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 الباب األول

 مقدمة   

 خلفية البحث -أ 

اللغة من أىم ادلقومات الثقافية واحلضارية، وىي وسيلة االتصال 
االجتماعي وتفاعل أفراد اجملتمع، وىي وسيلة احملافظة على الًتاث ولذلك حيرص 
أي رلتمع على أن يتعلم أفراده مهاراهتا ادلختلفة، فاللغة وعاء التفكَت وال 

ية دور مدرس اللغة ألن غة، وىذا ما يؤكد أمهللايستطيع اإلنسان أن يفكر بدون 
للغة فإنو قادر على د األخرى فإذا كان التلميذ متقناااللغة أساس تعلم ادلوا

استيعاب ما يعرض عليو من مواد سلتلفة تتناسب مع مستواه العقلي والذىٍت 
لذلك حترص سلتلف ادلؤسسات الًتبوية على إعداد معلم اللغة إعدادا يتناسب 

 .على عاتقو مع عظيم ادلسؤولية ادللقاة

وقال زلمد إبراىيم اخلطيب إن اللغة ىي أساس يف اجملتمع، فهي وسيلة 
التفاىم والتخاطب وتبادل األفكار واآلراء وادلشاعر بل ىي الركن األول يف تقدم 

 1.التأليف يف ميادين العلم وادلعرفةالفكر وارتقاء احلضارة واتساع 

العربية اعتربت  اللغة إن اللغة العربية لغة مبا فيهاالوادلقصود من ىذه كلها ىو كل 
 هباىيئة األمم ادلتحدة وجاء ذلك يف قرارىا رقم لغة دولية حيث اعًتفت

 2.يف قرار اجلمعية العامة 12/11/1793/ دلؤرخ( ٠٩١٣)

ن اللغة العربية ذلا دور مهم يف حفظ حضارة اإلنسان والثقافة و نشر إ
لغة تسعة عشر عضوا من الللغة العربية أيضا أن اللغة العربية ىي اإذ تدرك ما  مها

لغة عمل مقررة يف وكاالت متخصصة، مثل منظمة الأعضاء األمم ادلتحدة، وىي 
األمم ادلتحدة للًتبية والعلوم والثقافة، ومنظمة األمم ادلتحدة لؤلغذية الزراعية، 
                                                 

 .91(، ص 9191)الرياض: مكتبة التوبة،  طرائق تعليم اللغة العربيةزلمد إبراىيم اخلطيب،  1

اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية طرائق تدريس زلمد كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  2
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ي كذلك لغة رمسية ولغة ومنظمة الصحة العادلية، ومنظمة العمل الدولية، وى
  .3عمل يف منظمة الوحدة اإلفريقية

وقد أكدت اللغة العربية مكانتها الدولية عند ما تقرر أن تصبح لغة رمسية  
كباقي لغات العمل اخلمس يف رللس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي 

خر يوم دلنظمة األمم ادلتحدة حيث قامت اجلمعية العامة بتبٍت ىذا القرار يف آ
  4.م9190عن أشغاذلا للدورة اخلامسة والثالثُت 

يف  ويف ضوء كل ىذا، وعند ما نتحدث عن تعليم وتعّلم اللغة العربية
على  اجملتمع العادلي ادلعاصر صلد أن اللغة العربية جديرة بأن تعلم وأن يقبل

  .ونشرىا تعلمها الكثَتون وأن تشحذ اذلمم وتكرس اإلمكانات لتعليمها

واالنفجار  ن اآلن نعيش يف عصر يتسم بالتقدم العلمي والتكنولوجيوضل
العربية وعلى  ادلعريف السريع. ويفرض ذلك على كل أبناء ادلسلمُت تعلم اللغة

يتبع األسس العلمية  ادلدرس كمعلم األجيال اليت يعول عليها يف ىذا التقدم أن
خصوصا ىف تعليم اللغة العربية  الًتبوية مع التطور التكنولوجي يف حتقيق رسالتو

