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  الباب الثانى

  المحادثة ومهارةرسوم الهزلية الاستخدام طريقة تعبير الصور بوسيلة 

  

 الدراسة السابقة  .أ 

    قد استفاد الباحث يف هذا البحث مايتعلق ذا املوضوع منها، ما كتبه : 

) "وسائل الصورة وتأثريها ىف فهم النص العرىب للتالميذ 3103049على صادقني ( .1

 الثانوية األهلية مسارانج".مبدرسة األسرار 

ونتيجة هذ البحث يدل على : أن لوسائل الصورة أثرا داالعلى فهم التالميذ النص 

العريب. والدليل على ذلك أن درجة حتصيل التالميذ يف فرقة استعمال وسائل الصورة 

  أحسن من فرقة عدم استعماهلا.

وجنو اإلسالمية الطالب جبامعة وايل س 2009) سنة 3105226أديب خرياىن ( .2

احلكومية مسارنج حتت املوضوع حماولة ترقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة بوسيلة 

صورة متسلسلة ىف الفصل الثامن " أ " مبدرسة الثانوية إبتداءالفالح بقدس. ونتيجة 

هذا البحث يدل على عن وسيلة الصورة املسلسلة تأثّر على ترقية مهارة كتابة 

  التالميذ.

) "تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام وسائل الصورة يف مدرسة 3103204نة (معي .3

 "هدا يةاهللا" اإلبتدائية اإلسالمية مسارنج".

ونتيجة هذا البحث يدل على : أن تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام وسائل الصورة 

الدليل الذي يدل ىف مدرسة "هداية اهللا" اإلبتدائية اإلسالمية مسارانج ناجح وكامل. و 

عليه : أن مدرسة "هدا يةاهللا" اإلبتدائية اإلسالمية مسارنج" تقوم بالعوامل التعليمية 

تنفيذ األهداف،واحملتويات أو املواد،والطرق التعليمية،والوسائل  يف قياما حسنا. مثل ما
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ضرورية وتنفيذ عملية تعليم اللغة العربية باستخدام وسائل الصور  والتقييم. التعليمية،

وحمتاجة لتكوين بيئة التعليم مرحية، وتشجيع التالميذ حىت تكون العملية التعليمية 

  فعالة.

وتلك البحوث السابقة خمتلفة للبحث العلمي الذي يكتبه الباحث، وأّما الفرق بينهما 

فهي كون البحث العلمي الذي يكتبه الباحث ملعرفة استخدام طريقة تعبري الصور بوسيلة 

 "منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية صف اخلامس مبدرسةيف الاحملادثة  يف تعليمرسوم اهلزلية ال

 ومعرفة فعاليته لتالميذ ىف وصول إىل أهداف التعليم. كرجنجاوين دمك

 

 الهيكل النظري  .ب 

 الوسيلة .1

 تعريف الوسيلة  .أ 

مبعىن الواسط. ويف اصطالح هو كل  mediusمن اللفظ  يه يلةتعريف الوس

شكل الوسيط لتنشر وحتمل وتوصل التوصية وفكرة إىل خماطب. وىف تعريف األخر الوسئل 

ة هو كل اإلنسان ومادة وألة أو حصول احلال الثابتة، وميكن التالميذ أن ينال معرفة وخرب 

 1.والكتاب والبيئة املدرسة هي الوسائل وموقف. وىف هذا التعريف املعلم

تعريف اخلاص، وسيلة يف عملية التعليم والتعلم مييل إىل أن تفسر على أا  

األدوات الرسومية، التصوير الفوتوغرايف، أو الكرتونيا اللتقاط ومعاجلة وإعادة بناء 

                                                           
1Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaran, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 

2010), cet III hlm. 74. 
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. عندما يفهم يف اخلطوط العريضة، وسيلة من الناس أو 2واملعلومات البصرية واللفظية

 .للتالميذ الكتساب املعارف واملهارات واملواقف الظروفاألشياء أو األحداث اليت يئة 

"، تعليمها أزهر أرشد" يشرح يف كتابه "تعليم اللغة العربية وطرقدكتور "الاألستاذ 

ليم اللغات، مبا يف ذلك الدكتور عبد أن آراء اخلرباء على امتياز استخدام وسائل يف تع

 ) ويوضح أن لغة التعليم مهم جدا لألسباب التالية:1971:432العليم إبراهيم (

"جتلب السرور للتالميذ وجتّدد نشاطهم وحتبب اليهم املدرسة إا تساعد علي 

 تثبيت احلقائق يف اذهان التالميذ اا حتيي الدرس مبا يتطلبه استخدامها من احلركة

 .3والعمل"

