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إ 

ولیاء 

الرتبية وتأهيل املعلمني
٢٢١٢٢٢٥٨١

اإلسالمية الحكوميةيجامعة الرانير 
بندا أتشيه-دار السالم 

ه١٤٣٨/م٢٠١٧



٢



٣



٤

شكر وتقدير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

األنام خلق اإلنسان وعلمه البيان والصالة والسالم على سيدياحلمد هللا الذ

حممد وعلى آله وأصحابه ذوى الكرام.

قدم لكلية الرتبية يالباحث بإذن اهللا من كتابة هذه الرسالة اليت متفقد ،وبعد

احلكومية بندا أتشية للحصول على الشهادةوتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية

الطريقة املباشرة واستخدامها يف "املوضوعحثاالبوقد اختار. )S.Pd.Iاجلامعية األوىل (

سة جتريبية بقسم تعليم اللغة العربية تدريس احملادثة بأفالم اإلمام الشافعي العربية (درا

.")للمستوى األول

ةللمشرفني الكرميني مها األستاذبالشكر العميققدم الباحث تيويف هذه الفرصة 

. ريواألستاذ الدكتور حممد فجر الفالح املاجستاملاجستري خريا حممد النورالدكتورة

بالشكر اجلزيلهلما قدم الباحثتي

هما خري اجلزاء.يعسى أن يباركهما اهللا وجيز 
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الشكر ملدير اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية بم الباحث دقتوي

اللغة العربية وجلميع األساتذة وموظفي مكتبة تعليمالرتبية وتأهيل املعلمني ورئيس قسم

يف كتابة هذه الرسالة.ةعدوه بإعارة الكتب احملتاجااجلامعة الذين قد س

وأمي -رمحه اهللا –حسنيأيبالكرمينيالدعاء اخلالص لوالدي بقدم الباحث توي

التعلم يفجوريدة 

وهلما الدعاء اللهم ،الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكوميةكلية ب

اغفرهلما وارمحهما وعافهما.

الشكر لزمالئه يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة بقدم تال ينسى الباحث أن يو 

هم النافعة ودفعوه إىل إمتام كتابة هذه ر الذين قد ساعدوه بتقدمي بعض أفكا٢٠١٢

أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.بهميجيز الرسالة. أدعو اهللا تعاىل أن 

،يرجو الباحث أن تكون هذه الرسالة نافعة لنفسه خاصة وللقارئني عامة،وأخريا

كتابة هذه الرسالة كل املعينني واملتربعني يفاخلامتة عسى اهللا أن جيزيويدعو الباحث يف

أمجعني .آمني.
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استهالل

بسم اهللا الرحمن الرحيم

ة : ليرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . . . (المجاد

١١(

.ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إلى الجنة

(رواه مسلم)

قال اإلمام عبد اهللا الهرري رضي اهللا عنه :

"يكون قوي الهمة في العلم.من أراد اهللا به خيرا كثيرا، "
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إهداء

ر

املكرمة والديتو -رمحه اهللا–حسنياملكرم والديإىل-١

حفظهما اهللا وأبقامها يف الذين ربياين صغري اجوريدة

خواين احملبوبني إسالمة الدين والدنيا واألخرة وإىل 

ومجيع أسريت املكرمني 

، اإلسالمية احلكوميةالرانرييجامعةوإىل أساتذيت يف -٢

.تقديرا وإجالالالذين أدين هلم بالكثري 

الرانرييوإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف جامعة-٣

على . . أقول شكرا جزيالاحلكوميةاإلسالمية

، جزاكم يمساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلم

.اهللا خري اجلزاء
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الطريقة التقليدية

لبةمربع درجات الط:٨–٤اجلدول 
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مستخلص البحث

حيفظون املفردات ويتعلمون للمستوى األولقسم تعليم  اللغة العربيةطلبة إن
قدرة الطلبة علىترقيةفطبعا هذه العملية ستكون حماولة جيدة يف ،قواعد اللغة العربية

ولكن يف الواقع كثريا من الطالب ال يقدرون على أن .التخاطب والتحادث باللغة العربية
فقام الباحث ولذلكيف احملادثة.العربيةقواعد اللغةمن املفردات و ماتعلموايطبقوا

الطريقة املباشرة واستخدامها يف تدريس احملادثة بأفالم اإلمام "املوضوع لىبالبحث ع
العربيةتعلموا من املفردات وقواعد اللغةأن يطبقوا ما لبةلتسهيل الط"الشافعي العربية

فعاليةالتعرف علىفقام الباحث ببحثه املذكور بأهداف احملادثة.رتقيةل
على احملادثةالطلبةقدرة قيةرت لبوسيلة األفالم "اإلمام الشافعي العربية"طريقة املباشرةال

تطبيق الطريقة املباشرة بأفالم والتعرف علىللمستوى األولبقسم تعليم اللغة العربية 
،وأما طريقة البحث فهي الطريقة التجريبيةيف تدريس احملادثة.اإلمام الشافعي العربية 

طبق تلك الطريقة بوسيلة األفالم مابعد البعديويف مجع البيانات قام الباحث باالختبار
للمستوى جميع الطلبة يف قسم تعليم  اللغة العربية فأما.جتريبيا

، فأخذ ا منهم عينةطلبة. واختار الباحث بعض١٨٢وعددهم يري األول جبامعة الران
عددهم و ٣(فصلالباحث فصلني من طلبة املستوى األول ومها ال

وأما نتائج اليت حصل عليه .الباط٢٠عددهم و بية ي١(فصلالو الباط٢٠

"اإلمام الشافعي العربيةبأفالم "الطريقة املباشرةاستخدامإن الباحث يف هذا البحث فهي
) Tت  (–ألن النتيجة احملادثة.سيطرةعلىلبةطقدرة اللرتقيةفعالتدريس احملادثةيف 

موعة نتيجة  أي ). ١,٦٨) اجلدول  (Tت (–أكرب من )١,٩٥(احلساب
.دريس احملادثةيف تالضابطةموعة التجريبية أعلى من نتيجة 
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الفصل األول

مقدمة

مشكلة البحث- أ

وبأن الناس حيتاج ١أن اللغة هي أمن املعلوم 

ن يكون هناك ماميكن به أاحلياة اإلجتماعية. والبد بعضهم إىل البعض اآلخر لبقائهم يف

ن تكون أاللغة وسيلة للتفكري والتعبري وظائفتها اللغة.يال وهإاملواصلة واملعاملة بينهم 

وبني شخص ،احلياة اإلنسانية كل يوم بني شخص وشخصآلة لإلتصال واملواصلة يف

.ادثةاحملباسممعروفةالعربيةاللغةويف،آخرىءشأيو أوجمتمع 

،إلندونيسي من الكتابةااليت أكثر استخداما بالنشاط  اللغويحملادثة منإن ا

هي مادة اليت تعلمها احملادثة،. يف تعليم اللغة العربيةيتكلمون   أكثر  مما  يكتبونيأ

يفهي  مهارة  من املهارات األربعكذلك و ،داف مهارة الكالمهىل أإوصول لاملدرس ل

تعليم مهارة إنبعضها بعضا ارتباطا قويا.ةارة مرتبطتعليم اللغة العربية حيث أن هذه مه

التلفظ حىت يستطيعوا ستماع و قادرين على االلبةلطاوهي ليكون،أهدافالكالم له

يستخدمها املدرسون يفأشياء اليتاللغة العربية لتعليمو . على التكلم باللغة العربية
.٣. م.)، ص١٩٣١دار املعلوف،الطبعة الثامنة عشرة، (القاهرة:،الوسيط األدبي العربي والتاريخةأمحد اال سكندرى ومسطفى عناىن،١
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ن أمثل الوسائل التعليمية والطريقة التعلمية وغريها. فالبد للمدرسني ،تعليمها وتفهيمها

التعليم والتعلم.يفهاو 

دريستيفو لحصول على األغراض الرتبوية. لالتدريسعملية مهمة يفالطريقة 

ه. مما يناسبرهاااللغة األجنبية قد عرب اللغويون بعض الطرق ولكن على املدرس أن خيت

الظروف املتعلقة باملواد و باألهداف الرتبوية املعينة"البد أن يناسب فتطبيقها وأما

إمكانات ووسائل التدريس و اإلمكانات املادية املتاحةلطلبة ومكانة التدريس و او سيةالدرا

ولتدريس مهارة الكالم طرق خاصة منها الطريقة املباشرة.٢".تهوقدرادرسامل

اللغة األجنبية دون دريسستعماهلا يف تاالطريقة املباشرة هي الطريقة اليت 

وميكن للمدرس ٣ستخدام لغة وسيطة سواء كانت لغة أخرى بل إستعماهلا اللغة نفسها.ا

إن هذا الفيلماألفالم العربية مثل "اإلمام الشافعي".الوسائل التعلمية منهاأن يستخدم

وحياول املدرسمجلة فجملة الطلبةهشاهدمث ي،يف طلب العلم وما يتعلق بهقصة عربية 

وجه بعداللعلى تعبري اللغة اللعربية يف أكمعلى فهمها حىت يقدروا لبةمساعدة الط

ذلك.

2Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, Cet. 2,
(Jakarta:Kencana Prenada Group, 2011), hal. 199-202.

.٥٥م.)، ص. ٢٠٠٤جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، ، (بندا أتشية:المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسالمى بنت حممود،٣
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علمنياملأهيلية الرتبية وتكلاملوجودة يفقسم تعليم  اللغة العربية من األقسام إن

احملادثة دريسمما ال ريب فيه فإن ت،احملادثةمادةاملدرسويدرس فيهلرانرييامعة اجب

حيتاج إىل املدرس املؤهل ألن يقدر على تطبيق الطرق الصحيحة حىت تكون األغراض 

حيفظون املفردات للمستوى األولاللغة العربيةقسم تعليم طلبة تاملنشودة ناجحة. وكان

فطبعا هذه العملية ستكون حماولة جيدة ،ويتعلمون قواعد اللغة العربية يف مادة األخرى

واحدثطرون عليها ويستطيعون أن يتسييف ارتفاع قدرة الطلبة على اللغة العربية وهم م

جيدا.

من تعلموااملطالب ال يقدرون على أن يطبقوا ولكن يف الواقع كثريا من ا

يف احملادثة. وهذا يدل على أن قدرة الطلبة بقسم تعليم العربيةقواعد اللغةاملفردات و 

خاطئ ،زيادة،حيتوي باالختفاء،ضعيفةيف مهارة الكالمللمستوى األولاللغة العربية 

"أنا جائع جدا اآلن. منذ مىت او الومما يدل على ذلك ق.خاطئ يف تركيب،التشكيل

انت ،أين إنسانه؟،هي موجود هنا ال؟،كيف رأيك باملشكلة هذه؟،أنظر هو!،ترجع؟

يف شاطئ وابوالص،يف الشطئ البحر،سأسأل شىيء!...هنا...أخيت،حتفظ كم أية؟

ولذلك أراد " وما أشبه ذلك.ملاذا حتزنني يا أخيت؟والصوابملاذا حتزن يا أخيت؟ ،البحر

أن يطبقوا لبةبأفالم اإلمام الشافعي العربية لتسهيل الطرة الباحث استعمال الطريقة املباش

يف ترقية احملادثة.العربيةا تعلموا من املفردات وقواعد اللغةم
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أسئلة البحث-ب

الطلبةقدرة رقيت"اإلمام الشافعي العربيةبوسيلة األفالم "طريقة املباشرةالهل- ١

؟األولللمستوى بقسم تعليم اللغة العربية على احملادثة

تطبيق الطريقة املباشرة بأفالم اإلمام الشافعي العربية يف تدريس احملادثة؟كيف- ٢

أهداف البحث-ج

بوسيلة األفالم "اإلمام الشافعي العربية"طريقة املباشرةالالتعريف على فعالية- ١

.للمستوى األولبقسم تعليم اللغة العربية على احملادثةالطلبةقدرة قيةرت ل

تطبيق الطريقة املباشرة بأفالم اإلمام الشافعي العربية يف تدريس علىالتعريف - ٢

احملادثة.
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أهمية البحث- د

وأما أمهية هذا البحث للطلبة هي

يف عملية الطلبة فارحنيحىت تكون،فالم اإلمام الشافعي العربيةاألباستخدام وسيلة 

وتكون مصدرا دريسني أن يستخدموا هذه الوسيلة يف عملية التدرسللمميكن و .التدريس

. دريسومراجعا يف تطوير عملية الت

البحثفروضو فتراضاتالا- ه

سلسلة الفعاليات املنظمة اليت يديرها املعلم داخل الشعبة هيطرق التدريس إن

املواقف التعليمية واستخدامه لتحقيق أهدافهالدراسية 

للوسائل ، واإلقبال واستخدامهخلطوات املواقف التعليميةوفقاللوسائل واألنشطة املختلفة

خلطوات منظمة إلكساب املتعلمني املعرفة واملهارات واالجتاهات واألنشطة املختلفة وفقا

لية التعلم حسني عمالوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتأما. و املرغوبة