متطلبات العصر وطريقة إعداد األفراد  وإال كان ىناك نوع من عدم التوازن بُت
العملية التعليمية يكمن يف كيفية توصيل العلوم  للحياة فيو. وصلاح ادلدرس يف

بصورة فعالة، وإمناء قدراهتم، وحتسُت مهاراهتم اللغوية  وادلعارف إىل التالميذ
العربية بشكل متوازن عن طريق إمناء جوانب شخصية التالميذ   اللغةخصوصا يف

 .ف ما تعلمو ىف خدمة نفسو ورلتمعةمتكاملة حىت يستطيع توظي بصورة

يف  تتميز العملية الًتبوية بأهنا عملية بشرية، مبعٌت أهنا ال ديكن أن تتم
يف ظل  وبيئتوغياب العنصر البشري، ألهنا عملية تعتمد على التفاعل بُت الفرد 
حجر الزاوية  توجيو ادلريب. ورغم ظهور تكنولوجيا الًتبية فإن ادلعلم ال يزال

  .ومفتاح العملية الًتبوية حىت يف عصر التكنولوجيا
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اليت  كما أن ادلعلم يستمد أمهيتو من دوره يف العملية التعليمية " فالعلوم
اختلفوا حول  الناس قد، وإن كان "للعقل يف حتصيلها رلال البد من معلم فيها

العادات يقتضي وجود  إمكانية حتصيل العلم بدون ادلعلم، فإن الواقع يف رلاري
صدور الرجال مث انتقل إىل  يفادلعلم. وقال أبو اسحق الشاطيب إن العلم كان 

 5.الكتب وصارت مفاتيحو بأيدي الرجال

ادلقال،  هبذا ما يتعلق يفبأن البد يف حتصيلو من الرجال و  وىذا يقتضي
 النيب صلي ااهلل عليو وسلم كما كتب يف الصحيح " أن ااهلل ال يقبض العلم قال

  6انتزاعا ينتزعو من الناس، ولكنو يقبضو بقبضو العلماء". احلديث

أمهية  فادلعلم اجليد يسهم إىل حد كبَت يف حتقيق التعليم اجليد ومع تقدير
يتطلب  تعليم اللغة العربية فذلكدور ادلعلم يف العملية التعليمية خصوصا يف 

من خالل   االىتمام بإعداده يف تعلم اللغة العربية ألن التجديد الًتبوي ال يتم
أو ادلناىج أو  كفاءة ادلدرس نفسو على ادلواد ولكن استحداث طرق التعليم

إقامة ادلباين وتوفَت أحدث األجهزة والتقنيات الًتبوية أو بوضع الفلسفات 
ىا من عوامل النجاح ادلتنوعة، إذ على الرغم من أمهية كل ما لدي الًتبوية وغَت 

ادلعلم وضرورتو فالبد من جتديد طريقة التدريس ىف العملية التعليمية ومع ذلك  
كان ادلعلم قادرا على فهم التالميذ والتعامل معهم ورعاية شؤوهنم، فالعملية 

قادر على حتمل مسئولياهتا  مذكورا إذ خال ميداهنا من معلالًتبوية ال تعٍت شيئا م
والقيام بتبعاهتا فدوره مهم ال ينكره منصف فادلنهج ادلعد إعدادا فنيا تربويا يصبح 
لغوا يف يد ادلعلم غَت ادلؤىل. وادلنهج التقليدي قد يكون أكثر فائدة من السابق 
إذا تعهده معلم مؤىل قدير وادلعلم ادلؤىل لو أكرب األثر يف سلوك التالميذ 

                                                 
 

 .13-19ص  ،9ج (بال سنة ،دارادلعرفة :بَتوت) ادلوافقاتق الشاطيب، أبو إسحا 5
 .36 ، ص9، ج(، بَتوت: داراجلبل، بال سنةصحيح البخاريزلمد إمساعيل البخاري،  6
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كارىم عن طريق القدوة واالستهداء فدور ادلعلم الرئيسي يتمثل يف هتيئة وأف
  .الطالب للتفاعل مع بيئتهم لتنمية مهارهتم يف اللغة العربية وتطويرىا