مع  ال يتماشى استخدامها عند ن مرئيةوسائل لن تك أّن دور االعتبار، ولكن يف

 التعليم غرضاستخدام  املعلم ، ينبغيولذلك صياغتها. اليت مت التعليمية األهداف مضمون

، ولكن  كأداة تعليمية مل يعد وسائل. حينما يُهَمل، وسائل لالستخدام مرجعية كقاعدة

 االهتمام ملعلمنيلذلك ينبغي على ا .4بفعالية وكفاءة حتقيق األهدافيف  عقباتكما 

املعلمني جدير بأن جيعل  كفاءة،  وهكذا أيضا .التعلم املستخدمة والنظر األغراض يف

ميكن َشوَش  بدون فائدة، بل ألا ستكون ليس تستخدمها مل يكن كذلك، إذا احلساب،

 عملية التعليمية.

ليم اللغة العربية يف إندونيسيا، وكثري من املشاكل اليت تنشأ من ناحية أخرى، يف تع

يف ميدان الرتبية ألا اللغة العربية هي لغة ثالثة بعد لغة األّم واإلندونيسية حىت كثرية 

الصعوبات اليت يواجه املتعلمني. إذا مشكالا مل يَِتم إدارة ويُنفذ جّيٌد املعلم، فإا سيؤذي 

 عملية التعلم.

                                                           
2 Azhar Arsyad., Media Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), cet. 5, hlm., 3 
3 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, , hlm., 76 
4 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm., 121 
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 انواع الوسيلة  .ب 

أنواع، وهي: وسائل  3إىل  تنقسمتعليم اللغة على العموم وسائل 

 .5األجهزات، وسائل املواد التعليمية، النشاط التعليمية

 فئتني:، وتنقسم اىل األجهزات وسائل

 :ما يلي األجهزة التقنية :أوال 

 وقرص اللغة،معمل و أجهزة التسجيل، أجهزة الراديو و  أجهزة السمع ، مثل .1

 .مدمج

 شفافة ليقدم جهاز عرض،آلة عرض، الصور ليقدم أداةمثل  أجهزة البصرى، .2

 .وغريها

 :ثانيا .وما إىل ذلك، LCD، والفيديو مثل التلفزيون البصرى ،و  أجهزة السمع .3

 .مثل أجهزة الكمبيوتر األجهزة اإللكرتونية،

ىل: وسائل املواد على أّن نوع وسائل املواد التعليمية تنقسم إىل ثالث أقسام، األو 

دون نظام، مثل الكتب والصور واخلرائط والنشرات وبطاقات شفافة والرموز، الثانية: 

ال يتحرك و مثلها، والثالثة:  الذيوسائل املواد البصرى والسمعى ال يتحرك، مثل الفيلم 

  وسائل املواد البصرى والسمعى يتحرك ، مثل األفالم واألشرطة والفيديو واالقراص.

 والزّيارة واملعارض والرحالتاألنشطة  :مثل التعلم، وسائل نوع أنشطة الدعم أّما

ُ، وما إىل ذلكاللغةالتخييم واملسابقات و  واملسرحيات واملشي الّلني ،. 

 

 وسائل التعليميةالفوائد استخدام   .ج 

  أما فوائد استخدام وسائل التعليمية فهي كما يلي:
                                                           

5 H.M Abdul Hamid. M.A., H. Uril Baharuddin, M.A. dan Bisri Mustofa, Pembelajaran 
Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 
hlm., 174-175 
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 ينبت مهة التعليم التالميذ (دوافع). .1

 تساعد التالميذ يف استفهام املادة الدراسية. .2

 جتعل طريقة التدريس متنوعة غري اخلطبة فحسب. .3

 6جتتهد التالميذ يف نشاط التعليم، ألا يطلب على تطوير الفكر. .4

 توضيح العرض لوصول إىل اهلدف. .5

 التغلب على دراسية السلبية والتعلم ستكون متنوعة. .6

 7ربة، تسبب نفس التصور.توفري التشجيع التالميذ، شبهت احل .7

 

 تعبير الصورطريقة  .2

 تعريف  .أ 

هذه الطريقة دف لتالميذ أن يتبعوا قصة املعلم بسريع. وبوسيلة الصور، التالميذ 
  يستطيع أن يلفظوا مواد التعليم من أراء الذين قد قبضوا املواد من نفسهم.

هو وسيلة مثالية املارسة املفردات العربية يف مجيع أنواع احلقول . تعبري الصور 
ىف الفصل الدراسي خلفر النقاش وتعطي والصور تقدم لتدريبات اللغوية وتصري نفيسة 

يئ متنوع يف وهي املعلم الوسيلة املرحية اللينة االختبار ش التشكيلة املهمة يف التدريس.
 االمتحان النهائ.