لتوصيل احلقائق، أو األفكار، أو املعاين للتالميذ جلعل درسه أكثر إثارة والتعليم و 

.٤وتشويقا، وجلعل اخلرب الرتبوية خربة حية، وهادفة، ومباشرة يف نفس الوقت

http://www.drmosad.com/index99.htm،٢٠١٦يوليو ١٨، التعليميةالوسائل مسعد محمد زياد، ٤
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الباحث فيما يلى : االفرتاضاتومن 

اإلمام األفالم "بوسيلة الطريقة املباشرة ستخدام اإن:(Ho)الصفريالفرض- ١

سيطرة احملادثة.على لبةالطقدرةلرتقيةغري فعال"الشافعي العربية

اإلمام األفالم "بوسيلة الطريقة املباشرة ستخدام ن ا: إ(Ha)الفرض البديل- ٢

سيطرة احملادثة.على لبةالطقدرةلرتقيةفعال"الشافعي العربية

حدود البحث- و

الطريقة املباشرة واستخدامها موضوعلىبحث عيالباحث :د املوضوعياحل

.يف تدريس احملادثة بأفالم اإلمام الشافعي العربية

بقسم ٢٠١٥/٢٠١٦مرحلة للجيرى هذا البحث يف املستوى األول:د املكايناحل

.اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكوميةتعليم 

م٢٠/٢/٢٠١٦-م٥/١/٢٠١٦يخ ار يف تجيري البحث:د الزمايناحل
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معانى المصطلحات  -ز

هذا البحث أن يوضح من املفاهم األساسية، ينبغى للباحث قبل أن يدخل يف

الطريقة املباشرة ت : اضحا. ومن أهم هذه املصطلحاوحتديد املقصود منها حتديدا و 

سة جتريبية بقسم تعليم تدريس احملادثة بأفالم اإلمام الشافعي العربية (درايف واستخدامها 

بيان املقصود كل منها :يما يلي ف، )للمستوى األولاللغة العربية 

الطريقة املباشرة - ١

فكلمة رة. ة واملباشالطريقة املباشرة ترتكب من كلمتني وهيكلمة الطريق

الطريقة مجعها طرائق وطرق مبعن "وسيلة". واصطالحا هو األسلوب الذي 

صول املعارف إىل تالميذه حيستخدمه املدرس معاجلة النشط التعليمي ليحقق 

٥بأيسر السبيل وأقل الوقت والنفقات.

–يفاعل –مباشرة، على وزن  فاعل –يباشر –املباشرة مصدر  باشر 

األساليب اليت"واصطالحا هو . نفسهبتوالهمبعىن مفاعلة  بالشرى األمر،

.١٩٨٩ص. ،مكتبة النهضة املصرية)،الطبعة األوىل (القاهرة،طرق التعليم اللغة العربية،أمحدحممد القادر ٥
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إىل تالميذ املعارف علىصولحاملدرس معاجلة النشاط التعليم ليحقق استخدمهي

٦".وأقل الوقت والنفقاتبأيسر السبيل

تعليم اللغة العربية من خالل " هي يف هذه الرسالةالطريقة املباشرةواملراد ب

٧."وتنمية قدرة  الدارس على التفكري باللغة العربيةوسيطة

طريقة يعتمد املدرس اللغة العربية عليها الطريقة املباشرةواستنباط من هذا القول إن 

دون لغة األم. املعارف إىل تالميذ على صول حليحقق 

"اإلمام الشافعيأفالم "- ٢

واملراد ٨.جيليستأو يشريط تصوير "األفالم" مفردها "فلم" ومعناها كلمة

باألفالم العربية يف هذه الرسالة هي املتحركة (السينمائية) اليت تقدم املعارف 

واملهارات واحلواث واخلربات جذابة ومتسلسلة. وتعرض على شاشة كبرية يراها مجيع 

٩الطالب.

.٦ص. ،...العربيةطرق التعليم اللغة حممد القادر أمحد،٦
.٥٧ص. ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسالمى بنت حممود،٧
.٥٢٨ص. ،)١٩٧٢،(القاهرة : أغكسا،المعجم الوسيط،إبراهيم انيس وآخرون٨
.١٧٤ص. ،)٢٠٠٧(القاهرة : دار السالم, ،الطبعة الرابعة،التربية اإلسالمية وفن التدريس،عبد الوهاب٩
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بعض أمساء األفالم على سبيل املثال، أفالم علمية، أفالم تربوية، أفالم 

تارخيية، أفالم جغرافية، أفالم زراعية، أفالم صحية، أفالم العلوم املنزيلة، أفالم فنية، 

١٠فالم اللغة، أفالم القصص، أفالم الصناعية.أأفالم الرتبية البدنية، 

األفالم هيفيف هذا البحثادثة ستعمل يف تعليم احملتاليتوأما األفالم

".اإلمام الشافعيالعربية "

- ٤٨م.)، ص. ١٩٨٦مكتبة احملتسب دار إحياء العلوم،:، الطبعة الثانية، (بريوتالوسائل التعليمية التعلميةبشري عبد الرحيم الكلوب،١٠
٥٢.
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الفصل الثاني

والدراسات السابقةياإلطار النظر 

تدريس مهارة الكالم في اللغة العربية- أ

مفهوم مهارة الكالم-١

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة وعند املتكلمني هو املعىن 

١١الذي يعرب عنه بألفاظ وعند النحاة اللفظ املركب املفيد بالوضع.القائم بالنفس 

أما التعريف اإلصطالحي للكالم هو مهارة إنتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على 

استخدام األصوات بدقة والتمكن من صيغ النحو ونظام ترتيب الكلمات اليت 

١٢تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث.

وميكن تعريف الكالم بأنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن 

شيء له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع أو على األقل يف ذهن املتكلم، إعتمادا 

على ذلك فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعد كالما 

١٣بل هي أصوات ال معىن هلا.

.٧، (احلرمني، دون سنة)، ص. الكواكب الدريةالعالمة ابن أمجد بن عبد الباري األهدل،١١
.١٥٥العربية السعودية، جامعة أم القرى، دون سنة)، ص. ، (اململكة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،حممود كامل الناقة١٢
.٤٤م)، ص. ٢٠٠٣، (القاهرة: دار مكتبة وهيبة، المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانيبفتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ،١٣



٢٣

م هي املهارة األساسية بعد مهارة االستماع. وتشتمل فكانت مهارة الكال

مهارة الكالم على احملادثة والتعبري الشفهى. الكالم هو مهارة انتاجية تتطلب من 

املعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام 

يف مرادف وترتيب اجلمل الكلمات حىت تساعد على التعبري عما يريده املتكلم 

أن الكالم عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم مث مضمونا للحديث  أياحلديثا 

كما أن الكالم تعترب عملية انفعالية واجتماعيا، ومعىن هذا أن الكالم هو عملية 

١٤موقف.اللغة يفتبدأ وينتهى بامتام عملية اتصال صوتية مع متحدث من بناء 

أهمية مهارة الكالم في تدريس اللغة العربية -٢

ملا كان للكالم منزلته خاصة بني فروع اللغة، وأنه الغاية من كل فروع اللغة، 

سنحاول فيما يلي أن نوضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط حمددة تكشف لنا 

جوانب من هذه األمهية : 

عبري عن أفكاره، والقدرة على التدريس على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف الت- ١

املبادأة ومواجهة اجلماهري.

.١٥٣ص. ،...تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىحممود كامل الناقة،١٤
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التدريس على الكالم يعود اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية - ٢

وثقافة، وحاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداء الرأي، وإلقناع، خاصة يف القضايا 

امة اليت تكون حمل املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكالت اخلاصة والع

خالف.

للحكم على املتكلم ومعرفة مستواه -ماإىل حد-الكالم مؤشر صادق - ٣

الثقايف، وطبقته اإلجتماعية، ومهنته، ذلك ألن املتكلمني على اختالف أنواعهم، 

عن عملهم.أإمنا يستخدمون غالبا اصطالحات لغوية تنب

للفرد فرصة أكثر يف والكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنسان حيث يتيح - ٤

التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانيه، ليخفف من 

جدة األزمة اليت يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض هلا.

حد، لوالكالم وسيلة رئسية للتعليم والتعلم يف كل مراحل احلياة، من املهد إىل ال- ٥

و الطالب يف أية مادة عملية من املواد : للشرح وال ميكن أن يستغىن عنه املعلم أ

١٥والتوضيح والسؤال واجلواب.

تكلم اللغة العربية  واملدرس يفالطلبةهم  بأن ميارس موأن تدريس الكالم  

ه بطرق معينة وكذلك بوسائل تعلمية مناسبة مبواد تدريس الكالم  ألن  تيعلم طلب

.٦٩م)، ص. ٢٠١٠، (الطبعة الرابعة المهارات اللغوية ماهيتها وطرق تدريسهاد عليان،أمحد فؤا١٥
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املدرس بعد انتهاء عملية تعلمية خارج و سوءا مبا فعله أثرا طيبا أكلها ستكون  

و داخال. أالفصول  كان 

أهداف تدريس مهارة الكالم-٣

ألن،ة صحيحا وفصيحامهارة الكالم هي القدرة على تكلم باللغة العربيأن

ة هي تعليم اللغة العربيه املهارة يفة هذللغة هو الكالم. وأهداف األساسيأساس ا

ة نطقا صحيحا وفصيحا.نطق األصوات العربيالتالميذ على قدرة 

أهداف مهارة الكالم عند دكتور فتحى علي يونس ودكتور حممد عبد الرؤوف و 

:الشيخ فهي

.ة نطقا صحيحاأن ينطق األصوات العربي- ١

.أن ميي- ٢

.ز احلركات الطويلة واحلركات القصريةأن ميي- ٣

.ثالعربية الصحيحة عند التحدكيب أن يستخدم الرتا - ٤

.عن أفكاره بطريقة صحيحةأن يعرب- ٥

١٦ر حوارا موضوع معني.أن يدبر حوارا مع أحد الناطقني بالعربية ويدب- ٦

.٦٢-٥٩ص. ،...المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانيب،فتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ١٦
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:ا أهداف التعليم مهارة الكالم هيوأم

.أن ينطق املتعلم أصوات اللغة سليمة صحيحة- ١

.ب على الكالمتشجيع الطال- ٢

.ةاء الشفهيتصحيح األخط- ٣

١٧ة.الكالم بالعربيممارسة - ٤

وقال الدكتور علي سامي احلالق يف كتابه أن اهلدف من تعليم الكالم 

حتقيق األهداف التالية :

١ -

على النطق السليم للغة.

ة متكني األفراد من التعبري عما يف أنفسهم أم عما يشاهدونه بعبار - ٢

.سليمة من خالل تزويدهم مبادة اللغوية

السرعة يف التفكري املنطقي والتعبري وكيفية مواجهة املواقف الطارئة - ٣

واملفاجئة وتعويدهم كذلك على تنظيم تعبريهم عن طريق تدريبهم على مجيع 

ترتيبا منظما.وترتيبهااألفكار

.٦٣ص. ،...المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانيب،فتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ١٧
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ؤال اتساع دائرة التكيف ملوافقة احلياة كون الكالم يتضمن الس- ٤

رشادات وإدارة احلوار واملناقشات الاواجلواب واملناظرات وإلقاء تعليمات و 

.والتعليق على األخبار

بتكار والتعبري الصحيح 

١٨املشاعر واألفكار بأسلوب واضح مؤثر.األحاسيسعن

المحادثة كمحتوى برنامج الكالم-٤

ومن ،مناقشة حرة تلقائية اليت جترى بني فردين حول موضوع معنيإن احملادثة 

وضوع. واملن افردوالالتلقائية و احلرة و هذا تستوفقنا النقاط احلاكمة اآلتية : املناقشة 

ولكل من هذا النقاط تطبيق

وإن  ،األخرى ما اليعترب حمادثةيتصال اللغو املناقشة : أن من أشكال اال-

كان شفهيا كاحملادثة.

أن احملادثة ال تتم قسرا وال حتدث إجبارا.احلرة :-

التلقائية : واحملادثة عملية تلقائية يرتك الفرد فيها على سجيته.-

.١٥٥م)، ص. ٢٠١٠، (لبان: املؤسسة احلديثة للكتاب، المرجع في تدريس مهارات العربية وعلومهاعلي سامي احلالق،١٨
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والذين يطلقون ،جتماعيةاال-

١٩وأخريا فاحملادثة تدور حول موضوع.وضوع : امل-

إىل أهداف مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية.  وصلناتلك األشياء اليت تو 

يف حماولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية، ال بد أن تشتمل على أربع و 

من بة.  ويعد الكالم هو الفن الثاينستماع والكالم والقراءة والكتامهارات وهي اال

فنون اللغة األربعة بعد االستماع. والكالم هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن 

طريق االستماع والقراءة والكتابة. والكالم يكون من اللفظ واإلفادة. واللفظ هو: 

، فهي  مادامت على معىن من ف. أما اإلفادةالصوت املشتمل على بعض احلرو 

على األقل يف ذهن املتكلم.املعاين يف ذهن املتكلم والسامع، أو 

التعبري الشفهي أسلوب إجيايب يكسب املتعلم املهارة يف اللغة، وهو إن

مظهر الفهم ووسيلة اإلفهام. وبالنسبة إىل الطفل الذي يتعلم لغته أن التعبري 

الشفهي هو أسبق من التعبري التحريري، ألن كل طفل يستعمله يف احلياة، بعكس 

يتطلب القدرة على الكتابة، والتعبري الشفهي يشجع الطفل التعبري التحريري فهو

على التعبري الكتايب. ولذلك فإنه من الضروري أن يتاح لكل طفل حرية احلديث 

.٤٩٢ص. ،)١٩٨٦،(مكة املكرمة : جامعة أم القرى،المرجع في تعليم اللغة العربية، رشيدى أمحد طعيمة١٩
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واملناقشة مع والديه وأقربائه وأصدقائه حيث احلافز األصيل حنو وضوح الفكرة 

وسالمة املنطق.