يف  فشخصية ادلعلم وقدراتو ودافعتو ودتكنو من مادة ختصصو وأسلوبو
التعلم  صلاح عمليةمن ادلتغَتات األساسية ادلؤثرة يف  مالئمة تنظيم بيئة تعليمية

فإن أىم ما  الصفي. فإذا كان ادلعلم ديثل أكثر عناصر ادلوقف التعليمي أمهية،
التدريس "فنجاح  يركز عليو يف رلال إعداده، إكسابو للمهارات اخلاصة بطرق

ادلعلم دلا يعلمو من  ادلعلم يف تعليمو، يعتمد إىل حد كبَت على مدى فهم
 9".ادلهارات أمامو ذلذه مهارات ومدى ما ىناك من جتديد

أن  عندما نصدر حكما على معلم معُت بأنو جيد، فإمنا نقصد بذلك
دون آراءىم يف معلميهم على يس طريقة جيدة كما أن التالميذ يبطريقتو يف التدر 

أساس مدى ما تعلموه منهم بفضل طريقتهم ىف التدريس، وقد أدرك ادلسلمون 
كنو من مادة ختصصو فحسب، بل عن طريق أمهية إعداد ادلعلم ليس عن طريق دت

إعداده تربويا يف رلال مهارات التدريس وطرقو، والطريقة الناجحة ىي اليت حيقق 
  .فيها ادلدرس العادي صلاحا مقبوال

ويذكر األبراشي قول ابن سينا ىف ىذا اجملال: "نعتقد أن الًتبية من أىم 
فة باألطفال، وشلا خيالف العقل األمور، وأصعب ادلهن اليت حتتاج إىل مقدرة ومعر 

وادلنطق أن يقوم بًتبية األطفال وتعليمهم مدرسون ومدرسات ال يعرفون شيئا من 
  .1"قواعد الًتبية ونظرياهتا، وطرق تدريس ادلواد اليت يقومون بتدريسها

فادلعلم صاحب مهنة، ومطالب بالتمكن من كفاية التدريس الآلزمة 
الدور إال إذا   هبذا التعليمية، وىو ال يستطيع أن يقومومشارك يف أبعاد العملية 

                                                 

(، 1794، الكويت: دارالقلم) دراسة جتربية لتحديد ادلهارات اللغوية يف مشروع اللغة العربيةزلمد صالح الدين رلاور،  7
 .5 ص

 .122 ، ص1ط (1795، عيسى احلليبقاىرة: مطابع ال) الًتبية اإلسالمية وفالسفتها ،زلمد عطية األبراشي 9
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تزويد ادلعلم بإطار  والغرض من الًتبية ىو، ةن ديتلك اخلربات ادلناسبة والكافيكا
  .برسالتو بكفاءة وفعالية فكري، ورلموعة من ادلهارات اليت دتكنو من أن يقوم

ادلعلمُت  إعدادومع التطور العلمي والتكنولوجي تغَتت أساليب وبرامج 
أساسُت لعملية  التقليدية ادلذكورة، واجتهت إىل اعتماد الكفاية واألداء باعتبارمها

إكساهبم ادلعلومات  اإلعداد، فبدال من أن يقوم برنامج إعداد ادلعلمُت على
ىذه الربامج تقوم على أساس  وادلعارف الضرورية ادلرتبطة بدور ادلعلم، أصبحت

ءه، أو القيام بو من أعمال متصلة بادلواقف التعليمية ما يستطيع ادلعلم أدا
 .الفعلية

فالتدريب يف الربامج القائمة على الكفاءات يتم وفق منهج علمي يقوم 
على أساس التطبيق العملي للكفاية، مع تلقي التغذية الراجعة ادلناسبة، 

الرئيسية اليت واستخدام األجهزة ادلختلفة، وىذا األسلوب من التدريب من ادلهام 
  .يؤديها التدريس ادلصغر