  ور.خطوات تعبري الص  .ب 

 . املرحلة االستعدادية. .1

                                                           
6Fatah Syukur, Teknologi Pendidikan, (Semarang: Rasail, 2008), hlm. 126. 
7Arif S. Sadirman, Media Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 16-17. 



10 

 

استعد املعلم صورة مناسبة مبوضوع أن تدرس.مثل يف البيت.فصورة مستخدمة هى 
  صورة البيت ( تصنع الصورة نفسه أو من الصور املوجودة).

 .املرحلة التنفيدية.  .2
 يلصق املعلم يف السبورة   .أ 
يشرح املعلم عن األشياء الذين وجدوا يف الصورة مع أخدود موضوع   .ب 

 بحوث.م
 8طلب التالميذ أن يرجعوا قصة مرة ثانية عن املواد وأخدود قصتها.  .ج 

 
 انواع الصور  .ج 

  تنقسم الصور يف مفهومها قسمني: الصور املتحركة والصورة الساكنة.

 الصور املتحركة .1

ختتص به اخليال " الشنما " واحلديث عنها شبية الذى سبق عن التلفاز 

باحلديث املفصل، غري أىن أحب أن أضح هنا ولذلك سأكتفى به ولن أتعرض هلا 

 بعض احلقائ.

 الصور الساكنة .2

" سواء كانت ناطيقة أم صامته، film stripقيشمل القطعة السريطية "

والصور الفتوغرافية، والرسوم املبسيطة املعربة، والرسوم التخطيطية كاخلرائط والرسوم 

  أهكية خصة يف مواقف التدريس. زلية والكريكاترية، وكلها داتاهللبيانية، والرسوم 

أما املباحث يف هذا البحث هو الصور الكريكاترية ألن إلستخدام ىف 

  9املراحل اإلعدادية والثانوية بتأثري تربوى كبري.

                                                           
8Raddliyah Zaenuddin,Metodologi dan Strategi Aalternatif Bahasa Arab, hlm.68 

9
  252- 250.ص)   1981املعارف، دار:  مصر( ،اإلسالمي والدين العربية اللغة تعليم يف تطبيقية ومواقف حتليلية دراسات قورة، سليمان حسني 



11 

 

 فوائد استحدام الصور   .د 

توفر األساس املدي احملسوس إال اإلدراك ومن مث تقلل من استجابات التالميذ  .1

 اها.اللفظية الىت اليفهمون معن

 تثري إىل درجة كبرية اهتمام التالميذ. .2

 جتعل خريات الطالب باقية ألثر. .3

 توفر خريات واقعية تثري النشاط الذاتى لتالميذ. .4

 تساعد على التفكري املنسق وعلى األخص الصور املتحركة. .5

 تسهم ىف منو املعىن ومن مث تزيد ثروة التالميذ اللفطية. .6

عليها عن طريق أدوات ووسائل أخرى كما توفري خريات متنوعة يصعب احلصول  .7

 10تعمل على زيادة التعليم وفاعليته.

 الرسوم الهزلية .3

 تعريف  .أ 

الرسوم التوضيحية،  التصور أو مع القصة تتصل الىت هي وسيلة الرسوم اهلزلية

 حبيثحيث وظيفة صورة لوصف القصة  وبعبارة أخرى،الرسوم اهلزلية هي قصة صورة ،

 .املؤلف رواها  بسهولة يفهم القارئ

بوبة ملن ميلكون نوع التعلم البصري ألا هي تتصل احمل عادة، الرسوم اهلزلية

لرسوم اهلزلية هي مسيطرة الصورة الربزية. احيانا الرسوم اهلزلية هلا تسلية حىت جمموع حمب ا

 11أطفال و مراهق.

                                                           
10

  5مكة، اململة العربية،د.ت)،ص.،( املعينا يف تعليم اللغة عادة سؤون املكتباتحممد إمساعيل صني عمر الصديق عبد اهللا،   
11

 http://arjunabelajar.blogspot.com/2011/03/komik-sebagai-media-pembelajaran.html 12 03 2013 
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مرتيب  صوار ال تتحرك الىت ال يستخدم  الفين الذي هي الشكل الرسوم اهلزلية

كذلك حىت  تشكيل نسيج القصة. يف هذه احلالة، الرسو اهلزلية تصور اخلصائص كرتون 

الرسوم . عادة،   اجلماد) أو شيء من احليوان، النبات، (اخلصائص تتستطيعون شحصية

يف أشكال خمتلفة، من  نشرت الرسوم اهلزلية مع النص.، ويأيت على الورقات املطبوعة اهلزلية