امل بني املدرس والتلميذ، وبالنسبة إىل الدارس الكالم هو األساس يف التع

. بل من أهم األسس يف العملية التعليمية كلها. فالسؤال واجلواب واملناقشة واحملادثة

السؤال واجلوابو ،ميكن باخلطبة،لحصول على أهداف تدريس مهارة الكالملإذا 

لحصول على أهداف لادثة حث احملاالتعبري الشفوي واحملادثة. فاختار البو املناقشة و 

،مهارة الكالم

م الطرق التعليمية في تدريس مهارة الكال-٥

إن تعليم مهارة الكالم  حيتاج  إىل طرق خاصة لكي يصل املدرس إىل 

األهداف املنشودة. ولذلك البد لكل مدرس اللغة العربية أن يعرفوا أنواع الطرق  

يلي قدم الباحث طرق ووسائل تعليمها كي يصلوا إىل األهداف املرجوة. وفيما 

التعليم مهارة الكالم، وهي:

الطريقة  املباشرة -١

ظهرت  هذه الطريقة  كرد فعل لعيوب طريقة النحو والرتمجة اليت تعتمد 

ستعمال لغة وسيطة. فجاءت الطريقة املباشرة  لتلغى هذه الوساطة وتعليماعلى 



٣٠

ستعانة بلغة وسيطة االلغة األجنبية عن طريق إستعمال اللغة  األجنبية نفسها دون 

٢٠سواء كانت لغة الدارس أم لغة  أخرى.

الطريقة  السمعية  والشفوية  -٢

أي أن  هذه الطريقة يف عمليتها تكون ٢١والفهم والتعبري ومهارة  القراءة  والكتابة.

الطلبة  مستمعني وحماكني فيما مسعوه من نطق األصوات اللغة العربية حىت 

. وكان املدرس له فرصة  ليعرب األلفاظ العربية، 

علىوالطلبة يسمعون إىل أصوات  اليت يعربها املدرس مث  يأمرهم  ليكتبوها 

يها.عل

الطريقة  السمعية  البصرية-٣

استخدام الطريقة السمعية البصرية يف مترين النطق لتمكني املتكلم من 

وتطبيق هذه  مساعه عديدة من أساليب اليت عرضها التمثيل من األحداث. 

غوي  وغري الطريقة بإستخدام  الوسائل  السمعية مثل  املزياع  ومعمل الل

.٥٥ص. ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سالمي بنت حممود٢٠
.١١٢ص. ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سالمي بنت حممود٢١
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تدريس ذلك. هناك عدة اخلطوات لتطبيق الطريقة السمعية البصرية يف 

٢٢الكالم.

الطريقة توكان.ويستخدم الباحث يف هذا البحث الطريقة املباشرة

لغة االتصال عندما درب تالميذه النطق الاملدرس لغة اهلدف كطبق فيهاياليت 

لغة األم أواستخدام يسمح هلمال بيئة عربية. و يكون الفصلحىتوالكالم 

وسائل ال. وهذا مناسب بفال مكان هلا يف تعليم اللغة األجنبيةالقومية،اللغة

التعليمية اليت يستخدمها الباحث "األفالم اإلمام الشافعي" يف هذه الرسالة.

لتحسني درسكل أداة يستخدمها املهيالوسائل التعليميةوأما 

عملية التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني 

االعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز 

٢٣.واألرقام

.٣٩ص. ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سالمي بنت حممود٢٢
،م)٢٠٠٠/ه١٤٢٠، الطبعة الثانية، (القاهرة : عامل الكتب ، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية و التربية االسالميفخرالدين عامر، ٢٣

.٢٥٤ص. 
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منها :،التعليميةنواع الوسائلأثالثة الكالممهارةتدريسول

الوسائل  السمعية -١

لتطبيق عمل اللغوي  وغري ذلك. هناك عدة اخلطواتاملو راديومثل  ال

يف تدريس الكالم، وهي:الطريقة السمعية البصرية

ستعمال الوسائل التعليمية مثل الشريط املسجل مث  يرتجم اقام املدرس ب- ١

الكلمات الصعوبة.

يكرروا الكلمات املنطوقة  يف  الشريط.أمر املدرس الطالب بأن - ٢

الوسائل البصرية-٢

هي جمموعة األدوات اليت تعتمد أساس على حاسة البصر منها الصور 

الفوتوغرفية والرسوم التوضيحية والنماذج واخلرائط والسبورة وغريها.

الوسائل السمعية البصرية-٣

السمع والبصر منها هي جمموعة األدوات اليت تعتمد أساس على حاسة 

وقد دلت خربات املربني عند التدريس مهارة الكالم ٢٤األفالم والتلفيزيون وغريها.

.١٢)، ص. ١٩٧٩(القاهرة: دار النهضة العربية,،الوسائل التعليمية و المناهجحممدكاظموجابر،  و أمحد خريى ٢٤
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على أن كل الوسائل البصرية من لوحات وشرائح شفاقة وأفالم ثابتة ومتحركة 

وصامتة تشجع املتعلم على مزاولة هذه املهارة للتعبري عما تتضمنه هذه الوسائل من 

٢٥أفكار ومناقشة حم

أهم األمور، وهي وسيلة استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس الكالم من

املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم ولتوضيح معاين الكلمات يف يستخدمها

الباحث يف هذه الرسالة هي الوسائل هاتار خاوالوسائل اليت،يةواد الدراساملختضري 

السمعية البصرية.

الطريقة المباشرة في تدريس اللغة العربية-ب

مفهوم الطريقة المباشرة-١

الطريقة املباشرة

باستعمال اللغة املدروسة استعماال مباشرا بني -يف احملادثة أو القراءة أو الكتابة-

وال يف ،وإبعاد عن استعمال اللغة األم يف شرح املادة الدراسية،املعلم والتلميذ

٢٦الرتمجة.

.١٥٤(بريوت: مكتبة لبنان)، ص. ، تعليم اللغة الحية وتعليمها بين نظرية والتطبيقصالح  هبد احمليد العريب،٢٥
/http://documents.tips/documents-،٢٠١٦ينايري ٢٠١٥،٧اكتوبر ١٠،المباشرةالطريقة ، سييت مورين بنت تياوغ٢٦

5619341acfddd.html-pptx
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أهداف الطريقة المباشرة-٢

"اكتساب الطالب القدرة على التفكري بلغة  وأما هدف الطريقة املباشرة فه

ومن األهداف الرئيسية لطريقة ٢٧."احملادثة أم القراءة والكتابةيفسواء كان ذلك 

دون التكلم باللغة العربية جيدا وطالقعلى اينقادر الطالبمباشرة أن يكون

حاجة إىل الرتمجة. وكانت مهارة الكالم مهارة الزمة لدارس اللغة. هذه الطريقة 

مباشرة ولكنه تسهل الدارس يف اكتساب اللغة دون أن حيفظ املفردات الكثرية

.حيفظها بال شعورية

ملدرس أن على اسموح يال، ء التدريس على طريقة مباشرةويف إجرا

وعليه أن يستخدم اللغة املنشودة كمثل تقدمي اللغة العربية يف يستخدم لغة األم

ألن تقدمي املواد الدراسية باللغة العربية تسهله يف اكتساب تدريس اللغة العربية

اللغة.

تعليم اللغة بطريقة لعدم اقتناعها على النتائج يفهذه الطريقة وتتطورت 

اعد والرتمجة وتستهدف إىل أن يصل الدارس يف أقصر الوقت إىل التفكري القو 

ينبغي للمدرس أن حياول تكوين العادات باللغة األجنبية دون حاجة إىل الرتمجة.

إندونسية التابع جلامعة اإلمام حممد بن اإلسالمية يف(جاكرتا: معهد العلوم ،الطرق العامة فى تدريس اللغة األجنبية،كمال ابرهيم بدرى٢٧
.٦٠ص. ،ـبدون السنة )خ،سعود اإلسالمية بالرياض
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ن أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية إقال اخلويل اللغوية يف تدريس الكالم.

لى القوالب. هذا هو من خصائص هي بتكوين العادات اللغوية عن طريقة املران ع

٢٨.الطريقة املباشرة

خطوات استخدام الطريقة المباشرة في تدريس المحادثة-٣

عدد من جمال تعليم اللغة العربية يفيسري استخدام هذه الطريقة يف

من أمهها :و اخلطوات 

تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الدارس ين اهلدف األمسى الذإ- ١

٢٩.غة العربية وليس بلغة األوىلللابالتفكريعلى 

ة. ل- ٢

عليه إال أن ما،م املفردات مثل كرسي وباب ونافذةأراد أن يعلفاملدرس إذا

كرسي وهذا االفصل وأمام الطالب ويشري أن هذاألشياء يفيعرض هذه

فعال احلركة مثل سار وأكل أن يعلم بعض أهذه نافذة. وإذا أراد باب و 

وأنا ،أنا آكل،ريسا أفما عليه إال أن يقلد الفعل ويقول : أن،وكتب

18 Abdul Mu’in, Analisis Konstrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah
terhadap Fonetik dan Morfologi), (Jakarta:PT Pustaka Alhusna Baru, 2004), hal. 152.

٢٠٠٠، طبعة أوىل، (القاهرة دار الفكر العريب، تدريس العربية في تعليم العام، نظرية و تجارب،رشدى أمحد طعيمة وحممد السيد منان٢٩
.٣٦١م.)، ص. 
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تتصل مبثل هذه أكتب. أو يطلب من بعضهم تنفذ بعض األوامر اليت

األفعال مع اإلعالم عما يفعلون.

املدرس: امسح السبورةمثال : 

: أنا أمسح السبورةالطالب

جلس على الكرسيااملدرس: 

الفصل ال يوجد هلا مثيل يفأما بالنسبة لألشياء واملفاهيم اليت

شرحها بالصور والرسوم والعينات فقد استعان املدرسون يف

٣٠".والنماذج

د يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة يفااحلوار بني األفر - ٣

تعليم اللغة العربية كلغة ثانية حبوار 

هذا احلوار يشتمل على املفردات والرتاكب اللغوية بني شخصني أو أكثر. و 

املهارات املراد تعليمها للدارس.و 

.٥٨ص.  ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سالمى بنت حممود٣٠
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ملواقف يستمع االبدايات األوىل لتعليم العربية كلغة ثانية الدارس يفدجي- ٤

طيع الدارس ادراكيستحىتفيها إىل مجل كاملة ذات معىن واضح ودالالت

ها.معلومات من

النحو وسيلة لتنظيم التعبري اللغوى وضبطه.ومن مث يتم تعليم النحو - ٥

العريب بأسلوب غري مباشر من خالل التعبريات واجلمل الىت يرد ذكرها يف

احلوار.

فيه اليتعرض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف ما- ٦

د كتابة نص قبل أن جيالدارس يفوال يبدأمن أصوات ومفردات والرتاكيب.

قراءة وفهمه.

رفضه هذه الطريقة وال ينبغى أن الرتمجة من وإىل اللغة العربية  أمر ت- ٧

م العربية أية لغة أخرى.زاحت

استنتاج الدارس مثل القدرة على القياس و إن تنمية املهارات العقلية عند - ٨

املباشرة.ال تشغل بال أصحاب الطريقة األفكار أمور

كيب الصعبة باللغة العربية وحدها من خالل ا يتم شرح الكلمات والرت - ٩

دها أو ذكرها ىف ضداأعدة أساليب مثل شرح معناها أو ذكر مرادف هلا أو 

التعريف أو باستعمال الصور أو التمثيل أوقرتان املباشرسياق آخر أو باال
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تخدام لغة أو غري ذلك من أساليب ليس من بينها على أية حال اس

وسيطة. 

تقدمي األسئلة على الدارسني ويفيستغرق املعلم معظم الوقت يف-١٠

اإلجابة على أسئلتهم.

إلمالء والسرد ا: اإلبدال و تدريبات لغوية مثلمعظم الوقت يفيقضى -١١

القصص والتعبري احلر.

اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق األصوات وأخريا فإن-١٢

واكتساب مهارات الكالم يفوق اهتمامها جبو 

٣١الرتمجة.و 

اليت إجرءات الطريقة املباشرةأن ط رأى الباحثانطالقا من هذه النقا

وهذهيتعلمون  يف ممارسة الكالم، حينماالتعلمنتيجةعلىالطلبة أحوالتؤثر 

لغة العربية جيدة الم، ألن املعلم ال يتكلم إال بتعلمهشدةىفلطلبةاتؤثر

.وصحيحة

.٣٦٢–٣٦١ص.،هـ)١٩٨٦،( مكة املكرمة : جامعة أم القرى،المرجع فى تعليم اللغة العربية،رشدى أمحد طعيمة٣١
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مزايا وعيوب الطريقة المباشرة-٤

ومن أهم مزايا طريقة املباشرة هي :

مواقف حية يستطيع الدارس من خالهلا فهم إمنا تقدم اللغة يف- ١

احلياة أساس ستخدام الفعلى للغة يف

كتاب إىل وسيلة التعليم. وحتول معاجلتها من جمرد نصوص جامعة يف

للتفاهم بني الناس.

٢ -

لغوية املختلفة.املهارات ال

٣ -

ويقلل من آثار التداخل اللغوى.

يفعرض املادة التعليمية واالبنكار- ٤

.ال حيوجه إىل اللغة وسيطةيالذرح املفردات والرتاكيب بالشكلش
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يعزى إليها فضل شيوع استعمال الوسائل التعليمية - ٥

تعليم اللغات األجنبية مثل احلوار  واستخدام وبعض األساليب احلديثة يف

٣٢األسئلة واألجوبة والتقليد واإلمالء واستنتاج القواعد النحوية من النص.

يتزايد مع هذه الطريقة دوافع  الطالب على تعليم اللغة األجنبية بعد أن  - ٦

٣٣وا يتسربون من براجمها.كان

تعطى هذه الطريقة األولية ملهارة الكالم بدال من مهارات القراءة - ٧

والكتابة على أساس أن اللغة هي الكالم.

مؤيدى هذه الطريقة هذه الطريقة األحكام النحوية ألنالتستخدم - ٨

إكساب مهارة اللغوية مطلوبة.يرون أن هذه األحكام النحوية ال تفيد يف

أقصر وقت إىل التفكري باللغة األجنبية لطريقة يصل املعلم يف- ٩

دون حاجة إىل الرتمجة من وإىل اللغة القومية.

تناسب هذه الطريقة تعليم اللغة األجنبية وخاصة  مهارتى احلديث -١٠

٣٤ستماع.واال

١٣ص.،هـ)١٤٣١م / ٢٠١٠،(جامعة  الرانري ي اإلسالمية احلكومية بندا  آتشيه،تطبيق  الّطريقة  المباشرة  فى تعليم  المفردات،حمـّمــد٣٢

.٣٦٥ص. ،...المرجع فى تعليم اللغة العربية،رشدى أمحد طعيمة٣٣
.١٨٨ص. ،(سودان:جامعة أم درمان اإلسالمية )، البرامج التعليمية للغة العربية أساليبها وطرق تدريسه،أمحد احلسني مسساعة٣٤
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أما عيوب الطريقة املباشرة فهي كما يلى :

بالرغم من وجاعة الرأى نه إليها وهي إهناك حقيقة البد من اإلشارة - ١

الشديد رينبغى احلذ،اللغة بعيدا عن اجلو الصناعى ومترينات املصطنعة

ينبغى أن ،)ىل (أغراق الدارسإفني الدقيق حىت ال يؤدى (محام اللغة) كوالت

اللغة اجلديدة بسهولة ىل املعىن املطلوب يفإال نتأكد أن الدارس سيصل فع

ودون وساطة من الرتمجة.

يمع بساطة األسلوب الذ- ٢

يريد أن يوضح معناه يىل الشيء الذإباملبالغة. فاملدرس حينما يشري 

: ىل البابإللدارسني فإنه يفعل ذلك بطريقة إستعرضية قائال مثل وهو يشري 

! أو وهو يفتح النافذة : أنا أفتح النافذة. يفعل ذلك بطريقة بابهذ

استعراضية قد تثري الضحك أو السخرية.

التمرينات التسمية (ما هذا ؟ هذا كتاب. ما هذا ؟ هذا باب ن الرتكيزإ- ٣

،السبورة نبوداء،وهلم جرا) ومترينات الوصف الساذج (الكتاب مسيك

ىل إستعاب سريع إإذا كانت مثل هذه التمرينات تؤدى السقف مرتفع....) 

إأل،هلذه املفاهم دون ترمجة
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يطابق متاما الدالالت يفيوالذ،ليه املدرسإيشري يحدود الواقع الذيف

اللغة األم  ما دامت املدلوالت تظل دائما مطابقة وثابتة.

ميكن أن نتسامل عما إذا كانت الطريقة ،ومن وجهة النظر الرتبوية

الظاهر.  نبها يفال تشجع على الرتمجة أكثر مما جتاملباشرة

ال يتالءم مع ،هذه الطريقةوهو ما تزعم،ن تعليم اللغة بشكل طبيعىإ- ٤

حيث تنحصر املادة ،الفصلعدد األلفاظ املستعملة يفتصييق الشديد يف

يتعلمها الدارسون فيما هو موجود داخل حجرة الدارسة. أن الطبيعية اليت

ح وأرجب مما تسمع به صتتطلب أن يكون العامل املعروض على الدارسني أف

وإذا كانت الطريقة تنأى عن الرتمجة ونستعمل عوضا جران الفصل األربعة.

شرح مفردات أو جزئيات.،حلركة والصورةعنها ا

منا إصورة جزئية و واللغة : كما نعرف ليست جمموعة من املفردات تقدم يف

شكل مواقف.هي تراكب تعرض يف

يأ،من أسلوب املمارسة الفعلية للغة

،

خالل املواقف احلقيقة. وبذلك مل تراع الطريقة الناضج العاطفى والعقلى عند 



٤٣

فالكبري يسأم من تكرار ،خيتلف عن الطفل الصغريياملراهق أو البالغ الذ

مراغ دون أن يكون هلا سند من املواقف واقعى بعكس الطفل العبارات يف

زئيات. ذلك أن خيالة ىل تكرار اجلإوقد مييل ،يفرق بني األسلوبنيال يالذ

ستيعاب الكلى للمواقف املركوبة. يقصر عن اال

استخدام اللغة ألعتذإإذا كانت الطريقة املباشرة قد أحسنت صنعا- ٥

ن أل،إ،الوسيط

ويفهمها ،صورة من زاوية معينة ويدرك منها ما يريده هوىل إالدارس ينظر 

بطريقته هو يريد املدرس.

باملوازنة ،الواليات املتحدة وأورباحقيقته الطريقة يفيرغم النجاح الذ- ٦

مهارتى حتقيق النتائج املطلوبة يف،بطريقة النحو والرتمجة

تني املهارتني.

لغوية وعدم مهاهلا لألمناط الإعلى الطريقة املباشرة أيضا ذومما يؤخ- ٧

عتمادها على تقدمي املفردات املعزولة.التدريب عليها نظرا ال

الفصل الدراسى يشبه اجلو إذا كانت الطريقة تعتمد على خلق جو يف

مهما  ،غرب أن احلقيقة هي أن الفصل،إنسان اللغةيتعلم فيه يالطبيعى الذ



٤٤

طار مصطنع يتحدث فيه املدرس إبل هو ،ال ميكن أن يكون احلياة،كان

مواقف طبيعية. والدارسون ولكنهم ال يتصرفون يف

ألن الطفل العادى  ،فان الفصل خيتلف عن احلياة،ومن ناحية أخرى- ٨

اللغة األم حواىل تتاح له فرصة التعامل ب،خالل السنوات األوىل من حياته

حني ال ميكن ألى نظام تعليمى أن يوفر هذه امليزة يف،عشر ساعات يوميا

كان على الدارس أن ينفرغ ملواد أخرى يدرسها باللغة األم.ذاإخاصة 

ختيارها للمادة اليتاأغلب األحيان يفتعتمد الطريقة املباشرة يف- ٩

حبيث ال يوجد هناك تدرج لغوى أو ،على عامل املصادفة والعفوية،تقدمها

رج من السهل خعرض املعلومات. فليس هناك مراعاة للتتربوى أو نفسى يف

ىل إىل األقل شيوعا ومن العام إومن الشائع،للثانوىيالضرور ومن،بللصع

جيدها ىف حميط الفصل اخلاص. الن املدرس يبادر بتقدمي األشياء واملفاهم اليت

ىل إشرح  مادة يكون من األفضل لغويا أو تربويا تأجيلها أو املدرسة. وقد ي

مرحلة الحقة.

ن مما يؤخذ على الطريقة املباشرة أيضا أمهاهلا للقواعد أو إا فري وأخ

ىل السؤال عن أسباب إمييلون يجياز شديد ال يالئم الراشدين الذإعرضها ب

،الظواهر اللغوية
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ال نناإف،ذكرناها على الطريقة املباشرةولكن بالرغم من املأخذ اليت

نستطيع أن ننكر فضلها بصفتها مدخال ضروريا لتعليم اللغة األجنبية. ولكن 

٣٥مدخال وحسب.

التعليمية في تدريس اللغة العربيةاألفالم -ج

وأهدافهاالتعليميةمفهوم األفالم -١

األفالم العربية هي املتحركة (السينمائية) اليت تقدم املعارف املهارات 

وتعرض على شاشة كبرية يراها مجيع واحلواث واخلربت جذابة ومتسلسلة.

دورة إنتاج األفالم التعليمية متكن املشاركني من إنتاج األفالم ٣٦الطلبة.

األصوات ومقاطع الفيديو منتاجبالتعرف على أساسياتالتعليمية وذلك

.باستخدام الربامج املتخصصة إلنتاج الفيديو

دف هذه الدورة إىل :و 

١ -.

.التعرف على الطرق املختلفة لتسجيل األصوات والفيديو الرقمي- ٢

(القاهرة : دار الفكر ،اإلتجاهات المعاصرة فى تدريس اللغة العربية و اللغة لحية األخرى لغير الناطقين به،محاده إبراهيم٣٥
.٥٥- ٥٢ص. ،ه )١٩٨٧العريب,

.١٧٤- ١٧٢ص.،...التربية اإلسالمية وفن التدريس،عبد الوهاب٣٦
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.التدريب على مونتاج األصوات- ٣

.التدريب على مونتاج الفيديو- ٤

٣٧.التعرف على املؤمترات والفالتر املختلفة لألصوات والفيديو- ٥

التعليميةأهمية األفالم -٢

فوائد استخدام األفالم املتحركة يف التعليم والتدريس :

يق استخدام التصوير البطئ تسهل التدريب علي املهارات احلركية عن طر - ١

.املدارس واجلامعات واألندية الرياضية.ويستفيد من ذلكللحركة

دى التالميذ خبصوص تساعد يف تكوين مفاهيم أو معلومات مبدئية ل- ٢

.متهيدا ملناقشة مجاعية للفصل.أو قضية معينة،موضوع أكادميي

.إثارة انتباه التالميذسرعة وبطئ احلركة الطبيعية لألشياء املرئية يؤدى إىل- ٣

.األطفالمغاليتهما يف تعليم - ٤

األفالم التعليمية جتسد الواقع شكال وحركة لدرجة ال تقوى عليها أي - ٥

.الواقع نفسهوسيلة تعليمية أخرى سوى استعمال 

،٢٠١٦ينايري ٢٠٠٩،٧أبريل ٢٩،االفالم التعليمية ودورها فى تكنولوجيا التعليم،حممد حسن عمران٣٧
http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=28332
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تكرب أو تصغر احلجم احلقيقي لألشياء كما هو احلال يف البكترييا - ٦

.والطفيليات والكواكب الشمسية

تعليم بعض املوضوعات تقلل من الوقت والتكاليف اليت يتطلبها - ٧

.األكادميية

تستطيع متثيل وتوضيح بعض احلوادث والعمليات غري املرئية مثل الكهرباء - ٨

.والصوت

توفر من خالل أشكاهلا أو صورها امللونة وتسلسلها املوضوعي املقيد - ٩

.خربات مجالية حسية

توصل املعلومات للتالميذ بأسلوب تلقائي ومباشر وسريع خاصة مع -١٠

٣٨.التالميذ الذين ال حيبون قراءة املواد التعليمية املطبوعة

تستخدم يف تقدمي وحدات الدراسة أو تلخيصها ومراجعتها فهناك 

موضوع معني متهيدا لدراسة داخل أفالم ميكن أن تقدم نظرية شاملة عن 

حتت األفالم قد سامهت يف إثارة امليلالفصل الدراسي وبذلك تكون هذه 

.عدراسة املوضو 

،٢٠١٦ينايري ٢٠٠٩،٧أبريل ٢٩،االفالم التعليمية ودورها فى تكنولوجيا التعليم، عمرانحممد حسن ٣٨
http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=28332
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التعليميةطريقة السير في تدريس األفالم -٣

