
 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث .أ

  وأحدها هم يف أفعاهلم ه، أفعال اتمااييةل  اتمااي،  وأول وأخماإلنسان 
  والمعبري املمبادل وقبول األفكار  اإلتصال هو وسيلة لمبادل اخلرباتهو اإلتصال. 

  أو المعبري املمبادل واالتفاق يلى موقف أو معمقد. المعبري ين املشاير لبعضهم البعضو
ولذلك  يف العال االتمااي، جيب أن تكون هناك يناصر مشمركة يمف  يليها بشكل 

يف المفايل لنكون قادرين يلى فهم أفكار  .1)ممبادل ويفهاها يدد من الناس )اجملماع
نظام األصوات  اللغة ه،وفًقا للقاموس اإلندونيس،  .اللغةبالطبع من خالل و ومشاير

اللغة ه،  2.تعسفًيا وتقليدًيا كوسيلة للمواصل لنقل املشاير واألفكار النط  الذي
أما اللغة من حيث ه، فه، أصوات يعرب هبا  3 ألفاظ يعرب هبا كل قوم ين مقاصدهم.

 فاللغة ه، نظام لكلذو 4.كل قوم ين أغراضهم كاا سيذكره املصنف يف باب املعمل
 .للمعبري ما هو موتود يف املشاير واألفكار ليبلغ أو يسمخدم الذي صوت ال رموز أو

اللغة العربية لغة  5واللغة العربية ه، الكلاات اليت يعربهبا العرب ين أغراضهم.
 مهاة ألي جمماع إسالم، ألهنا لغة يبادة. وه، لغة يسمخدمها اجملماع اإلسالم، يلى
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فإن معىن اللغة العربية هنا هو  .6ق واسع ويعمقدها يامة الناس أهنا لغة اهلل املخمارنطا
لغة من حيث المعبري ين الكلاات اليت ميكن تفسريها يلى أهنا اتصال. وهذا يدل يف 

 .للاسلاني  بل أصبحت لغة يبادة فقطالواقع يلى أن اللغة العربية ليست لغة يومية 
لاسلاني ألن القرآن واألحاديث اليت ه، األساس واملصدر ل اللغة العربية ه، لغة

اهلل سبحانه وتعاىل يف  كاا قالالرئيس، للشريعة اإلسالمية مكموبة باللغة العربية 
 :2يوسف اآلية  الكرمي سورةالقرآن 

 (2)سورة يوسف :  َاْنَزْلٰنُه ُقْرٰاًنا َيَرِبيًّا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلْوَن ِانَّا 
هذه اآلية هو أن اهلل أنزل القرآن الكرمي باللغة العربية  وبالمايل الغرض من 

 .لك، يماكن من فهم حممويات القرآن  حيماج املسلاون حًقا إىل تعلم اللغة العربية
ه،  13  فاألهداف املبنية يلى املنهاج أما بالنسبة لدروس اللغة العربيةو

  وتشال أربع شفهيًا وكمابيًا يلى حد سواءبية تناية القدرة يلى المواصل باللغة العر
م اللغة العربية أيضا ييف تعلو 2.والكمابة والقراءةوالكالم  االسمااعمهارات لغوية وه، 

ال ميكن فصلها ين تعلم لمرقية املهارات األربع منها االسمااع والكالم والقراءة 
 والكمابة. 
باللغة اإلجنليزية والذي   speaking skillمهارة الكالم يف اللغة تعادل مصطلح و

keterampilan berbicaraميكن تفسريه باللغة اإلندونيسية 
ه، القدرة  الكالممهارة و .8

يلى المعبري ين أصوات النط  أو الكلاات للمعبري ين األفكار يف شكل أفكار أو آراء 
مهارة الكالم ه، القدرة يلى المعبري لك لذو 7.أو رغبات أو مشاير للشريك املمحدث

ين الكلاات للمعبري ين األفكار من خالل المحدث بشكل تيد إىل الشخص اآلخر 
الذي ميكن أن يكون شخصني أو أكثر والذي يمكون من القدرة يلى المعبري ين 
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ل والكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متث .األصوات للمعبري ين األفكار
 غاية من غايات الدراسة اللغوية  وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين.

