلسالم.كماقالاهللتعاىليفسور

َنا ِفْيِ  ِمَن اْلَوِعْيِد َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقْوَن َأْو ُيْحِدُث  َزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا َوَصرَّفـْ وََكَذاِلَك أَنـْ
 (113إط :  َلُهْم ِذْكًرا

شهاب فقال اآلية، تلك فيه":ومعىن لبس ال وبشكل بوضوح اآلية هذه تنص
 مكتوب القرآن أن كذلك،على األمر كان إذا اللغة. تلك اختار اهلل وأن العربية باللغة

منخاللنقل فقط يتمنقله وسلمال اهللعليه صلى للنيبحممد اإلهلي الوحي فإنهذا
اختيارها مت واليت بكلمة، كلمة احملرر، مع الوقت نفس يف ولكن املعىن، حمتحيات

وتعاىل سبحانه اهلل قبل من مباشرة اهلل.وجتميعها هدى لشرح العربية اللغة اختيار مت
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جمتمًعا كان القرآن واجهه الذي األول اجملتمع ألن الكتاب، هذا يف وتعاىل. سبحانه
11"يتحدثاللغةالعربية.

ومهارة الكالم، ومهارة االستماع، مهارة وهي مهارات أربع العربية اللغة يف
الكتابة. ومهارة 12القراءة، املهارات، أربع املهارةمن هي الكالم مهارة فإن للكاتبة وفًقا

األساسية،وأصبحاهلدفالنهائييفتعلماللغةالعربية.ملاذاكذالك؟،ألنمهارةالكالم
باملهارات وثيًقا ارتباطًا أيضا املهارة هذه ترتبط العربية. اللغة تعلم يف املهارة أهم هي

13األخرى)االستماع،والقراءة،والكتابة(.
جيًدا، لفظًيا التواصل على قادرين الطلبة جعل إىل الكالم مهارة هتدف

علىالتعبريعنشيئيدوريفأذهاهنم.لذلك،اختاريعتادالطلبةوفصيحة،وأيًضاحىت
يف النهائي الصف هو كان التاسع الصف ألن التاسع الصف الدراسة هذه يف الكاتبة

يف الكالم مهارة درسوا وقد املدرسة التاسعتلك الصف يف لذلك، السابقة. الفصول
 اليت اإلعالم وسائل مبساعدة التحدث يف مهاراهتم صقل مدرسأعادوا اللغةيستخدمها ا

 العربيةيفالصفالتاسع.

 يف العربية اللغة مدرَسي من عليها حصلت اليت املعلومات على املدرسةبناًء
 احلكومية اإلسالمية سريانجمباكبتابنجرالثانيةاملتوسطة يستخدم. املدرسة، تلك يف

ااملعلم من متنوعة الجمموعة الطلبةمهارةيةتعليمالوسائل جتعل أن ميكن اليت الكالم
الكالم، مهارة تعلم يف محاًسا أكثر الطلبةالذين بعض هناك يزال الجييدونرغمأنهال

العربية واللغة العربية اللغة حبفظ الطلبة اهتمام عدم ألن تدريبًا، أقل جيعلهم مما تالوهتا،
مثري تعليمي جو خلق دائًما املعلمان حياول ذلك، ومع العربية. باللغة التحدث على

متنوعة التعليمية الوسائل باستخدام أحدمها اليتلالهتمام، التعليمية الوسائل بي من .
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واليوت الفيديو، مقاطع املدرسة تلك يف العربية اللغة مدرسا )يستخدمها ،(youtubeوب
(.plotagonوالبلوتاجون)

 ميكن أعاله، املذكورة التفسريات بعض خالل من تستنتج أن لكلللكاتبة أن
طالبوطالبةأنيكونلديهممستوياتخمتلفةمنالقدراتواالهتماماتوطرقالتعلم.
من نتمكن حىت الطلبة، خصائص معرفة إىل حقا حنتاج حمتملي كمعلمي حنن لذلك

عم يف والسهولة بالراحة الشعور وميكنهم معها، أماالتكيف الفصل. يف التعلم لية
 مهارةالطلبةلتسهيل تعلم العلى التعليميةلغوية، الوسائل استخدام إىل املعلمون حيتاج

يفالتدريس.