لألهداف املتوخاة من استخدامها ختتلف طرق استخدام األفالم تبعا

ن أيتحقق النجاح املطلوب من استخدام األفالم التعليمية ينبغي على املدرس 

لل يف عملية ن أي خأ. و عملية االستخدام باعتبارها نشاطا تربوياخيطط 

وتؤدي إىل تقليل املردودات الرتبوية . فقد يعرض التخطيط ستنعكس سلبا

استخدام األفالم الفراغ أو املباهات وال بد من أن تتوفر عناصر أساسية يف

.لتحقق أهدافها

:٣٩مرحلة التخطيط الستخدام الفيلم- ١

قبل العرض : -أ

يقوم املعلم مبشاهدة الفيلم قبل عرضه للتأكد من مدى مناسبته - ١

.لتحقيق األهداف السلوكية لدرس

.كتابة ملخص حملتويات الفيلم وطريقة عرضه لعناصر املوضوع- ٢
،٢٠١٦ينايري ٢٠٠٩،٧أبريل ٢٩،االفالم التعليمية ودورها فى تكنولوجيا التعليم،حممد حسن عمران٣٩

http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=28332
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املعلم حتديد األجزاء اليت حتتاج إىلىينبغي عل،إذا كان الفيلم صامتا- ٣

.شرح أو تعليق

املتعلمني قبل ىجيب أن يعد املعلم عددا من األسئلة اليت تلقى عل- ٤

.واليت جييب عنها الفيلم،العرض

.املعلم أن يتأكد من مناسبة الفصل الدراسي لعرض الفيلمىجيب عل- ٥

ني املعلم مناقشة موضوع الفيلم وبيان العالقة بينه وبىجيب عل- ٦

.من التالميذ بعد مشاهدة الفيلمموضوع الدرس وحتديد ما نتوقعه

إعداد جهاز عرض األفالم وتركيب الفيلم وضبط الصورة والصوت - ٧

.وحتديد مكان وضع شاشة العرض

االستعدادات لعرض الفيلم وتتناول اجلوانب التخطيطية 

واألساليب اليت ستعتمد يف تقييم هذا النشاط ،الطلبة إثناء العرض وبعده

وأول عمل يقوم به املدرس هو مشاهدته الفيلم للوقوف على كثري من 

يت ينبغي أن جوانبه الفنية والتأكد من ارتباطه بال هداف وحتديد اجلوانب ال

.يركز الطلبة عليها أثناء العرض



٥٠

أثناء العرض : - ب

جيب أن يقتصر دور املعلم علي توجيه انتباه املتعلمني حنو النقاط - ١

.الرئيسية يف الفيلم

٢ -

.عرض الفيلم

هيم املوجودة يف املفاجيب علي املعلم أن يشجعهم علي تلخيص- ٣

الفيلم وحيتفظوا

.الفيلم

ميكن للمعلم أن يوقف عرض الفيلم عند نقطة مناسبة ويناقش - ٤

.تالميذه فيما شاهدوه

الفيلم مع حجب ميكن للمعلم إعادة عرض األجزاء اهلامة من- ٥

.عليق علي األحداث اليت شاهدوهاتالميذه التويطلب من،الصوت

وجيب أن يقتصر دور املدرس على لفت انتباه الطلبة حنو اجلوانب 

وقد جيد من املناسب التعليق على الفيلم ولكن .الرئيسة واملهمة يف الفيلم
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اإلجياز مطلوب هنا لكي ال جيلب امللل عند الطلبة ويصرفهم عن دقة 

.املالحظة ومتابعة العرض

بعد العرض :- ج

جيب بعد عرض الفيلم ضرورة اإلجابة عن األسئلة اليت أثريت قبل - ١

التالميذ ملعرفة ما حتقق من أهداف العرض ومناقشتها وتقييم حتصيل

.الدرس

ميكن للمعلم أن يعد اختبارا معرفيا أو مهاريا حسب نوع مادة الفيلم - ٢

مدى جناح الفيلم يف ىعلويالحظ أداء املتعلمني هلذا االختبار حىت يقف

٤٠.وظيفته

أن مغادرة الطلبة قاعة .وقد تظهر احلاجة إىل أعادة عرض الفيلم ثانية

عرض األفالم بعد االنتهاء من العرض مباشرة دون إجراء أي نشاط بصدد

للطلبة حول عدم قيمة الفيلم التعليمية واملتابعة يعطي انطباعا سيئاقييم الت

.وانه جمرد وسيلة ترفيهية

،٢٠١٦ينايري ٢٠٠٩،٧أبريل ٢٩،تكنولوجيا التعليمودورها فى االفالم التعليمية ،حممد حسن عمران٤٠
http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=28332
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اختيار الفيلم املناسب ألعمار الطلبة واملتصل باملنهج الدراسي 

والذي يطمئن املدرس إىل دقته العلمية وحداثة مادته إضافة إىل إخراجه 

خمطط اجليد ولغته املناسبة للمفردات اللغوية للطلبة وانسجام طوله مع 

أن توفر العناصر السالفة الذكر يف الفيلم ضمانة لنجاحه كتقنية .الدرس

.تربوية

الدراسات السابقة- د

عرض الدراسات السابقة- ١

الدراسة السابقة من أهم أساسيات البحث اليت استخدمها الباحث إن

ملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسليبتها. وهذه الدراسة تساعد الباحث على 

والدراسات يف هذه الرسالةئح ومعرفة جوانب الفرق بني دراسةمقارنة النتا

ستفادة من خربات الدارسني السابقني :السابقة وال

تنمية االستماع باألفالم العربية (دراسة جتربية مبعهد ،موليدارديوي -١

جامعة الرانريي اإلسالمية ،غري منشورة،ةيالرسالة اجلامع،الفالح أبو ملؤ)

ي إن معهد هإن املشكلة من هذا البحث ،٢٠١٣،احلكومية بندا أتشيه

. ومما يظهر 
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يف ذلك املهارة اال

سئلة البحث وأتستخدم الوسائل السمعية البصرية فهي األفالم العربية. 

كيف استعمل املدرس األفالم كوسيلة لالستماع العربية؟ وهل استعمل هي

أما منهج البحث الذي ،األفالم ينمو سيطرة االستماع عند الطالب؟

الذي طريقة البحثأما ،دراسة التجريبيةاليهةالباحثامهااستخد

ي أن املدرس يستعمل األفالم العربية كوسيلة هةالباحثااستخدمه

وباستخدام األفالم العربية يستطيع أن ينمو ،لالستماع استعماال جيدا

سيطرة االستماع عند الطالب. وهذا يدل على اجلدول أو احلساب وهي 

(T-Tabel)قيمة ت اجلدول ٥,٠٥)T-Test(قيمة ت احلساب 

أكرب من نتيجة ت اجلدوال)T-Test(فتكون نتيجة ت احلساب ،١,٦٩

)T-Tabel(١,٦٩<٥,٠٥.

الطريقة املباشرة واستخدامها لتدريس احملادثة بأفالم عمر ،تونكوا محمد- ٢

الرسالة ،)سة جتريبية بقسم تعليم اللغة العربيةبن اخلطاب العربية (درا

،جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه،غري منشورة،اجلامعة

إن أهداف تدريس احملادثة ليكون إن املشكلة من هذا البحث ،٢٠١٥

حىت يستطيعوا على التكلم باللغة نطقالطالب قادرين على االستماع وال
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العربية، لذلك على املدرس أن خيتار الطريقة املناسبة باملادة الدراسية حىت 

كيف مكانة طريقة املباشرةسئلة البحث هي  وأ،يكون التعليم ناجحا

ى احملادثة رقي قدرة الطالب علتبوسيلة األفالم "عمر بن اخلطاب العربية" 

كيف علم الرتبية وتأهيل املعلمني؟ و بقسم تعليم اللغة العربية بكلية

بوسيلة استجابات الطالب ىف حصة احملادثة باستخدام الطريقة املباشرة

األفالم "عمر بن اخلطاب العربية" بقسم تعليم اللغة العربية بكلية علم 

تخدمه الباحث هو أما منهج البحث الذي اس،الرتبية وتأهيل املعلمني؟

الباحث هي تدل اونتائج البحث الذي حصل عليه،دراسة التجريبيةال

ي أن هل)Test-T(ت  –على أن الفروض مقبولة ألن النتيجة من االختبار

مبعىن أن ٢،٠١اجلدول)T(ت - أكرب من٨،٤٢احلساب )T(ت –

قدرة  رفعالطريقة املباشرة بوسيلة أفالم "عمر ابن اخلطاب العربية" ت

الطالب ىف تدريس احملادثة أو هلا اثآر مهمة يف دفع الطالب وترقي 

جناحهم و رغبتهم يف تدريس احملادثة.

استخدام الطريقة املباشرة باملعينات البصرية يف تعليم احملادثة ،طور سينا- ٣

الرسالة ،)Aceh Besarبــ (حبث جتريب باملدرسة املتوسطة باب املغفرة 

،جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه،غري منشورة،ةياجلامع
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أن احملادثة هي إحدى مشروعة هوإن املشكلة من هذا البحث ،٢٠١٥

اللغة العربية اليت تقوم يف املدرسة املتوسطة باب املغفرة. والطالب فيها 

أن حيفظون املفردات وأسلوب اللغة العربية لكن كثري منهم ال يقدرون على 

سئلة البحث هيوأ،من املفردات واألسلوب يف احملادثةايطبقوا ماتعلمو 

هل تكون طريقة املباشرة باملعينات البصرية فعالية يف تعليم احملادثة؟ وهل 

على تكون استخدام طريقة املباشرة باملعينات البصرية يستطيع الطالب

دراسة اليهةثالباحاهتأما منهج البحث الذي استخدم،احملادثة؟سيطرة

إن استخدام هيةعليه الباحثتحصليتالبحث الونتائج ،التجريبية

،الطريقة املباشرة باملعينات البصرية فعال لطالب وتسهيل هلم يف احملادثة

وكذلك يرقى قدرة الطالب يف احملادثة. وهذا يبدو من النتيجة بناء على 

ختبار البعدي.ختبار القبلي واالاال

وتطبيقها لرتقية قدرة الطلبة على التكلم miniaturوسيلة ،محمد رزال- ٤

Acehدراسة جتريبية للمرحلة الثانوية مبدرسة الفتيان اإلسالمية بــ (

Besar(،جامعة الرانريي اإلسالمية ،غري منشورة،ةيالرسالة اجلامع

هو اللغة إن املشكلة من هذا البحث ،٢٠١٥،احلكومية بندا أتشيه

العربية لغة القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا إىل رسوله حممد صلى اهللا عليه 
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عملية التعليم وسلم وهي إحدى وسائل االتصال يف العامل. وكذلك يف

والتعلم.كل املعلم حيتاج إىل الطرق والوسائل التعليمية املختلفة. وللحصول 

لوسائل  التعليمية املناسبة على األغراض الرتبوية البد له من أن يستخدم ا

كيف تطبيق وسيلة سئلة البحث هي  وأ،ويطبقها أثناء القيام بالتعليم

miniatur يف تعليم مهارة الكالم للمرحلة الثانوية مبدرسة الفتيان

كيف أنشطة الطالبات يف تعليم مهارة ،؟BesarAcehاإلسالمية بـ 

للمرحلة الثانوية مبدرسة الفتيان اإلسالمية بـ miniaturالكالم  بوسيلة 

BesarAceh ؟ وهل وسيلةminiaturلرتقية التحصيل الدراسي فعالية

عند الطالبات على التكلم للمرحلة الثانوية مبدرسة الفتيان اإلسالمية بـ 

BesarAcehدراسة الأما منهج البحث الذي استخدمه الباحث هو ،؟

مجيع الطلبة يف مدرسة الفتيان والباحث ههاختار الذي جمتمعو ،التجريبية

. وأما العينة اليت أخذها الباط١٠٩وعددهم اإلسالمية للمرحلة الثانوية 

أالباحث فهي العينة من الصف األول (

طالبة. وأما نتائج اليت ٤٩م باألول (

miniaturتطبيق وسيلة يف هذا البحث فهي أنالباحثيها علحصل

-Tيكون فعاال لرتقية قدرة الطالبات على التكلم، اعتمادا على نتيجة
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Hitungأعلى من نتيجةT-Tabel وهى(T)= ٠٢،٣احلساب<

)T(٦٦٨،١=اجلدول.

عالقات الدراسات السابقة بالدراسة الحالية- ٢

أن هناك العالقة بني الدراسات السابقة بالدراسة ذكرهبناء على ما سبق

احلالية كما يلي :

تنمية ،ديوي موليداركتبتها يث احلايل خيتلف بالبحث الذالبحاألوىل :

خمتلفة بالدراسة احلالية يف الطريقة املباشرة ،االستماع باألفالم العربية

الشافعي" واستخدامها يف تدريس احملادثة بأفالم التعليمية "اإلمام

لرتقية قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية. وقد اختلف يف كل نواحى 

البحث إال مبنهجها التجريبية واستخدام األفالم العربية.

الطريقة ،تونكوا محمدث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبه البحوالثاىن : 

،العربيةاملباشرة واستخدامها لتدريس احملادثة بأفالم عمر بن اخلطاب 

مشكلة ،بالدراسة احلالية يف األفالم التعليمية املستخدمةخمتلف

تمع والعينة ويف طريقة ،أسئلة البحث وأهداف البحث،البحث

مجع البيانات. وقد اختلف يف كل نواحى البحث إال يف استخدام 
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قة املباشرة ومبنهجها التجريبية واستخدام األفالم العربية ويف مادة يالطر 

استخدام ،طور سيناكتبتهيث احلايل خيتلف بالبحث الذالبحوالثالث : 

بالدراسة خمتلف،الطريقة املباشرة باملعينات البصرية يف تعليم احملادثة

"اإلمام الشافعي" لرتقية قدرة الطلبة على تعلم احملادثة. وقد اختلف 

استخدام الطريقة املباشرة ،يف كل نواحى البحث إال مبنهجها التجريبية

ويف تعليم احملادثة.