تعبريات األفكار  إىل  تمكلمهو مهارة لغوية مهاة للغاية  ألنه من خالل  الكالم
 .أيًضا يمواصل البشر ويمواصلون اتماايًيا تيًدا الكالمبالكلاات املنطوقة. من خالل 

األولية يهدف  فإن تعليم مهارة المحدث باللغة العربية لغري العرب يف املرحلة 
  إىل أن يكون الطالب قادرين يلى نط  األصوات العربية بشكل من بني أمور أخرى

  تكون قادرة يف اللغات األخرى( وبمنغيم صحيح صحيح )خاصة تلك اليت ال مثيل هلا
قادرة يلى الماييز بني نط  أحرف العلة  يلى نط  األصوات. احلروف اجملاورة  

  فكار مجال كاملة يف رروف خمملفةالطويلة والقصرية   قادرة يلى المعبري ين األ
  قادرة يلى المحدث يف املواقف ط  مجل بسيطة بنربة ونغاة مناسبةقادرة يلى ن

 الرمسية بسلسلة بسيطة من اجلال )بنية ( وقصرية قادرة يلى المحدث بطالقة يف
دثة تيدة  فال افاحمل الكالم ةقدرة يلى اكمساب مهاريف  أماو 10.املوضويات العامة

والفهم  االسمااع مهارة  بل جيب إضافمها إىل فقط يكف، يلى المدريبات الكمابية
 يمأثر اسمخدام اللغة شفهًيا من العوامل العالية 11.بفصيحةبمعبريات منهجية  املساوع 

ونظام الكالم  وتراكيب الكلاات واجلال واخميار الكلاات والمنغيموه، النط  
  12 .واملظهر وإهنائها الكالموحمموى الكالم وكيفية بدء 

تدريس اللغات األخرى حيث جيب  كاا يفاللغة العربية هو يف األساس  وتعليم
ل   هناك أيًضا اسمراتيجيات ووسائالطريقة غريأن يمقن املعلم منهجية تدريس اللغة. 

المدريس اليت ميكن اسمخدامها من قبل املعلاني كارتع لمنفيذ يالية أنشطة المدريس 
بشكل يام  أي حىت يماكن الطالب  الكالممع الغرض من  تناسبكاا أنه .والمعلم

أن تكون أنشطة المعلم  فال بدى  .من المواصل لفظًيا بطرق بسيطة يف احلياة اليومية
                                                 

10 Aziz Fakhrurrozi & Erta Mahyudin, op.,cit, hal. 325  

11 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 67 

12 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI 

PRESS, 2011) hal. 138 



يف امليدان ال  الكالمفإن أنشطة  ولكن  .وية يف الفصلاخلاصة بالكالم أنشطة مممعة وحي
وذلك ألن يالية المدريس والمعلم تسمخدم طريقة احملاضرة  .تمواف  مع الغرض الفعل،

المعلم اليت ووسائل   اسمراتيجيات يفقط وال تطب واإلتابات يلى الماارين املكموبة
 باللغة العربية. تمكلمالطالب قدرة يلى  ال ميلك وهلذا  .تديم يالية المدريس والمعلم

وموتد أيضا حرج يف مهارة الكالم منها صعوبة لنط  حرف اللغة العربية 
 بصحيح واملفردات القليلة والمركيب خطاء. مث ال يسمخدم املعلم بطريقة تيدة أيضا. 

هذا. االسمراتيجية اليت ميكن  تمضانمعلياية الحباتة إىل اسمراتيجيات ووسائل  ولذلك
ه،  اسمراتيجية الدبلجة .اسمخدامها لمحقي  هذا اهلدف ه، اسمراتيجية الدبلجة

ولكن لمعليم مهارة . شخص أو اسمبدال الصوت يف الفيديو بصوت الداخل أسلوب
 ل  مثل الوسائلاحلاتة إىل ديم الوسائ (Dubbing) الدبلجة اسمراتيجيةالكالم مع 
يف العصر احلايل كثرية من وسائل الساعية البصرية اليت متكن أن  صرية.الساعية الب

تديم تعلم اللغة ويف مهارة الكالم خاصة. مثل الرسوم واألفالم أو فيديو أو يف 
م اللغة يلمسهيل تعليوتوب. ولذلك تريد الباحثة اسمخدام وسائل الساعية البصرية 

   وال سياا مهرة الكالم.العربية
يف الصف الثامن  املدرسة املموسطة اإلسالمية زين العزيز الحظات يفامل كاا يف

كالم  ال يزال الطالب يواتهون صعوبة يف فهم الأنه يف تعلم اللغة العربية خاصة ملهرة 
الكلاات والمعبري ينها باللغة العربية  حىت يند سؤاهلم ين بياناهتم الشخصية  ال 