التعليمية، املؤسسات إحدى يف حبث إجراء الكاتبة أرادت اخللفية، هذه من
 يف املدروبالتحديد احلكومية اإلسالمية املتوسطة منطقةسريانجبتامباكبنجرالثانيةسة

اكبنجر مناجلنوبيةليمنتان متنوعة جمموعة هناك والتعلم التعليم عملية تستخدم حيث .
والوسائل العربية، اللغة معلمي قبل من املستخدمة الكاتبة إحدىتوجه إىل حتديدا

الكالم. مهارة وهي اللغوية، تعداملهارات األوىل، ااِلستكشاف نتائج من ذلك، وبعد
 استخدامالوسائلالتعليميةلتعليممهارةالكالملطلبة الكاتبةكمادةأطروحةباملوضوع"

 احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف التاسع سريانجبتامباكبنجرالثانيةالصف
 ".اجلنوبيةليمنتاناكمنطقةبنجر

 أسئلة البحث . ب
عرضاخللفيةأعاله،املشكلةاليتسيتمالتحقيقفيهايفهذاالبحثهيكمامن

يلي:

معلم يستخدمها اليت بالوسائل الكالم مهارة تعليم لطلبةاكيف العربية اللغة
 احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف التاسع بتامباكبنجرالثانيةالصف

 وأسئلةالبحثتفصيلياوهيممايلي:اجلنوبية.ليمنتاناكمنطقةبنجرسريانج
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الصف استخدامالوسائلالتعليميةلتعليممهارةالكالملطلبةكيفختطيط .1
 ؟التاسع

تنفيذ .2 لطلبةكيف الكالم مهارة لتعليم التعليمية الوسائل الصف استخدام
 ؟التاسع

الوسائل .3 استخدام بعد التاسع الصف لطلبة معلمي قبل من تقومي كيف
 ؟التاسعالفصل لتعليممهارةالكالميفالتعليمية

 أهداف البحثج.  
املعلومات  على للتحصل هو البحث هذا من فالغرض للبحث، ملشكلة وفقا

حول:
 معلمكيفية يستخدمها اليت بالوسائل الكالم مهارة لطلبةاتعليم العربية اللغة

 احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف التاسع بتامباكبنجرالثانيةالصف
 وملعرفةبالتفصيلعن:.اجلنوبيةليمنتاناكمنطقةبنجرسريانج

الصف استخدامالوسائلالتعليميةلتعليممهارةالكالملطلبةكيفيةختطيط .1
 .التاسع

تنفيذ .2 لطلبةكيفية الكالم مهارة لتعليم التعليمية الوسائل الصف استخدام
 .التاسع

3.  معلمي قبل من تقومي الوسائلكيفية استخدام بعد التاسع الصف لطلبة
 .التاسعالفصل التعليميةلتعليممهارةالكالميف
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 التحديد اإلجرائيد.   
 التحديداإلجرائيللموضوعالذيطرحتهالكاتبةهوكمايلي:

 استخدام .1
يستخدمها اليت التعليمية الوسائل استخدام هو هنا االستخدام من املقصود

تدريسمهارةالكالميفمواداللغةالعربيةللصفالتاسع،واليتتوضيحاملعلمانيف
استخدام والتنفيذ الوسائل، استخدام قبل التخطيط عملية أيًضا الدراسة هذه يف

 الوسائل،والتقوميبعداستخدامالوسائلالتعليمية.
 الوسائلالتعليمية .2

الوسائلاليتيستخدمهامدرسالوسائلالتعليميةاملشارإليهايفهذهالدراسةهيا
  اللغةالعربيةيفتدريسمهارةالكالميفالصفالتاسع.

 مهارةالكالم .3
على التاسع الصف طلبة قدرة هي الدراسة هذه يف إليها املشار الكالم مهارة

 احلوارباللغةالعربيةحولموضوع"رأسالسنةاهلجرية".
الصفالتاسع .4

 هذا يف التاسع الصف إىلبلغ أ التاسع الصف من تبدأ فصول، مخسة البحث
 الصفالتاسعه.