وسيلة ،محمد رزالف بالبحث الذي كتبهث احلايل خيتلالبحوالرابع :

miniaturبالدراسة خمتلف،وتطبيقها لرتقية قدرة الطلبة على التكلم

وقد ،احلالية يف استخدام الطريقة املباشرة بأفالم اإلمام الشافعي العربية

حبث هجها التجريبية ومهارة اليتاختلف يف كل نواحى البحث إال مبن

.الباحث
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الخالصة- ٣

تكون جديدة بالنسبة إىل مشكلة البحث يف هذه الرسالةالدراسة 

الدراسات رأينا منواستخدام أفالم اإلمام الشافعي وسيلة تعليمية، إذا 

الطريقة املباشرة واستخدامها يف علىبحث يلباحث أن جيوز للذلك السابقة.

سة جتريبية بقسم تعليم اللغة تدريس احملادثة بأفالم اإلمام الشافعي العربية (درا

.)للمستوى األولالعربية 
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الفصل الثالث

منهج البحث

طريقة البحث- أ

أو ما التجريبية الطريقةالبحث هي هستخدمها الباحث يف هذيإن الطريقة اليت 

Penelitian"يضا باإلندونيسية أويعرف "Experiment Researchيقال باإلجنليزية "

Eksperimen ." هو املنهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته على التعيني العمدية
٤١

،

الضابط

م فالأوسائلبطريقة املباشرة ب،م اإلمام الشافعيفالأوسائلب

اإلمام الشافعي.

أما خطوات البحث التجرييب فهي:

تتفق يف املتغريات ،مث اختيار عينة منه اختيارا عمديا،حتديد جمتمع البحث- ١

اخلارجية املراد ضبطها.

.٢٢٢ص. ،م )٢٠١١،( القاهرة : دار النشر للجمعات،مدخل المناهج البحث التربوي،رجاء حممود أبوعالم٤١
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اختبار عينة البحث يف موضوع التجريبة اختبارا بعديا.- ٢

أ) وجمموعة (جمموعة :تقسيم عينة البحث تقسيما عمديا إىل جمموعتني- ٣

.ب)(

٤ -

٥ -

٦ -

لي باالختبار البعدى بنتائج االختبار القجحتليل املعلومات وذلك مبقارنة نتائ- ٧

بواسطة تطبيق إحدى املعلومات اإلحصائية.

البحث أو فروضه.تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة- ٨

تلخيص البحث وعرض أهم النتائج اليت توصل إليه وما يوصى به من - ٩

٤٢توصيات طبقا للخطوات.

المجتمع والعينة -ب

Purposive(البحث على الطريقة العمدية ويعتمد الباحث يف اختيار العينة هلذا

Sampling .(باخلربة وهي تعىن أن ختيار ويسمى هذه الطريقة بالطريقة املقصودة أو اال

٤٣ختيار خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املعرفة أو تلك متثل جمتمع البحث.أساس اال

.٣٢٥ه)، ص.١٤١٦(الرباض: مكتب العيكان، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،٤٢
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للمستوى 

لب. واختار الباحث العينة بعض من عددهم، اط١٨٢وعددهم األول جبامعة الرانري

١(فصلفصلني من طلبة املستوى األول ومها الفأخذ الباحث 

.لباط٢٠عددهم و ٢(فصلطلبة وال٢٠بعددهم 

طريقة الجمع البيانات وأدواتها-ج

وأما الطريقة املستخدمة جلميع البيانات قام الباحث بالطريقة التالية:

االختبارات-١

األدوات اليت متكن أن يستخدمها الباحث جلمع إن االختبارات إحدى 

املعلومات اليت حتتاج إليها إلجابة أسئلة البحث. ويقوم الباحث باالختبار البعدي :

االختبار البعدي-

الدراسي لديها يف مهارة الكالم بعد إجراء التجربة بغرض حتديد احملتوى التحصيل 

اس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل (التعليم املربمج ) على املتغري يالتجربة لق

ولتقومي بنود االختبار البعدي فاستخدم الباحث :٤٤التابع (التحصيل الدراسي).

.٩٩ص. ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٤٣
.٣٠٧ص. ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل ابن محد العياف٤٤
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مستوى صدق المحتوى-١

صالحية الختبار. صارت  ىل درجة إمستوى صدق احملتوى هو مقياس يشري 

ما يناله املتعلم بدقة وصحيحسية إذا كان االختبار ميكن أن يقيصالحاالختبارات

٤٥من املواد املدروسة. ويقال أن االختبار يكون جيدا إذا كان لديه صالحية عالية.

األيت :لاجلدو حها الباحث يفيوتوض

5Moh. Matsna,dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tanggerang
Selatan: Al Kitabah, 2012), hal. 176.
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١–٣اجلدول 

:ةاألسئلة يف تدريس احملادثة بأفالم اإلمام الشافعي العربيبرمق بنود 

يف املائة عدد 

األسئلة

أرقام األسئلة املوضوعات الرقم

ختبارالا

مقابلة بأسلوب

شخصية 

إنشاء ختبار ا

القصة

لعب الدورختبار ا

٤٠ ٤ ٧،١٠ ٦ ١ أداب الضيافة ١

٣٠ ٣ ٨ ٤ ٢ نيل العلم وهدفه ٢

٣٠ ٣ ٩ ٥ ٣ لتزام بالكتاب والسنةاال ٣

١٠٠ ١٠

كلن  من مستوى صدق احملتوى فعرفنا أن تلك  األسئلة تكون صادقة، ألإذا نظرنا إىل التعريف

يت سبق ذكرها.املدروسة الاملوضوعاتلة مأخوذة من األسئ
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مستوى ثبات االختبار-٢

الدراسي يدل على الثبات إذا النتائج القياسات ىختبار التحصيلاليكون ا

نتائج الثبات أو املتساويات. مستخدمة بالتكرار اليت جتري على نفس الكائن تدل ال

وقام ٤٦د مناسبة االختبار قبل جتربة العينة املعينة.فائدة ثبات االختبار ليأكوأن

لعينة األخرى قبل الباحث بتجريبة يف أول مرّة وجتريبة ثانية بعد أسبوع واحد ل

ثانية التجريبة الالباحث بعد ىاالختبار بتجريبة حقيقة إىل العينة الصحيحة. فرأ

ق طبنستطيع أن ياالختبار اتا. وهذتائج ثباتجريبة أوىل وتكون النالتساوية بالنتائج م

.ابطفصل الضالو يف الفصل التجرييب

مستوى صعوبة االختبار-٣

صعوبة االختبار ملعرفة سهولة بنود األسئلة يستخدم الباحث مستوى 

وأما القانون املستخدم لتعرف على ٤٧وصعبتها الستعماهلا يف االختبار التايل.

فهو :،مستوى معينة االختبار

١۰۰٪P = (Nr : Nt) x

6 Moh. Matsna,dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab..., hal.178.
7 Moh. Kasiram, Teknik-teknik Analisis Item Test Hasil Belajar dan Cara-cara
Menghitung  Validity dan Reability, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal.179.



٦٦

حيث أن:

Pمستوى صعوبة االختبار  =

Nrجابة صحيحةإلبة=  عدد الط

Nt٤٨يف االختبارني=  عدد املشرتك

:املستخدم لتعرف على مستوى معينة االختبار وأما املعيار 

P =صعب٠,٣٠–٠,٠٠ =

P =مقبول٠,٧٠–٠,٤٠ =

P =سهل١,٠٠–٠,٨٠ =

8 Moh. Kasiram, Teknik-teknik Analisis Item…, hal. 32-33.
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:ايلبار يف هذا البحث ففي اجلدول التأسئلة االختبنود بيان مستوى صعوبة االختبار من كلا أم

٢–٣اجلدول 

:بنود أسئلة االختبار يف هذا البحثمستوى صعوبة االختبار من كل

اإلجابة 
الصحيحة

مقابلة شخصيةبأسلوبختبارالا إنشاء القصةختبار الا دوراللعب ختبار الا الطلبة رقم

٣ ٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١

٨ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ طالب ١

٦ ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ طالب ٢

٩ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ طالب ٣

٧ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ طالب ٤

٩ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ طالب ٥

٩ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ طالبة ٦

٧ ٠ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ طالبة ٧

٥ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ طالبة ٨

٨ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ طالبة ٩

٧ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ طالبة ١٠

٧ ٨ ٧ ٧ ٧ ٧ ٨ ٨ ٨ ٨ الصحيحةباتاإلجا

٠,٧٠ ٠,٨٠ ٠,٧٠ ٠,٧٠ ٠,٧٠ ٠,٧٠ ٠,٨٠ ٠,٨٠ ٠,٨٠ ٠,٨٠ النتيجة

مق مق مق مق مق مق مق مق مق مق مالحظة
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مق (مقبول)-س ج(سهل جدا) -مالحظة :

س (سهل)-ص (صعب)-
ج (صعب جدا)-
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البنود من أن مستوى صعوبة االختبار لكلمن اجلدول السابق اتضح

ستعماهلا يف اصاحلة أن كل البنودأيمقبول، ويف هذا البحث هأسئلة االختبار 

.االختبار حقيقي

مستوى التمييز-٤

ني لون من املرفقيقو بة، مبعىن أن الطل

: رمزالويستخدم الباحث ٤٩األدىن.

D=

حيث أن:

Dمستوى التمييز =

Uات

Lات

N

9 Moh. Kasiram, Teknik-teknik Analisis Item…, hal. 36.
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:٥٠ايلكما يف اجلدول التMarfin)(إن معيار مستوى التمييز عند 

٣–٣اجلدول 

مييزمستوى التمعاير 

املعايرالدرجة ملستوى الّتمييز

جيد جدا٤۰.۰+ 

جيد٢۰.۰-٤۰.۰+  

ضعيف۰–٢۰.۰

كما يف فهو  الضابطة مييز للمجموعة يان وصف البنود من حيث مستوى التا بأم

اجلدول التايل:

.بنود األسئلةكل ل: مستوى التمييز ٤-٣اجلدول 

املعايري=ULDرقم األسئلة

جيد١٥٣٠,٢٠

جيد٢٤٤٠

10 Moh. Kasiram,Teknik-teknik Analisis Item…, hal. 38.
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ضعيف٣٥٣٠,٢٠

جيد٤٥٣٠,٢٠

ضعيف٥٤٣٠,١٠

جيد٦٤٣٠,١٠

جيد٧٤٣٠,١٠

جيد-٨٣٤٠,١٠

جيد٩٤٤٠

جيد١٠٥٢٠,٣٠

نظرا إىل اجلدول السابق أن مستوى التمييز لكل بنود األسئلة متنوعة. 

وتأهيل املعلمني كلية الرتبيةه  تفيعتمد الباحث على ما قرر ،لكتابةوأما طريقة ا

من كتاب :،جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”
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الفصل الرابع

عرض البيانات وتحليلها

عرض البيانات - أ

الطريقة املباشرة واستخدامها يف لىيف هذا الفصل أراد الباحث أن يبحث ع

قسم يف تدريس احملادثة بأفالم اإلمام الشافعي العربية لرتقية قدرة الطلبة على التكلم 

. للحصول على للمستوى األول جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكوميةتعليم اللغة العربية 

معتمدا ٢٠١٥/٢٠١٦البيانات احملتاجة فقام الباحث بالبحث التجرييب للسنة الدراسة 

عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا خطابعلى 

أتشية.