وعلى الرغم من انتشار ىذه االجتاىات احلديثة يف رلال إعداد وتدريب 
ادلعلمُت اليت أصبحت حتظى باىتمام كبَت يف دول العامل، وقطعت شوطا كبَتا ىف 
تطبيقها، إال أن ىذه االجتاىات مل تصل إىل مرحلة التطبيق، ومل تتعد مرحلة 

ا يف ادلؤدترات والندوات والتوصيات وبعض البحوث حول تطوير احلديث عنه
 7 ."مستوى كفاءة ادلعلم

ومعٌت الًتبية أمشل وأعم من التعليم، ومعٌت ذلك ضرورة أن يعمل ادلدرس 
يف إطار العملية التعليمية الًتبوية وليس ىف إطار العملية التعليمية وحدىا. و 

يسَتة فهي تتطلب جهدا كبَتا من قصار القول إن مهنة التدريس ليست بال
ادلدرس إن مهمة ادلدرس مل تعد رلرد عرض كم من ادلعلومات أمام تالميذه، 
لكنها أمشل من ذلك بكثَت، فادلدرس "مريب" قبل أن يكون معلما ينبغي أن 
                                                 

رسالة )، بناء برنامج لتطوير الكفاءات التدريسية لعلمي اللغة العربية يف ادلرحلة ادلتوسطة يف السعودية زلمد محود ادلوسي، 1
 .9 ، ص(1719 ،جامعة عُت مشس كلية الًتبية دكتوراه،
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يكون متمكنا من معلومات مادتو بل حيتاج إىل أن يكون ذا شخصية متزنة ملما 
العلمية ال تدرس لذاهتا، بل ىي وسيلة  يسها. فادلادةبأىداف مادتو وطرق تدر 

 .يف اجملتمع بشكل سواء لًتبية التالميذ حىت يستطيعوا العيش

ومن ادلعروف أن عملية التدريس ترتكز أساسا على عملية االتصال 
التعليمي بُت ادلدرس والتلميذ أو الطلبة، حبيث يعتمد صلاح التدريس على مدى 

 .فاعلية ىذه العملية

وحُت نتحدث عن عملية تعليم اللغة ىف أية لغة ما ويف أية مهارة،  
فالوسيلة التعليمية ىي شيء مهم اىتمامها لدى ادلدرس يف توصيل العلوم 
وادلعلومات والسيما يف ىذا العصر ادلتقدم، إذ إن الوسيلة التعليمية تساعد 

هارة الكالم ادلدرس يف إعطاء العلوم وادلعلومات خصوصا يف رلال تعليم م
وكذلك تستطيع الوسيلة التعليمية أن تشجع الطلبة على الكالم وجتذهبم 

  .هبا يقصر وقت التعلم وتشوقهم لتعلم اللغة يف أثناء الدرس و

وقال أمحد إبراىيم قنديل إن عناصر االتصال التعليمي الرئيسة ىي 
 10(.ادلدرس والتلميذ والرسالة )ادلادة العلمية واألنشطة التعليمية

وإذا نظرنا إيل معٌت الرسالة ىناك ادلعٌت العام الذي يعترب فيو طريقة 
عالقة  هبا التعليم. والطرق التعليمية ادلستخدمة كثَتة ومتنوعة والطريقة ليست
وغَت ذلك  بالطرق ادلعروفة لدينا فقط مثل الطريقة ادلباشرة، والطريقة االنتقائية

تعليمية يستخدمها  تعليمية ىي كل عمليةمن الطرق التعليمية ولكن الطريقة ال
هبا الوسيلة كما ذكرىا  تعترب ادلدرس يف توصيل العلوم وادلعلومات إىل التالميذ و

الطريقة ىي اخلطة الشاملة اليت  زلمد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة أن
مبعٌت آخر إن طريقة التدريس 11. ادلنشود هبا يف حتقيق اذلدف الًتبوي يستعان
ادلعلم يف الفصل ويدخل فيها الكتاب ادلقرر  هبا ملية التدريس اليت يقومىي ع

