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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

إن اللغة نعمة اهلل العظمى، وميزة اإلنسان الكربى، وذلا قيمتها يف مجيع 
اللغة رلاالت احلياة البشرية، وىي اخلاصية اليت متيز هبا اإلنسان عن سائر احليوان. 

يعرب بو قوم عن أغراضهم، وىي كثرية سلتلفة باختالف الشعوب والقبائل. ىي ما 
الغاليني يف جامعو : "اللغة  ىفواللغة العربية احدى اللغات ادلتوفقة، قال مصط

العربية ىي الكلمات اليت يعربر هبا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا من طريق 
الشريفة، ومارواه الثرقات من منثور  النقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث

 .1العرب ومنظومهم"
إن اللغة العربية من أقدم اللغات وأغناىا على اإلطالق، وألسرار وحكم 

ه اللغة وعاء لكتابو اخلالد. وكانت اللغة العربية قد يعلمها خالق البشر، اختار ىذ
ي عن مجيع مقومات بلغت قبل البعثة احملمدية أوج كماذلا يف التعبري البليغ السام

احلياة، وأوج رلدىا يف الفصاحة والنتاج األديب شعرا وتثرا، وظهرت روائع إنتاجها يف 
 األشعار واألمثال والقصص.

مث بلغت اللغة العربية يف إندونيسيا مع دخول اإلسالم فيها منذ القرن 
كالصالة   السابع ميالدية. وذلك ألن اللغة العربية مرتبطة جبميع عبادة يف اإلسالم

اليت قراءهتا باللغة العربية وغريىا. وكانت دراسة القرآن واحلديث حتتاج إىل اللغة 
ة إىل مجالعربية دلا فيها من معان ومفاىيم أصلية، وإذا قدمت معاين القرآن الكرًن مًت 
 اللغات األجنبية فتعوزىا روح األصالة وروعة النصوص اليت ينوط هبا إعجازه.

لغة العربية مستمرا منذ دخول اإلسالم إىل ىذا البلد حىت وما زال تعليم ال
اإلسالمية. واجلامعات اآلن، بل كان تعليم اللغة العربية منفوذا يف ادلعاىد وادلدارس 
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ىدف وال حيدد  .تالميذتوجد فيها مادة اللغة العربية كلغة أجنبية اليت تعلمها ال
يف استخدامها  تالميذكفاءة الاليوم لفهم أصول الدين فقط، بل لًتقية  تعليمها 

 إجيابيا كان أو سلبيا.
ومن ىنا، كانت أربع مهارات يف تعليم اللغة العربية وىي مهارة الكتابة 

يف احلقيقة ارتبطت بعض ادلهارات  .2ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة االستماع
األصوات اليت ببعض، وديكن قياس ذلك يف ولد صغري الذي يتعلم لغة أمو، فيستمع 

 نطقت هبا أمو والذين حولو، مث حياول يف نطق لغة أمو ويتعلم كتاهبا وقراءهتا.
عندما كان وظيفة اللغة األساسية آلة لالتصال وتعبري ما يف الذىن، فللكالم 
)فهو النطق واحلديث( دور مهم يف أداء تلك الوظيفة. فباللغة ديكننا التعبري وتبليغ 

إن الكالم يسهل تعترب مهارة الكالم أىم ادلهارات يف اللغة.  ما خطر يف القلب حىت
اإلنسان يف تبادل ادلعلومات والفكر مع من حولو، فلذلك ال يتم احلديث إال 
حبضور طرفني على األقل مها ادلتحدث والسامع حبيث يتبادل األدوار واحد إىل 

 3آخر.
الكالم، وجدنا وإذا رجعنا إىل عملية التدريس، خصوصا يف تدريس مهارة 

الذين شعروا بالصعبة يف نطق اللغة األجنبية. وذلك ألهنم مل  تالميذيف ادلدارس ال
ىناك  .هم، ومل يستخدم ادلعلمون الطرق ادلناسبة يف عملية تدريسكثريا  ديارسوا التكلم