 ية البحثأهم  ه.  
مننتائجهذاالبحث،أملأنتكونمفيدا:

 للمدرسة .1

 للمدرسة كمعرفة التعليمالحول الكالميةوسائل الصفاملمهارة يف ستخدمة
.التاسع
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 يللمعلم .2
كمعلوماتللمعلَميحولالوسائلالتعليميةملهارةالكالمللصفالتاسعحبيث
ميكن الوسائلحبيث استخدام املشكالتيف كمرجعإلصالح استخدامها ميكن

 أنتكونأفضليفاملستقبل.
 للطلبة .3

 تقدميفوائدللطلبةلتسهيلفهمتعلممهارةالكالم.
 للباحثة .4

 للباحثة ومدخالت املتعلقةكمعلومات البصرية إضافة يف مرشحة كمعلمة
 باستخدامالوسائلالتعليميةيفمهارةالكالم.

 أسباب اختيار الموضوع . و
أسبابالكاتبةيفحتديدالعنوانأعالههي:

 ألنالوسائلالتعليميةهيواحدةمنجزءمهميفالتدريس. .1
2.  ملعرفة جدا املهم من أنه الكاتبة التعليمالترى الكالميةوسائل مهارة تدريس يف

 ألنهذهاملهارةهيواحدةمنأهماملهاراتيفاللغة.
محاًساللمشاركةية،سيكونالطلبةأكثروسائلالتعليمالوفًقاللكاتبة،باستخدام .3

 يفالتعلم.
 ملعرفةوسائلاليتجيبأنميتلكهامدرساللغةالعربيةيفتدريسمهارةالكالم. .4
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 السابقةالدراسات  . ز
عدة عن الكاتبة حبث وقد املوضوع، هذا حول عمليا حبثا الكاتبة تقدم أن قبل

مراجعمندراساتسابقةتتعلقهبذاالبحث،منهامايلي:
1.  التعليميةحممد الوسائل "استخدام الفناين، الِغفاري ورجال حليم ونور اهلل نصُر

 مهارة لتحسي الفيديو على املعتمدة للناشي"،العربية العربية كتاب يف الكالم
 2021.14(،2)3ثقفيا:جملةتعليماللغةوآداهبا،

العربية كتاب باستخدام العربية اللغة تعلم أن نستنتج أن اجمللة هذه من
اللغة لتعلم بدياًل يكون أن ميكن الفيديو وسائط مع الكالم مهارة يف للناشي

التعلموجًها إىل باإلضافة إيصاهلاالعربية األخطاءيف أنيتجنب ميكن كما لوجه،
املادة.

ال هذا تشابه الباحثة ستدرسه الذي البحث مع السابق يتعلقبحث
 التعليمالباستخدام استخدميةوسائل فقد االختالف عن أما الكالم. ملهارة

يفهذهالدراسةالسابقةكتابالعربيةللناشي.املؤلفون
و .2 سوسانيت الدأنيس "زين مهارةين، لزيادة واملسموعة املرئية الوسائل استخدام

لطلبة الثانويةالكالم مبدرسة الثانية االجتماعية الدراسات من العاشر الصف
ال تاجنونج الواحدة اجمللد.غوالعامة العربية، اللغة الرتبية جملة لغيت: جملة ،"2،

 2021.15يونيو-يناير2رقم.
 استخدام أن ميكناالستنتاج هذهاجمللة ومن املرئية الوسائل يفاملسموعة

لطلبة الكالم مهارة قدرة االجتماعيةحتسي الدراسات يف العاشر الثانيةالصف
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 تاجنونج الواحدة العامة الثانوية الدراسيمبدرسة العام يف ،2020/2021الغو
الطلبة قدرة زادت االختبار، نتائج على يفبناًء دورة. كل من الكالم مهارة يف

إىل زاد األوىل، الدورة يف ستي. الطالب درجة متوسط التمهيدي االختبار وقت
أدىن حبد وسبعي سبعة إىل أخرى مرة ارتفع الثانية، الدورة يف بينما وستي. مثانية

مناالكتماليصلإىلمائةباملائة.
 الذي البحث مع السابق البحث هذا تشابه يتعلقالباحثةستدرسه

الكالمباستخ ملهارة التعليمية الوسائل الدرادام هذه يف االختالف، عن أما سة.
طلبة بفحص مؤلفان قام االجتماعيةاالسابقة، الدراسات العاشريف الثانيةلصف