                                                 

 .162-161 ، ص(1775 ،قاىرة:دار الكتب) اسس طرق التدريس، امحد إبراىيم قنديل 90

 .67 ، ص.ادلرجع السابقزلمود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  99
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وادلوضوعات ادلختارة وادلادة والتدريبات اللغوية والوسائل اللغوية ادلختارة وغَت 
ذلك. فالوسيلة إذن نوع من الطريقة، كما أشار إليو أمحد إبراىيم قنديل يف كتابو 

تشتمل على طريقة عرض ادلادة العلمية "أسس طرق التدريس" أن طرق التدريس 
  .12وابتكار اخلربات ومواقف التعلم و الوسائل التعليمية

ونظرا إىل أن النتائج التعليمية الواقعة يف مهارة الكالم يف رلال تعليم اللغة 
العربية يف كثَت من ادلدارس واجلامعات اإلسالمية مل تكن ناجحة كثَتة خصوصا 

سالمية احلكومية بونتيناك. فإن عملية التدريس مل تكن يف اجلامعة اإل ما حدث
كالمهم يف اللغة العربية. ورأى   ضعف فعالة يف حتقيق مهارة الكالم، مبا ظهر يف

الباحث أن ادلشكلة الرئيسية ىي عدم الطريقة اجليدة اجلذابة اليت يستخدمها 
دلشكلة األخرى مدرس اللغة حىت يشعر الطلبة بادللل والسأم يف تعلمهم اللغة، وا

  .ىي وجود اخلجل والًتدد واخلوف من ارتكاب األخطاء اليت تغلب عليهم

والفيلم ادلتحرك ىي إحدى الوسائل الذي يؤدي دورا امهم وىي تعترب 
الطريقة التعليمية احلديثة اليت تستطيع أن تشجع الطلبة على التعلم وتذىب 

  .مللهم وسأمهم عند التعلم

دلدارس واجلامعات ادلشكلة الواقعة يف كثَت من استنادا إىل تلك أ
إىل أمهية الوسيلة التعليمية كما ذكرت سابقا، أراد الباحث أن  اإلسالمية ونظر

يستخدم إحدى الوسائل التعليمية يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف مهارة 
ما يسمى بالوسيلة السمعية الكالم. وىي فيلم الكرتون أو 

وىي وسيلة حديثة يف رلال تعلم اللغة العربية خصوصا   (audiovisual)البصري
تدريس مهارة الكالم،  ىف مهارة الكالم، وىذه الوسيلة تشحذ حواس الطلبة يف

على حاسيت السمع والبصر  ألهنا تساعد على إدراك احلقائق يف وضوح وتستند
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عاصر رلال تعليم اللغة العربية ادل معا. عسى أن تسهم ىذه الوسيلة كثَتا يف
 .خصوصا يف مهارة الكالم

 قضايا البحث -ب 

التالميذ يف الفصل العاشر  مهارة الكالم لدى ختطيط التدريس كيف -٩
 سيدوارجو ؟ ٩درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلب

كيف استخدام فيلم الكرتون العريب يف تدريس مهارة الكالم لدى  -2
 9اإلسالمية احلكومية التالميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية 

 سيدوارجو؟

كيف فعالية استخدام فيلم الكرتون العريب لًتقية مهارة الكالم لدى   -٠
 9التالميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 سيدوارجو؟

 

 أهداف البحث -ج 

التالميذ يف الفصل العاشر  ختطيط التدريس مهارة الكالم لدىدلعرفة   -٩
 .سيدوارجو ٩ لثانوية اإلسالمية احلكوميةبادلدرسة ا

استخدام فيلم الكرتون يف تدريس مهارة الكالم لدى التالميذ يف دلعرفة   -2
 .سيدوارجو 9الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

لدى  العريب لًتقية مهارة الكالم استخدام فيلم الكرتون دلعرفة فعالية -٠
 9التالميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 سيدوارجو؟

 

 منافع البحث -د 

 هبذا البحث العلم أراد الباحثة أن يكون نافعا كما يلي :
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يشجع الطلبة يف أنشطتهم التعليمية ويطرح منهم الًتدد واخلجل يف   -٩
 احملادثة والتكلم وادلعاجلة اخلوف من األخطاء.