ه أن تالميذيف تدريس مهارة الكالم من يعتمد على إلقاء معلومات قصرية مث يطلب 
تكرارىا، ومنهم من يشرح ادلعلومات يف تواصل مستمر حىت ينتهي وقت ترديدىا أو 

 الدرس وغري ذلك.
وىذه الظاىرة تؤدي إىل تدين كفاءة التالميذ اللغوية وضعفها، ألن ادلواد 
ادلدروسة مل تنم مهاراهتم اللغوية، بل حتددىم يف تنمية مهاراهتم اللغوية، إلهنم 
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ترب مادة رئيسية ذلم. فادلعلمون يستخدمون عادة منحصرون بالقواعد اللغوية اليت تع
ادلواد حسب ترتيب  ونطريقة القواعد والًتمجة يف عملية تدريس اللغة، وىم يعلم

 4ادلوضوعات ادلوجودة يف الكتاب.
يف تدريس مادة من ادلواد الدراسية، وذلك  امهم اإن للطريقة التعليمية دور 

ىداف ادلنشودة تتوق  يف صالحية ألن جناح التدريس من حيث الوصول إىل األ
فعملية . 5، بل قد تكون الطريقة أىم من ادلادة وادلدرسالطريقة ادلستخدمة لو

الراحة حىت متكنهم أن  تالميذالجيد فيها تدريس مهارة الكالم حتتاج إىل طريقة اليت 
 يعربوا ما نشأ يف قلوهبم من ادلعلومات والفكرة جيدا.

  لتدريس مهارة الكالم طريقة رواية القصصق ادلستخدمة ائومن الطر 
كفاءهتم   تنمواأن  تالميذ. تعطي ىذه الطريقة فرصة لل (Digital Storytelling)الرقمية

تطور التكنولوجيا وادلعلومات تيف التكلم باللغة العربية مستخدمني التكنولوجيا. قد 
رس لتدريس اللغة أن الطرق ادلستخدمة يف ادلدا فياليوم، وال خييف عصر العودلة 

 تالميذالعربية ىي طرق قددية اليت مل تناسب بتطور الزمان العصري وذلك جيعل ال
 يشعرون بادللل أثناء التدريس.

ومن ىنا، ال بد أن ينتفع ادلعلمون التكنولوجيا اجلديدة اليت وجدت يف ىذا 
مهارة ويزيد شجاعتهم ويذىب مللهم عند تدريس  تالميذالعصر لكي ينشؤوا غرية ال
باستخدام الطريقة ادلرتبطة بتطور  تالميذإعتقال إىتمام الالكالم. ديكن للمعلمني 

 مللهم يف التدريس. ظهور زماهنم أي التكنولوجيا اجلديدة اليت مل تسبب
يف األساس، رواية القصص الرقمية ىي أي مزيج من احلكاية ادلنطوقة وعدة 

 نميفإهنا ت. 6الفيلم والتكنولوجيا اجلديدة لتعديل القصة ومشاركتها ىصور وموسقال
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يف استخدامها لرواية القصص ألن فيها مزايا كثرية من رواية  تالميذلدي الاإلبداع 
القصص ادلعتادة العامة. ديكن على الراوي يف القصص احملكاة أن يقدم القصص 

 بوجو سللت  أحسن وإبداع عال.
ن جيعل الفيديو الذي فيو قصة سلصوصة حتت موضع أ تالميذفيطلب ال
وغري  القصة يف ذلك الفيديو بأن يقدم الصور أو ادلسيقى تالميذخاص. يروي ال

 ذلك باعتبار إبداعهم وابتكارىم.