ووتت الباحثة أن ال قادر الطالب تمكلم اإلطالق.ميكنهم نطقها باللغة العربية يلى 
الصعب المعبري  قالوا أيًضا إنه منو .وقوايدهممفرداهتم باللغة العربية مجيد من نطقهم و

حىت اآلن مل يمخصص يف تعلم مهارة  يلم املعلم  إىل تانب أن ين اللغة العربية
ردات. باإلضافة إىل ذلك ال كالم أو احملادثة. يمعلم فقط ين طري  الكمابة وحفظ املفال

 LCD.لديها   يلى الرغم من أن املدرسة املادةاليت تديم  ليسمخدم املعلم الوسائ
راتيجية ولذلك أفعل بمجربة باسمخدام اسم. بالبحث بشكل أيا  الباحثةمم هتلذلك و



أو اسمبدال الصوت  الداخل أسلوباسمراتيجية الدبلجة ه، الدبلجة يف مهارة الكالم. 
 .يف الفيديو بصوت شخص

 أسئلة البحث .ب

لطلبة  ( يف مهارة الكالمDubbingاسمخدام اسمراتيجية الدبلجة )كيف فعالية 
 ؟ زين العزيز بمامباناإلسالمية  املموسطةمبدرسة الثامن الصف 

 المحديد اإلترائ، .ج

لشرح وترك اخلطاء يف تفسري هذا املوضوع  تعط، الباحثة بيان اإلصطالحات 
 اآلتية: 

 فعالية -1

  تأثري )نميجة  أثر  تأثري( وهو 13مصدر من فعال ومعنه نشاط وقوة المأثري.
فإن الفعالية ه، القدرة يلى حتقي   لكلذو 14ميكن أن حيق  نمائج أو يكون فعااًل.

املطلوبة ويقصد هبذه الفعالية يعمرب ش،ء ما فعاًلا إذا كان لديه النميجة ف. املطلوبةالنميجة 
 زين العزيز بمامبان.اإلسالمية  ه، النشاط الدراس، اليت أترهتا مبدرسة املموسطة

 اسمخدام -2

اسمخدام  مبعىن اسمعال.  –يسمخدم  –اسمخدام: مصدر من اسمخدم 
  15.سمخدام  اهو يالية  طريقة السمخدام ش،ء مااالسمخدام 

 (Dubbingاسمراتيجية الدبلجة ) -3
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اإلسمراتيجية ه، فن المخطيط للعاليات يف احلرب  ويف قاموس أكسفورد 
اإلسمراتيجية ه،  16.وخاصة حتركات اجليوش والقوات البحرية يف مواقع مواتية للقمال

بناًء يلى هذا الفهم  اإلسمراتيجية ه،  12.خاصةخطة أنشطة دقيقة لمحقي  أهداف 
 .خاصةلمحقي  أهداف  و تصايم يالية يف احلربفن 

 مأخوذة من كلاة (dubbing) يف قاموس أكسفورد  الدبلجةوأما الدبلجة 

 dub18اسمبدل أو أضف إىل املسار الصويت لفيلم أو شريط مغناطيس،. اليت تعين 
أو اسمبدال الصوت يف الفيديو  الداخل أسلوبفإن اسمراتيجية الدبلجة ه،  لكلذو

 .خصبصوت ش

 الكالم -4

الكالم هو ما يصدر ين اإلنسان ليعرب به ين ش،ء له داللة يف ذهن املمكلم 
والسامع  فهو يبارة ين لفظ ومعىن واللفظ يمكون من رموز صوتيه هلا داللة 
اصطالحية ممعارف يليها بني املمكلم والسامع  وبالداللة تمم الفائدة  فالكالم هو 

مهارات االتصال اللغوي اليت تناو باالسمعاال  وتمطور احلديث  واحلديث مهارة من 
ب  ميكن فهاه أن الكالم هو تعبري ين اما س من بعض المعريفاتو17باملاارسة والدربة.

 .الكلاات من نمائج األفكار إىل احملاور وميكن أن يكون شخصان أو أكثر

 أهداف البحث .د
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هارة الكالم لطلبة يف م (Dubbingالدبلجة ) اسمراتيجيةملعرفة فعالية اسمخدام 
 زين العزيز بمامبان. اإلسالمية  املموسطةمبدرسة الثامن الصف 

 أمهية البحث .ه

 ونمائج هذه الدراسة ومن املمواقع أن تكون مفيدة من أتل:

 املعلم -1

يمطور املعلم فضيلة المعلم املامعو ويقوم الوريفة وبمخطيط المعلم مجيد. مث 
 يمعرف الصعوبة يف المعلم.