.الغومبدرسةالثانويةالعامةالواحدةتاجنونج
3.  القاسم وعبد املرئية الوسائل "استخدام املطازكية، التعلم مهارةيف لتحسي لعة

طلبة لدى خريسماالكالم املتكاملة اإلسالمية املتوسطة باملدرسة الثامن الصف
 2021.16،يوليو2،رقم2دارالسالم"،كالمنا:اجمللد

املرئية الوسائل استخدام أن نستنتج أن ميكن اجمللة هذه أنمن ميكن
الطلبة يتمكن حبيث الطلبة، لدى والفهم التعلم تركيز من املواديزيد استنتاج من

اليتمتتسليمهاباستخداماللغةالعربية.
 ستدرسه الذي البحث مع السابق البحث هذا يتعلقالباحثةتشابه

الكالمباستخ ملهارة التعليمية الوسائل دام االختالف، عن أما الدرا. هذه سةيف
 الثامن الصف طلبة بفحص مؤلفان قام اإلسالميةالسابقة املتوسطة باملدرسة

.املتكاملةخريسمادارالسالم
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و .4 السعدية التعليمحليمة كوسيلة الصغرية واتساب "جمموعات ألفيان، إيفان حممد
،1،رقم.13"،عربيا:جملةالرتبيةاللغةالعربية،اجمللد.مهارةالكالمعرباإلنرتنت

 2021.17يونيو
هبا القيام جيب مراحل عدة هناك أن نستنتج أن ميكن اجمللة هذه من

 جمموعة الصغريةالستخدام خاللواتساب من الكالم مهارة تعلم يف كوسيلة
نفذت: االعدادية املرحلة يف واخلتام. والتنفيذ اإلعداد مرحلة وهي مراحل، ثالث

(تقسيمالطلبةإىلجمموعاتواتسابصغريةتتكون2(حفظرقمواتساب،)1)
(اختيارمنسقيلكلجمموعةواتسابصغرية.3منسبعةطلبةوحماضرواحد،)

م )تتكون من: التنفيذ )1رحلة واتساب، جمموعة يف واملظهر االفتتاح منسق2( )
( اجملموعةللتحضري، قائد قبل املواد3من وتوفري الصغرية واتساب جمموعة (تفعيل

( التعليمية، )4واألهداف األسئلة، بطرح للطلبة يسمح ملمارسة5( التحضري )
( الكالم، خالل6مهارة من الكالم مهارة ممارسة أو( الصوتية املالحظات

لطرح والفرصة الراجعة التغذية إعطاء اخلتامية، املرحلة يف الفيديو. مكاملات
األسئلةاملتعلقةباملواداليتمتتدراستها.

 ستدرسه الذي البحث مع السابق البحث هذا يتعلقالباحثةتشابه
الكالمباستخ ملهارة التعليمية الوسائل االختالف،دام عن أما الدراسة. هذه يف

السابقة،استخداماملؤلفانوسائلواتسابيفالتعلمعرباإلنرتنتملهارةالكالم.
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 ح.  هيكل البحث
كتابةاملنهجيةيفهذهالدراسةهيكمايلي:ال  
وحتديد   البحث، وأسئلة البحث، خلفية على حيتوي مقدمة، األول الباب

ودراساتالسابقة،أسباباختياراملوضوعالبحث،واإلجرائي،وأهدافالبحث،وأمهية
وهيكلالبحث.

 الثاين النظريالباب علىاإلطار حيتوي ، حول التعليمنظريات يةالطرق تعريف،
 التعليمية، الوسائل استخدام من وأهداف التعليمية، الوسائل التعليمالوأنواع ية،وسائل

.يةالتعليموالتقومي،تعريفمهارةالكالموتعريفاللغةالعربية،و
،البحثذايته،وومدخلالبحثنوع،حيتويعلىالبحثيةمنهجالبابالثالث

و والبيانات البحث، ومصادرهاوموضوع البيانات، مجع وأساليب حتليل، أسلوب
.البيانات

البابالرابعتقدميالبياناتوحتليلها،حيتويعلىحملةعنميدانالبحث،وتقدمي
وحتليلالبيانات.البيانات،

قرتاحات.اخلامتة،حيتويعلىاخلالصةواإلالباباخلامس