يف ىذا البحث، يعرض الباحث تطبيق طريقة رواية القصص الرقمية يف 
احلادي عشر بشعبة اللغة عملية تدريس اللغة العربية دلهارة الكالم يف الفصل 

. وموضوع ىذا البحث العلمي ىو "فعالية باجنيلبادلدرسة الثانوية احلكومية 
استخدام طريقة رواية القصص الرقمية لًتقية مهارة الكالم لطالب الفصل احلادي 

 ".باجنيلعشر بشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية 
 

 قضايا البحث .ب 

راد تستعرض الباحث ادلسائل اليت يبناء على خلفية البحث السابقة 
 إجابتها، وديكن تلخيصها كما يلي :

الفصل احلادي عشر بشعبة اللغة  يف تدريس مهارة الكالم عمليةكي   .1
 ؟ قبل تطبيق ىذه الطريقة باجنيلبادلدرسة الثانوية احلكومية 

كالم لطالب الفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الكي  مهارة  .2
 ؟قبل تطبيق ىذه الطريقة باجنيلالثانوية احلكومية 

مهارة الكالم لًتقية كي  فعالية استخدام طريقة رواية القصص الرقمية  .3
 ؟باجنيللطالب الفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية 
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 أهداف البحث .ج 

اسب بقضايا البحث يف ىذا تنيراد الوصول إليها و  الذيأما أىداف البحث 
 كما سيأيت :  يمكن تلخيصهاالبحث ف

 س اللغة العربية.يدر ت يف اواستعماذل طريقة رواية القصص الرقميةدلعرفة حقيقة  .1

بادلدرسة  بشعبة اللغة لطالب الفصل احلادي عشر مهارة الكالم دلعرفة كفاءة .2
 .باجنيلالثانوية احلكومية 

. طريقة رواية القصص الرقمية لًتقية مهارة الكالمدلعرفة فعالية استعمال  .3
طريقة رواية القصص اللغة العربية باستعمال يف تدريس  عطاء وجو آخروإل

بادلدرسة الثانوية احلكومية  بشعبة اللغة لطالب الفصل احلادي عشر الرقمية
 .باجنيل

 
 البحثمنافع  .د 

 فأما ادلنافع من ىذا البحث، فيقدمها الباحث كما يلي :
-شروط بعض والستيفاء  وادلعرفة لديو منها: زيادة العلوم ،للباحث تومنفع .1

قسم  (، يفS.Pd.Iة األوىل )باإلمتحان اإلحلاقي حلصول الشهادة بدرجة الطق
ة احلكومية امعة سونان أمبيل اإلسالميجبكلية الًتبية ب تعليم اللغة العربية

 سورابايا.ب

بحث فيها الباحث تعري  الباحث عن فعالية سي اليتللمدرسة  تومنفعو  .2
جيابيتها إاللغة العربية عن  دريسيف ت طريقة رواية القصص الرقميةاستعمال 

 .بشعة اللغة وسلبيتها يف الفصل احلادي عشر
 تدريسيف رواية القصص الرقمية  طريقة يوى ةاجلديد بالطريقةالطالب  يسريوت .3

يف عملية  نينشيط واحث مهة ادلتعلمني باللغة العربية حىت يكونو  ،اللغة العربية
 .دريسالت
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يف دريس لتا قطر أنواع  يفة زيادة للخزانة خاصللعامة، منها: تو منفعوأما  .4
 .ةدلادة اللغة العربي األغراض التعليمية تبليغ

 
 مجال البحث وحدوده .ه 

 ما يلي :رلال البحث وحدوده على أساسو  

 .مهارة الكالمادلسئلة يف ىذا البحث ىي ترقية  .1
 .رواية القصص الرقميةطريقة استعمل الباحث يف ىذا البحث  .2
احلكومية  الثانويةبادلدرسة  احلادي عشرالباحث ىذا البحث يف الفصل أكد  .3

 .باجنيل
 .باجنيل الثانويةبادلدرسة العالية لة أذه ادلسهبالباحث  أقام .4
 ذا البحث أقل من امانية مرات.احتاج الباحث ذل .5
 