 يسهل على مدرس اللغة يف تأدية عملية التدريس.  -2

يدفع الباحث إىل تنمية اجلودة وادلهنة كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة   -٠
 باستخدام الوسائل التعليمية ادلكثفة كاستخدام فيلم الكرتون 

 

 حدود البحث -ه 

نظر إىل سعة ادلشكلة ادلرتبطة بالبحث يف ىذا ادلوضوع ،يقتصر ىذا البحث 
 الثة حدود وىي: على ث

احلدود ادلكاين للبحث :التالميذ يف الصف العاشر ادلدرسة الثانوية  -٩
 سيدوارجو ٩اإلسالمية احلكومية 

احلدود الزمان للبحث : البحث من شهر أبريل إىل شهر مايوا ،يف كل  -2
 يوم الثالثاء واألربعاء. 

مهارة  يف تنمية استخدام فيلم الكرتون العريباحلدود ادلوضوعي للبحث :  -٠
 ٩الكالم لتالميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 .سيدوارجو

 

 توضيح بعض المصطلحات البحث -و 

يقدم الباحث بعض ادلصطلحات ادلتعلقة بادلوضوع استبعادا عن الغموض يف 
 كاأليت :فهمها وجير إىل اضلراف ادلعٌت ادلراد. فمن ادلصطلحات اليت ال بد من بياهنا  

 مهارة الكالم -٩

مهارة الكالم الذي قصدىا الباحثة ىي احملادثة اليومية والقصة عن ادلواد ادلدرسة 
 وادلواقف اليومية باللغة العربية.

 فيلم الكرتون العريب -2
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وىي تستخدم يف كثَت من ادلواد ( animasiإن فيلم الكرتون ىو الرسوم ادلتحركة )
اللغة العربية ألهنا طريقة حديثة .واستخدام ذلك الدراسية واعترب فيها تعليم 

الفيلم يكون تشجيعا على الطلبة يف تقدمي القصة وتعويدىم على احملادثة أمام 
 زمالئهم.

 

 الدراسة السابقة -ز 

وقد قام الباحثون السابقون بالدراسات اليت تتعلق مبهارة اإلستماع والوسائل 
ث اإلستفادة من تلك البحوث السابقة التعليمية اليت استخدموىا، حىت ديكن للباح

لتيسَت دراسة ىذاالبحث. وىذه الدراسات تنقسم إىل زلورين. احملور األول ىو 
 .الدراسات

 وىي : اليت تتعلق مبهارة الكالم 

  2٣٣٠الباحثة: مفتاح اذلدى   -٩

تعليم مهارة الكالم باللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية : موضوع البحث
 ومية باسوروان"األسالمية احلك

ضعف مهارة الكالم الطلبة يف اللغة العربية بادلدرسة  :وأىداف البحث
 الثانوية اإلسالمية احلكومية باسوروان وكيفية عالجها.

  2٣٣۲الباحث: زلمد لطفي  -2

التالميذ  النغمية العربية ضلو مهارة الكالمموضوع البحث: "تأثَت وسيلة 
 ".سيدوارجو-كرمبونج-وانكال-ادلباركبادلدرسة اإلبتدائية 
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 طريقة التعليم ضلو مهارة الكالمأىداف البحث: دلعرفة تطبيق النغمة العربية بإحدى 

لنغمة العربية سيدوارجو ودلعرفة عن تأثَت ا-كرمبونج-التالميذ يف ادلدرسة ادلبارك واصلكال

13.سيدوارجو-جكرمبون-واصلكال التالميذ يف ادلدرسة ادلبارك ضلو مهارة الكالم
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