طريقة املباشرة واستخدام وسيلة أفالم اإلمام القام الباحث بتدريس احملادثة ب

شافعي العربية لرتقية قدرة الطلبة على التكلم ثالثة لقاءات. سيوضح الباحث التوقيت ال

التجرييب يف اجلدول التايل :
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١-٤اجلدول 

ساعةتاريخيوماللقاء

١١,٢٠–٢٠١٦٠٩,٤٠يناير ١٨اإلثننياللقاء األول

١١,٢٠–٢٠١٦٠٩,٤٠يناير ٢٥اإلثننياللقاء الثاين

١١,٢٠–٢٠١٦٠٩,٤٠فرباير ٨اإلثننياللقاء الثالث

٢-٤اجلدول 

ساعةتاريخيوماللقاء

١١,٢٠–٢٠١٦٠٩,٤٠يناير ٢٣السبتاللقاء األول

١٢,٣٠–٢٠١٦١١,٢٠فرباير ٢الثالثاءاللقاء الثاين

١٢,٣٠–٢٠١٦١١,٢٠فرباير ٩الثالثاءاللقاء الثالث
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لمحة عن ميدان البحث-١

منبندا أتشيه-دار السالم -سالمية  احلكومية  جامعة الرانريي  اإل

بندا أتشيه، وهذه تقع  يف والية  دار السالماليتإحدى  اجلامعات اإلسالمية 

٥اجلامعة قريبة  من جامعة  شيخ كواال احلكومية. ونشأت هذه اجلامعة  يف تاريخ  

فريد وجدى  مدير هذه اجلامعة حاليا األستاذ الدكتور احلاج ١٩٦٣.٥١أكتوبر 

رسالته بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني فمن علىيبحثإبراهيم، وألن الباحث

األصلح  أن يعرض قليال عن كلية الرتبية وتأهيل املعلمني. تشمل كلية الرتبة اليوم 

٥٢أقسام وعميدها اآلن  الدكتور جميب الرمحن.١٣

قسم تعليم اللغة العربية من األقسام  املوجودة  يف كلية الرتبية وتأهيل 

ي اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيه، فيتعلم  فيه الطلبة  اللغة املعلمني جامعة الرانري 

العربية  كعلم النحو  والصرف  والبالغة  وعلوم تعليم اللغة العربية كطرق تعليم اللغة 

العربية  ووسائل تعليم اللغة العربية  وتطبيق طرق تعليم اللغة العربية  وعلوم الرتبية  

مما ميكن إعداد لرتبوى وغريها و وعلم النفس اية فلسفة الرتبية وإحصاء الرتبكعلم

1Tim Revisi Buku Panduan, Panduan Program S-1 dan D-3 IAIN Ar-Raniry,
(Darussalam-Banda Aceh : Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry,  2014), hal. 1.
2 Tim Revisi Buku Panduan, Panduan Program..., hal. 6-7.
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يف املدارس اإلسالمية  للطلبةلتعليم العربيةوتكوين املعلم أو املدرس املتأهل

ية.و متوسطة  كانت أو ثان

ركز  مهي  جعل قسم تعليم اللغة العربيةتأسيس هذا القسم فوأما رؤية  

وأما بعثة تأسيسه  كما يأتى :٥٣.تطوير تعليم اللغة العربية

إقامة  الرتبية  والتعليمية  يف جمال علم اللغة العربية  وعلم الرتبية.- ١

الوسائل  لرفع  منعددل تربية اللغة العربية  بتأسيس البحث يف جمانشر- ٢

جودة تعليم اللغة العربية.

تنفيذ اخلدمة للمجتمع  يف علم  تربية اللغة العربية.- ٣

اجلهات املعنية  عما يتعلق  برتبية  وتطوير  اللغة العربية إما يف التعاون  ب- ٤

٥٤داخل البلد أو خارجها.

3 Tim Revisi Buku Panduan, Panduan Program..., hal. 57.
4 Tim Revisi Buku Panduan, Panduan Program..., hal. 57-58.
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٣-٤اجلدول 

للمستوى األول جبامعة الرانريي اإلسالمية عدد الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية 

٢٠١٥/٢٠١٦لدراسية للسنة ااحلكومية

عدد الطلبةالفصلالرقم

١

٢

٣

٤

٥

٦

)١(الفصل

)٢(الفصل

)٣(الفصل

)٤(الفصل

)٥(الفصل

)٦(الفصل

الباط٣٣

الباط٣٣

الباط٢٩

الباط٣٣

الباط٢٩

الباط٢٥

١٨٢
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عرض البيانات-٢

يت :األاجلدوللية التجريبية يف عمالباحثسيعرض

٥-٤اجلدول 

الشافعي العربية بالطريقة املباشرة وأفالم اإلماماحملادثةوتعلماملدرس والطلبة يف إجراء تعليمأنشطة

الطلبةأنشطةالمدرسأنشطة

الطلبة السالم من املدرسجييب-السالم    قدم املدرس-

الطلبة الدعاءيقرأ-يأمر املدرس الطلبة ليقرأون الدعاء-

جييب الطلبة -يقرأ املدرس قائمة احلضور-

يشرح املدرس أهداف التعليم، جمال -

النشاط التعليمياملادة وعن 

الطلبة شرح املدرسيسمع-

ويشاهدونهويشاهد الطلبة الفيلميستمع-قدم املدرس الفيلم اإلمام الشافعيي-
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أسئلة املدرس بالشفهيجيوب الطلبة -ل املدرس بعض الطلبة عن الفيلمأيس-

قدم الفيلم وييقسم املدرس النص عن -

للمرة اإلمام الشافعياملدرس الفيلم

أخرى

لون عن صعبة الكالمأالطلبة الفيلم، ويسيشاهد-

فهم على يسمع الطلبة شرح املدرس وحياولون-أسئلة الطلبة بالعربيةيب املدرس جي-

النص كامال

رواية الفيلم يوجه املدرس الطلبة ليعيدوا -

العربيةاإلمام الشافعي باللغة 

رواية الفيلم اإلمام الشافعي باللغة الطلبة يعيدون -

العربية

يوجه املدرس بعض الطلبة ليمرسوا-

بالنص اإلمام الشافعي ةاحملادثة مناسب

أمام الفصل

بعض الطلبة ميرسون احملادثة أمام الفصل -

ب بالنص اإلمام الشافعي الذي وزعهمناس

املدرس

يكتب حمادثة الطلبة ألن يوجه املدرس -

تها بعد ذلك، مناسب جديدة وممارس

باملوضوع

يكتب حمادثة جديدة مع صاحبها الطلبة -

ةتها بعد إشارة من املدرس، مناسبوممارس

باملوضوع



٧٩

يصلح املدرس مع الطلبة عن األخطاء-

يف ممارسة احملادثة اليوم باللغة العربية

يف ممارسة يصلح الطلبة مع املدرس عن األخطاء-

احملادثة اليوم باللغة العربية

املدرس والطلبة عن عملية التعليم اليوميستنتج

يعكس وحيفز املدرس الطلبة عن -

التعليم

الطلبة على شرح املدرسيهتم-

الطلبة الدعاء وجيبون السالميقرأ-املدرس بالدعاء والسالمنتهيي-

دول اآليت :اجلأما خطوات تعليم مهارة الكالم على الطريقة التقليدية فيبني الباحث يف 

٦-٤اجلدول 

احملادثةوتعلماملدرس والطلبة يف تعليمأنشطة

الطلبةأنشطةالمدرسأنشطة

الطلبة السالم من املدرسجييب-السالم    قدم املدرس-

الطلبة الدعاءيقرأ-الدعاءيأمر املدرس الطلبة ليقرأوا-

الطلبة جييب-يقرأ املدرس قائمة اجلدول-
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يشرح املدرس أهداف التعليم, جمال -

النشاط التعليمياملادة وعن تصوير 

الطلبة شرح املدرسيسمع-

نظر الطلبة صفحة أمر املدرس بأن ي-

املادة اليت وزعها من قبل

املدرسوزعها ينظر الطلبة صفحة املادة اليت -

او يقرامن قبل،

إعطاء الفرصة على الطلبة ليسألوا -

عن املفردات الصعبة

الطلبة عن املفردات اليت مل تعرف يسأل-

ىل املدرس إمعناها 

الطلبة على شرح املدرساستمع-شرح املدرس على املفردات الصعبة-

الطلبة على عرضهاستمع واهتم-عرض املدرس احملادثة بينهم-

قرأ املدرس احملادثة املدروسة أمام -

الطلبة

الطلبة قراءة املدرسقللد-

مخاطبة للمدرس يف ممارسة ككون الطلبة  ي-مارس املدرس احملادثة مع الطلبة-

احملادثة 

أمر املدرس الطلبة بأن تتقدم أمام -

الفصل ملمارس احملادثة

ملمارسة على تقدمت الطلبة أمام الفصل -

احملادثة

املدرس والطلبة عن عملية التعليم اليوميستنتج
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يعكس وحيفز املدرس الطلبة عن -

التعليم

الطلبة على شرح املدرسيهتم-

الطلبة الدعاء وجيبون السالميقرأ-املدرس بالدعاء والسالمينتهي-

موعة التجربية نتهاء من عمليةد االوبع

:فيما يلىقدم الباحث االختبار البعدى هلماموعة الضابطة. أو 

٧-٤اجلدول 

الطريقة املباشرة بوسيلة أفالم اإلمام هائية للمجموعة التجربية بتطبيق نتيجة الدراسية الن

الشفوي حول املوضوع املعنيريالتعبعلىةلبلرتقية قدرة الطالشافعي العربية

هائيةالدرجة النالطلبةقمالر 

١٨٢- الطالب١

٢٩٢- الطالب٢

٣٨٦–الطالب٣

٤٧٦–الطالب٤
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٥٧٢–الطالب٥

٦٩٠–الطالب٦

۷٨٠–الطالب۷

۸٨٧–الطالب۸

٩٨٢–الطالب٩

١٠٩٠–الطالب١٠

١١٨٢–الطالب١١

١٢٨١–الطالب١٢

١٣٩٠–الطالب١٣

١٤٧٦–الطالب١٤

١٥٧٥–الطالب١٥

١٦٩٣–الطالب١٦

١۷٧٣–الطالب١۷

١۸٩٠–الطالب١۸

١٩٨٢–الطالب١٩
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٢٠٩٢- الطالب٢٠

٨-٤اجلدول 

بتطبيق الطريقة التقليديةابطة نتيجة الدراسية النهائية للمجموعة الض

هائيةالدرجة النالطلبةقمالر 

١٩٠- الطالب١

٢٧٠- الطالب٢

٣٧٨–الطالب٣

٤٨٤–الطالب٤

٥٦٠–الطالب٥

٦٨٠–الطالب٦

۷٦٧–الطالب۷

۸٨٠–الطالب۸

٩٧٠–الطالب٩

١٠٨٢–الطالب١٠



٨٤

١١٩٠–الطالب١١

١٢٧١–الطالب١٢

١٣٨٢–الطالب١٣

١٤٩٣–الطالب١٤

١٥٩٢–الطالب١٥

١٦٦٠–الطالب١٦

١۷٩٢–الطالب١۷

١۸٦٨–الطالب١۸

١٩٨٥–الطالب١٩

٢٠٧٠- الطالب٢٠

ختبار إلاو لعب الدورختبار الاوتشتمل نوعية االختبار على ثالثة أنواع فهو 

١٠د األسئلة و . والنتيجة لكل بنمقابلة شخصيةبأسلوبختبارالاو إنشاء القصة

درجات إذا كانت اإلجابة صوابة.
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تحليل البيانات ومناقشتها-ب

Test-T)ت (-تحليل البيانات عن النتيجة لالختبار النهائي باختبار-١

النهائي من تعلم اللغة العربية ختباربعد أن تعرض البيانات عن نتيجة اال

االطريقة املباشرة بوسيلة أفالم اإلمام الشافعي العربيةبتطبيق 

حتليل البيانات وا وهمجاء الباحث حتليلهاوطريقة التقليدية 

ت. وهو االختبار الذي يطبق عندما يكون اهلدف -نتيجة النهائي باختبارالعن 

٥٥نسبتني أو معاملني ارتباط.معرفة وقياس الفرق بني متواسطني أو 

ت يف هذا البحث فهو لتحليل البياناستخدم الباحثيذي أما القانون ال

ايل:بالقانون الت

۱م ٢م

١ ٢ع
١ن

٢ ٢ع
٢ن

= ت

حيث أن :

= متوسطة العينة األوىل١م

.١٤١ص. ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية...صاحل بن محد العساف، ٥٥
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انية= متوسطة العينة الث٢م

=  مربع اإلحنراف املعياري للعينة األوىل٢١ع

٥٦انيةبع اإلحنراف املعياري للعينة الث=  مر ٢٢ع

١۱–٤اجلدول 

لبةمربع درجات الط

لبةط

فصل أال

لبة طدرجات 

فصل أال

مربع درجات 

فصل أاللبةط

لبةط

فصل بال

لبةطدرجات 

فصل بال

مربع درجات 

فصل باللبةط

١٨٢٦٧٢٤١٩٠٨١٠٠

٢٩٢٨٤٦٤٢٧٠٤٩٠٠

٣٨٦٧٣٩٦٣٧٨٦٠٨٤

٤٧٦٥٧٧٦٤٨٤٧٠٥٦

٥٧٢٥١٨٤٥٦٠٣٦٠٠

٦٩٠٨١٠٠٦٨٠٦٤٠٠

.١٤١..., ص. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٥٦
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٧٨٠٦٤٠٠٧٦٧٤٤٨٩

٨٨٧٧٥٦٩٨٨٠٦٤٠٠

٩٨٢٦٧٢٤٩٧٠٤٩٠٠

١٠٩٠٨١٠٠١٠٨٢٦٧٢٤

١١٨٢٦٧٢٤١١٩٠٨١٠٠

١٢٨١٦٥٦١١٢٧١٥٠٤١

١٣٩٠٨١٠٠١٣٨٢٦٧٢٤

١٤٧٦٥٧٧٦١٤٩٣٨٦٤٩

١٥٧٥٥٦٢٥١٥٩٢٨٤٦٤

١٦٩٣٨٦٤٩١٦٦٠٣٦٠٠

١٧٧٣٥٣٢٩١٧٩٢٨٤٦٤

١٨٩٠٨١٠٠١٨٦٨٤٦٢٤

١٩٨٢٦٧٢٤١٩٨٥٧٢٢٥

٢٠٩٢٨٤٦٤٢٠٧٠٤٩٠٠

١٦٧١١٤٠٤٨٩٢٠١٥٦٤١٢٤٤٤٤المجموع
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:٥٧اليةبتني، البد من إتباع اخلطوات التجاسطي اإلستخراج داللة الفرق بني متو واال