 توضيح بعض المصطلحات .و 

 يف ادلستخدمةموضوع ىذا البحث ويفصل األلفاظ  الباحث يحددس
تدخل ىذا  ال يتتسع البحث إىل اجلوانب األخرى الموضوع  البحث العلمي لئال ي

طريقة رواية القصص فعالية استعمال " :وألفاظ ىذا البحث ىي .البحث سواه
بادلدرسة بشعبة اللغة لطالب الفصل احلادي عشر الكالم لًتقية مهارة  الرقمية

". فأما البيانات والتوضيح اخلاصة لتحديد ىذا ادلوضوع باجنيلالثانوية احلكومية 
 فهي:

  
 

ظهر بو أىداف ما طبق الفاعل إىل ت يادلقياس الذ : فعالية
 7أين وصول مقصودىا.
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ادلدرس يف توصيل ادلعلومات األساليب اليت يتبعها  : طريقة
 8إىل أذىان الطالب.

الوسائط ادلتعددة و مع سرد الشخصية جل النشاط : رواية القصص الرقمية
إلنتاج فيلم سرية ذاتية  )الصور والصوت والنص(

 9.قصرية

، وىي كفاءة ن إحدى ادلهارات اللغوية األربعةىي م : الممهارة الك
الفكرة أو اآلراء إطالق األصوات والكلمات لتعبري 
 10أو اإلرادة أو الشعور إىل احملاورين.

 

 خطة البحث .ز 

 إىل أربعة أبواب وتفصيلها كما يلى: ييقسم الباحث ىذا البحث العلم
خلفية البحث وقضايا البحث وفروض البحث  يفيبحث  : الباب األول

وأىداف البحث ومنافع البحث وتوضيح بعض ادلصطلحات 
وطريقة البحث وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليل البيانات 

. وىذا الباب مهم يف الباب والبحوث القددية وخطة البحث
 ألنو سيكون وسيلة لفهم ادلوضوعات التالية.

 الذيالدراسات النظرية من موضوع البحث  يفباحث يبحث ال : الباب الثاىن
 على ثالثة فصول:تو زلوىذا الباب  ،قدمو الباحثي

وأمهيتها  طريقة التدريسيبحث عن  :  ولالفصل األ
طريقة رواية اختيارىا و  يفوأنواعها وادلعايري 
 واستعماذلا.  القصص الرقمية

                                                 

8
 122أوريل حبر الدين، نفس ادلراجع، ص   
9
  Midge Frazel, Digital Storytelling Guide for Educators (Washington DC: International Society 

for Technology in Education, 2011), page 9 

Ulin Nuha
 68، ادلرجع السابق، ص 10



8 

 

 أىدافوأمهيتها و  الم،مهارة الك يفيبحث  : الفصل الثاىن 
مهارة و  هابين التفريقو  مراحلهاو  ،هاتدريس
 .الكتابة

طريقة القصص فعالية استعمال  يفيبحث   الفصل الثالث  :
 اللغة العربية. تدريس يفالرقمية 

ىذا الباب يقدم الباحث عن الدراسة ادليدانية والدراسة  يف : الباب الثالث
تدريس  يف طريقة رواية القصص الرقميةاستعمال يف تحليلية ال

 اللغة العربية. وحيتوي على فصلني:
 .باجنيلخ ادلدرسة الثانوية احلكومية يحملة تار  :  الفصل األول
فعالية  يف هاالبيانات وكيفية حتليل يفيبحث  :   الفصل الثاىن

لًتقية طريقة رواية القصص الرقمية استعمال 
لطالب الفصل احلادي عشر  الممهارة الك

بادلدرسة الثانوية  احلكومية  بشعبة اللغة 
 .باجنيل

 
 فيو خالصة البحث. تقدمختتام و يشمل الباب األخري اال : الباب الرابع

 