 الطالب -2

هذا البحث مفيد تدا للطالب ألنه جيعلهم مهماني وأسهل يف إتقان اللغة 
 العربية. 
 درسةامل -3

باسمخدام اسمراتيجية الدبلجة ملسايدة يف االكمساب هذا البحث ميكن 
 العربية خاصة. ترقية تعليم اللغةاألهداف يف تعليم مهارة الكالم و

 حدود البحث .و

 حدود املوضوع -1

يف ( Dubbingالدبلجة )اسمراتيجية فعالية اسمخدام وضوع حددت الباحثة امل
 زين العزيز بمامبان.اإلسالمية  املموسطةمبدرسة الثامن لطلبة الصف  مهارة الكالم

 حدود املكان -2



زين اإلسالمية  املموسطةمبدرسة الثامن هذا البحث العلا، لطلبة يف الصف 
 .العزيز بمامبان

 الدراسات السابقة .ز

 السابقة اليت تمكون هبذا املوضوع فاا يل،:أما الدراسات 
 The Effectiveness of Dubbing Movieرزق نور روكاين باملوضوع 

Strategies on Student’s Speaking Ability at The second Grade of MA At 

Tohiriyah Ngantru.20  ملعرفة فعالية باسمخدام اسمراتيجية فيلم الدبلجة يف هذا البحث
والفرق بني هذا البحث يم الكالم. ويسمخدم يف اللغة اإلجنليزية. وحباصله فعالة. يف تعل

يف تعليم اللغة األجنلزية وحبث،  (Dubbingوحبث، هو أسمخدم اسمرياتيجية الدبلجة )
 ( يف تعليم اللغة العربية.Dubbingاسمرياتيجية الدبلجة )

البحث كاا ساندا نورياندي وهرنيوايت وميليا ديوي توديأسري باملوضوع 
اإلثنا يشر فعالية اسمخدام أسلوب الدبلجة الفيلم لمرقية مهارة الكالم لطلبة الصف 

. اهلدف ملعرفة مهارة الكالم قبل 2016/2012 1اللغة باملدرسة الثانوية احلكومية 
ملعرفة اسمجابة الطالب يف هذا المعليم. وبعد تنفيذ أسلوب الدبلجة يف المعليم و

والفرق بني هذا حتفيز ويسمطيع لمرقية اللغة اليبانية. واخلالصة هذا أسلوب مممع و
 البحث وحبث، 

( يف تعليم Dubbingحماد يادل أمراهلل باملوضوع اسمخدام أسلوب الدبلجة )
وهذا البحث  21ج. مهارة الكالم باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية واحد ماالن

                                                 
" The Effectiveness of Dubbing Movie Strategies on Student’s:رزق نور روكاين  البحث20

Speaking Ability at The second Grade of MA At Tohiriyah Ngantru "  تولونج أتونج: تامعة تولونج(
 (2018أتونج اإلسالمية احلكومية  

( يف تعليم مهارة الكالم باملدرسة Dubbingحماد يادل أمراهلل باملوضوع اسمخدام أسلوب الدبلجة )21 
ماالنج  )ماالنج: تامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  الثانوية اإلسالمية احلكومية واحد ماالنج

2018) 



( ما قدرة تعليم مهارة الكالم يف الفصل الضابط باملدرسة الثانوية 1بأسئلة ه،: 
( يف Dubbing( كيف تطبي  أسلوب  الدبلجة )2اإلسالمية احلكومية واحد ماالنج؟ 

( ما فعالية 3تعليم مهارة الكالم باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية واحد ماالنج؟ 
( يف تعليم مهارة الكالم باملدرسة الثانوية اإلسالمية Dubbingلجة )أسلوب الدب

أكرب من نميجة املسموى  011 6االخمبار اإلحصائ ؟ وبنميجة احلكومية واحد ماالنج
 18667 %5كذالك أكرب من نميجة املسموى املعنوى  28386=  1املعنوى %

 مقبولة.مقبول أي أن فروض البحث  1Hمردود و  o Hوذلك مبعىن أن 
وأما يف حبث إنمان فمااوايت باملوضوع ترقية مهارة الكالم اللغة تاوى 