ة حقول كما هو موضح يف اجلدول أعاله.من ستإعداد جدول يتكون -

فالقانون للحصول على حساب متوسط الدرجات هو : جمموع درجة 

الطالبات

لبةالطط الدرجات  = حساب متوس- درجات جمموع
لبةالط عدد

٨٣,٥٥= فصل أ = اللبةطط درجات حساب متوس-

٧٨,٢= فصل ب =اللبةطط درجات حساب متوس-

فصل أ بالقانون :اللبةطمربع االحنراف املعياري لدرجات -

أ=  الفصل لبةط درجات مربع جمموع
لبةالط عدد

  = =٧٠٢٤–(83,55)٢
 =٦٩٨٠–٧٠٢٤

 =٤٤

.١٤٥ص. ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٥٧
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فصل ب اللبةطحنراف املعياري لدرجات مربع اال-

ب=  الفصل لبةط درجات مربع جمموع
لبةالط عدد

  =  =٦٢٢٢–(78,2)٢
   =٦١١٥–٦٢٢٢

 =١٠٧

إذا :

۱م ٢م

١ ٢ع
١ن

٢ ٢ع
١ن

= ت

, ,=

,=

,√ ,=

,,=

١,٩٥=



٩٠

وتكون . ٣٨= ٢–)٢٠+ ٢٠(= ٢–)٢+ ن۱ن(درجة احلرية = 

فينبغي أن تبلغ النتيجة إىل% ٥) Signifikansiالفرضية على مستوى الداللة (

١,٦٨٥

تحقيق الفروض-ج

قول: يالفرض من هذا البحث 

إن استخدام الطريقة املباسرة بأفالم اإلمام الشافعي يكون فعال لرتقية قدرة الطلبة 

أو يف يف اجلدولسواء كانتT-Test)(ت- على احملادثة. نظرا إىل النتيجة من االختبار

. فتكون ١,٦٨٥) اجلدول = Tوقدر ت (١,٩٥) احلساب = Tاحلساب وهي أن ت (

) اجلدول.T) احلساب أكرب من النتيجة ت (Tالنتيجة من ت (

استخدام الطريقة املباسرة بأفالم اإلمام إن يكون الفرض الصفري يعىنلذلك 

مردودا. والفرض البديل يعين  إن معلى التكلالطلبةلرتقية قدرةفعالغري الشافعي

معلى التكلالطلبةلرتقية قدرةفعالرة بأفالم اإلمام الشافعياستخدام الطريقة املباش

مقبوال.
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طريقتني العرفة املتوسطات من النتائج لكليتني مبتومتكن مراعاة فعالية الطريق

التايل:قانونمستعينا بال

درجة املتوسطة  =  
∑ ∑د ن

أن :حيث

∑ =  جمموع الدرجة النهائيةد

∑ لبة=  عدد الطن

٧٨,٢= ة : درجة املتوسطة = الطريقة التقليديّ -

:استخدام الطريقة املباسرة بأفالم اإلمام الشافعيبالطريقة اجلديدة -

٨٣,٥٥= درجة املتوسطة =

. أما درجة ٧٨,٢التقليدية هيفدرجة املتوسطة من النتائج النهائية من الطريقة 

رة بأفالم اإلمام الشافعياستخدام الطريقة املباشاملتوسطة من النتائج النهائية ب

درجة املتوسطة من الطريقة التقليدية أصغر من الطريقة اجلديدة ا. إذ٨٣,٥٥فهي

.٨٣,٥٥<٧٨,٢أورة بأفالم اإلمام الشافعياستخدام الطريقة املباشب
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الفصل الخامس

اتمةخ

نتائج البحث- أ

يف حث النتائج اليت حصل عليهاقدم البالتجرييب، بعد ما قام الباحث بالبحث ا

:لفصل  وهي كما يلياهذا 

تدريس احملادثةل"العربيةاإلمام الشافعي بأفالم "الطريقة املباشرةاستخدامإن - ١

) Tت  (–ألن النتيجة احملادثة.سيطرةعلىلبةطقدرة اللرتقيةفعااليكون 

موعة نتيجة  أي ). ١,٦٨) اجلدول  (Tت (–أكرب من )١,٩٥(احلساب

.دريس احملادثةيف تالضابطةموعة التجريبية أعلى من نتيجة 

بأفالم اإلمام الشافعي العربية يف تدريس إن عملية تطبيق الطريقة املباشرة - ٢

احملادثة هي كما يلى :

يستمع الطلبة إىل الفيلم -قدم املدرس الفيلم اإلمام الشافعيي)١

.ويشاهدونه
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أسئلة املدرس جب الطلبة و ي-ل املدرس بعض الطلبة عن الفيلمأيس)٢

بالشفهي.

الشافعيقدم املدرس الفيلم اإلمام يمث ،يقسم املدرس النص عن الفيلم)٣

.لون عن كلمات صعبةيشاهد الطلبة الفيلم، ويسأ- لمرة األخرىل

الطلبة شرح املدرس يسمع- أسئلة الطلبة بالعربيةجيوب املدرس )٤

فهم النص كامال.وجيربون على 

الرواية الفيلم اإلمام الشافعي باللغة العربيةوايوجه املدرس الطلبة ليعيد)٥

الطلبة يعيدون الرواية الفيلم اإلمام الشافعي باللغة العربية.-

لنص اإلمام الشافعي ة لاحملادثة مناسبيوجه املدرس بعض الطلبة ليمرسوا)٦

للنص ةاحملادثة أمام الفصل مناسببعض الطلبة ميرسوا-أمام الفصل

املدرس.اإلمام الشافعي الذي وزعه

،تها بعد ذلكادثة جديدة وممارسحميوجه املدرس الطلبة ألن تكتب)٧

تها حمادثة جديدة مع صاحبها وممارسيؤلفواالطلبة -ناسب باملوضوعت

باملوضوع.ةبعد إشارة من املدرس، مناسب
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يصلح املدرس مع الطلبة عن النقص يف ممارسة احملادثة اليوم باللغة )٨

اليوم يف ممارسة احملادثة خطأاألالطلبة مع املدرس عن يصلح- العربية

باللغة العربية.

االقتراحات-ب

تقدمي بعض االقرتاحات هذه الرسالة أراد الباحثنتهاء البحث علىاقبل 

، وهى كما يلي:ضرورية ال

ووسيلة املتنوعة والعصرية يف أن يستخدم الطريقة املباشرةدرسعلى امل- ١

.وفصيحاباللغة العربية صحيحاادثةعلى احملالطلبةحىت يقدرتدريس احملادثة

على قسم اللغة العربية أن جيهز وسيلة التعليم ليسهل املعلم واملتعلم يف - ٢

عملية التعليم والتعلم.

ا يرجى من الطالب أن يتحدثوا  داخل الفصل وخارجه تطبيقا مبا تعلمواه-٣

احملادثة.من مادة



٩٥

جعاالمر 

المراجع العربية- أ

تدريس اللغة العربية واللغة لحية األخرى ياإلتجاهات المعاصرة ف،محاده، إبراهيم

م.١٩٨٧،: دار الفكر العريبالقاهرة،لغير الناطقين بها

مكتبة النهضة :القاهرة،الطبعة األوىل،طرق التعليم اللغة العربية،حممد القادر،أمحد

م.١٩٧٩،املصرية

، الطبعة الثامنة الوسيط األدبي العربي والتاريخةأمحد ومسطفى عناىن، ،اال سكندرى

م.١٩٣١القاهرة:دار املعلوف،،عشرة

م.١٩٧٢،: أغكساالقاهرة،المعجم الوسيط،إبراهيم وآخرون،انيس

.، احلرمني، دون سنةالكواكب الدريةابن أمجد بن عبد الباري، ،األهدل

، الرباض: مكتب المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صاحل،بن محد العسافا

.ه١٤١٦العيكان، 



٩٦

جاكرتا: معهد العلوم ،تدريس اللغة األجنبيةيالطرق العامة ف،كمال ابرهيم،بدرى

إندونسية التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اإلسالمية يف

.بدون السنة،بالرياض

جامعة الرانريى ، بندا أتشية:المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسالمى،،بنت حممود

م.٢٠٠٤اإلسالمية احلكومية، 

، لبان: املؤسسة المرجع في تدريس مهارات العربية وعلومها،علي سامي،احلالق

.م٢٠١٠احلديثة للكتاب، 

النهضة ، القاهرة: دار الوسائل التعليمية والمناهجحممدكاظموجابر، و أمحد،خريى

م.١٩٧٩، العربية

،البرامج التعليمية للغة العربية أساليبها وطرق تدريسها،أمحد احلسني،مسساعة

.جامعة أم درمان اإلسالميةسودان:

، تدريس العربية في تعليم العام، نظرية رشدى أمحد وحممد السيد منان،طعيمة

م.٢٠٠٠، طبعة أوىل، القاهرة دار الفكر العريب، وتجارب



٩٧

: جامعة أم مكة املكرمة،المرجع في تعليم اللغة العربية،رشيدى أمحد،طعيمة

م.١٩٨٦،القرى

،: دار السالمالقاهرة،الطبعة الرابعة،التربية اإلسالمية وفن التدريس،عبد الوهاب

م.٢٠٠٧

، بريوت: تعليم اللغة الحية وتعليمها بين نظرية والتطبيق،يدعصالح  ،العريب

م.١٩٨١،مكتبة لبنان

: دار النشر القاهرة،مدخل المناهج البحث التربوي،رجاء حممود أبو، عالم

.م٢٠١١،للجمعات

.م٢٠١٠، الطبعة الرابعة المهارات اللغوية ماهيتها وطرق تدريسها،أمحد فؤاد،عليان

الطبعة ، سالميةطرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإل، فخرالدين،عامر

.م٢٠٠٠/ه١٤٢٠الثانية، القاهرة: عامل الكتب، 

، الطبعة الثانية، بريوت:الوسائل التعليمية التعلمية، بشري عبد الرحيم،الكلوب

م.١٩٨٦مكتبة احملتسب دار إحياء العلوم،



٩٨

جامعة  الرانري ي اإلسالمية ،ريقة  المباشرة  فى تعليم  المفرداتتطبيق  الط،دحمـم

.ه١٤٣١م / ٢٠١٠، احلكومية بندا  آتشيه

، اململكة العربية تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،حممود كامل،الناقة

.السعودية، جامعة أم القرى، دون سنة

المرجع في تعليم اللغة العربية فتحى علي وعيد الرؤوف الشيخ،،يونس

.م٢٠٠٣القاهرة: دار مكتبة وهيبة، ، لألجانيب

المراجع اإلندونسية-ب
Nata, Abuddin, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran,

Cet. 2, Jakarta:Kencana Prenada Group, 2011.

Mu’in, Abdul, Analisis Konstrastif Bahasa Arab dan Bahasa

Indonesia (Telaah terhadap Fonetik dan Morfologi),

Jakarta: PT Pustaka Alhusna Baru, 2004.

Matsna, Moh, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,

Tanggerang Selatan: Al Kitabah, 2012.

Kasiram, Moh, Teknik-teknik Analisis Item Test Hasil Belajar dan

Cara-cara Menghitung  Validity dan Reability,

Surabaya: Usaha Nasional, 1983.



٩٩

Tim Revisi Buku Panduan, Panduan Program S-1 dan D-3 IAIN

Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh : Institut Agama Islam

Negeri Ar-Raniry,  2014.

اإلنترنتمراجع -ج

،٢٠١٦ينايري ٢٠١٥،٧اكتوبر ١٠،الطريقة المباشرة،سييت مورين بنت تياوغ

5619341acfddd.html-pptx-http://documents.tips/documents/

أبريل ٢٩،االفالم التعليمية ودورها فى تكنولوجيا التعليم،د.حممد حسن عمران

،٢٠١٦ينايري ٢٠٠٩،٧

http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=28332

،٢٠١٦يوليو ١٨، الوسائل التعليميةمسعد محمد زياد، د. 

http://www.drmosad.com/index99.htm



١٠٠

صورة انشطة التعليم



١٠١



١٠٢



١٠٣



١٠٤

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Aulia Agustiar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Matang Glumpang Dua, 06 Agustus 1994

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Golongan Darah : B

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Komplek SMPIT Madrasatul Qur’an, Kec

Baitussalam

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua

a. Ayah : Husaini (Alm)

b. Ibu : Juraidah

Pekerjaan : Guru

Alamat : Matang Glumpang Dua, Bireuen

PENDIDIKAN

2000 – 2006 : SD Tingkat Peusangan, Matang Glumpang Dua

2006 – 2009 : MTsS Ulumuddin, Cunda Lhoksumawe

2009 – 2012 : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa, Gue Gajah Aceh Besar

2012 – 2016 : S1 Pen. Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

2016 – Sekarang : S2 Pen. Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Darussalam, 11 September 2017

Penyusun

(Aulia Agustiar)