تامباك  1بأسلوب الدبلجة أفالم يف طلبة الصف السابع باملدرسة املموسطة احلكومية 
مبنطقة بانيوماس. وأهدفه ملعرفة ترقية مهارة الكالم اللغة تاوى بأسلوب الدبلجة 

تامباك مبنطقة بانيوماس  1درسة املموسطة احلكومية أفالم يف طلبة الصف السابع بامل
 1وملعرفة تغري سلوك و موقف يف طلبة الصف السابع باملدرسة املموسطة احلكومية 

تامباك مبنطقة بانيوماس بعد يالية المعليم باسمخدام أسلوب الدبلجة أفالم.  وحصوله 
طلبة الصف السابع ترقية مهارة الكالم اللغة تاوى بأسلوب الدبلجة أفالم يف 

والفرق بني هذا البحث تامباك مبنطقة بانيوماس فعال. 1باملدرسة املموسطة احلكومية 
يف إخميار املدرسة. يف حبث، باملدرسة املموسطة اإلسالمية تامبان  وهذا  وحبث، هو

 البحث باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية واحد ماالنج.
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In Academic Year 2011/2012”  أسمخدم والفرق بني هذا البحث وحبث، هو
جة ( يف تعليم اللغة األجنلزية وحبث، اسمرياتيجية الدبلDubbingاسمرياتيجية الدبلجة )

(Dubbing.يف تعليم اللغة العربية )  .،وهذا البحث باسمخدام طريقة حب، إترئ، صف



 22يرض الطالب بإجيايب يف تطبي  الدبلجة الرسوم املمحركة لمعليم مهارة الكالم.
يف إخميار املدرسة اللغة والطريقة. يف حبث، باملدرسة  والفرق بني هذا البحث وحبث، هو

ان باللغة العربية وبالطريقة المجريبية  وهذا البحث باملدرسة املموسطة اإلسالمية تامب
 الثانوية احلكومية واحد تيكولو باللغة اإلجنليزية والطريقة اإلترائ، الصف،.

 املسلاات األساسية وفرضية البحث .ح

 املسلاات األساسية .1

بناء يلى أهداف البحث ومسألمه  يف هذا البحث فالباحثة رزمت املسلاة 
األساسية أي: "باسمخدام إسمراتيجية الدبلجة أن يسايد مهارة الكالم يعين يسهل يف 

 وزيادة الدافع يف المعليم. الكالم

 فرضية البحث .2

الطلبة  نمائجذات داللة احصائية بني  الفرقتوتد   (Ha)الفرضية البديلة 
 املموسطةمبدرسة الثامن إسمراتيجية الدبلجة يف مهارة الكالم لطلبة الصف  ماسمخداب

 .زين العزيز بمامباناإلسالمية 

الطلبة  نمائجذات داللة احصائية بني  الفرقال توتد (  (Hoالفرضية الصفرية 
 املموسطةمبدرسة الثامن إسمراتيجية الدبلجة يف مهارة الكالم لطلبة الصف  مباسمخدا

 .زين العزيز بمامباناإلسالمية 

 هيكل البحث .ط
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 تنقسم الباحثة يف هذا البحث إىل مخسة أبواب ولكل باب فصول كاا يل،:
 :الباب األول -1

 لبحثوأهداف ا أسئلة البحثاملقدمة ه، تمكون من خلفية البحث و
 وأمهية البحث وحدود البحث والدراسات السابقة  وصطلحات البحث و

 هيكل البحث.و وفرضية البحثاملسلاات األساسية 
 الباب الثاين: -2

 يبحث ين الدراسة النظرية من موضوع البحث الذي رفعه الباحثة
 وحيموى يلى ثالثة الفصول:

 الفصل األول: مهارة الكالم (أ
 (Dubbing)الفصل الثاين: اسمراتيجية لدبلجة  (ب

 الباب الثالث: -3
ومدخله وتصايم احلث  نوع البحثيبحث ين طريقة البحث منهم 

أساليب و البيانات ومصادرهاو جمماع البحث ويينمهو موضوع البحثو
 مجع البيانات وتصايم القياسات وأسلوب حتليل البيانات.

 الباب الرابع : -4

يرض البيانات وحتليلها حملة ين ميدان البحث وتعليم اللغة يبحث ين 
 العربية فيه  تقدمي البيانات والمحليلها.

 اخلامس:الباب  -5
 يلى خالصة البحث  وتوصيات البحث حيموى اخلامتةيبحث 