هناك أيضا وقيل  الصحيفة، اليت نشرت يف جملة، حىت تشكيل كتاب نفسها.قطاع يف 

الرسوم اهلزلية هي عامل الكالم، ترتيب الصور بكالم روية القصة. قيمتها حوايل بسوء قرأة 

 12والرسوم وغري ذلك. خلريطة، الرموز

االت  صور (يفال قصةهي  اإلندونيسية، الرسوم اهلزلية يف القاموس كبري

 13اهلضم ومضحك) سهل الكتب العامي   اليت وتشكل، حفةوالصِ 

 ع الرسوم اهلزليةا انو   .ب 

 وينقسم الرسوم اهلزلية إىل ثالثة أقسام وهي :

 رسوم اهلزلية الكاريكاتوريةال .1

الرسوم اهلزلية الكاريكاتورية هي شكل الرسوم اهلزلية يف رؤية واحدة أو 

 من الرسوم املتحركة نوع عادةصفحة واحدة فقط وفيها بعض الصور والكتابات. 

السياسية (هجاء)  انتقاد) أووالتحرير(الدعابة  من نوع كاريكاتورية / الرسوم اهلزلية

 .والغرض منها القصد يفهم يكون للقارئ أن حىت معىن، ميكن أن يظهر إىل

الرسوم  / الرسوم االت واليت ظهرت أو يف الصحف يستطيع أن ينظر

 .الشكل معينة لشخصيات الكاريكاتورية

                                                           
12

 Nana Sudjana, Media Pengajaran, ( Bandung: CV.Sinar Baru, 1990),hlm.3 
13

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, ed.3 hlm 14 
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 الرسوم اهلزلية القطعتية .2

الرسوم اهلزلية القطعتية هي الصورة املسلسلة وحتتوى على حكاية، 

يف  يومية أو أسبوعية) عادةوتصدر بانتظام(وتكتب وتصوير برسام الكاريكاتري ، 

 احمليطة. أو لوحات 6- 3 من وعادة ما تتألف الصحف وعلى شبكة االنرتنت.

 القصة حىت   كن أيضا أن تكون قصة روح الدعابة أو خطريةعرض القصة مي

 14وحىت اية. حمبوب مسموع كل فرتة

 الرسوم اهلزلية الرتبوية .3

الرسوم اهلزلية الرتبوية هي الرسوم اهلزلية البسيطة والوضيحة والسهولة 

من الكتب الرسوم  الدور الرئيسي والشخصية، ونشرت دف جتاري وتربوي.

الرسوم  . استخدامتالميذيف ال خلق االهتمام القدرة على هو الرتبوية يف اهلزيلية

ميكن  الرسوم اهلزلية التعليم، حىت طرق مع وينبغي أن يقرتن الرتبوية اهلزلية

  15.تعليمية فعاليةداة استخدامها أل

 يا وسيلة الرسوم اهلزلية، وهي:امز   .ج 

مزاياه إذا  بالتأكيد له اهلزليةالرسوم باعتبارها واحدة من وسائل اإلعالم املرئية، 

أنشطة التعلم  الزائدة يف الرسوم اهلزلية التعلم والتعليم. وسائل اإلعالم يف أنشطة نفعت

 هي: والتعليم

 .يف عملية التعلم والتعليم تدافع التالميذ الرسوم اهلزلية تستطيع  .أ 
                                                           
14http://arjunabelajar.blogspot.com/2011/03/komik-sebagai-media-pembelajaran.htm l12 03 2013 

 
15

 Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif,( Jakarta: PT Rineka Cipta: 1997 ),cet.1hlm.77 
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لرتقية جودة  تتكون الرسوم اهلزلية من الصور اليت عبارة عن وسائل اإلعالم املرئية  .ب 

 التعليم.

الذين ال  خصوصا التالميذ إلنضباط القراءة تطوير مصلحة الرسوم اهلزليةتستطيع   .ج 

 القراءة. حيبون

 16الثقافة املشهورة. جزء من الرسوم اهلزلية هو  .د 

 النقائص وسيلة الرسوم اهلزلية  هي:  .د 

نريد  إىلالناس مييلون  ألن كسالن تصبح جعل الناس أيضا الرسوم اهلزلية تستطيع  .أ 

 اليفهم املواد مجيعا. فقط، الذي ممتع عندهم انظر الصورة أن

احلرمات على الكتب   لقراءة حىت مما يتسبب يف كسول جعل الرسوم اهلزلية قراءت  .ب 

 اليوجدون صورة.

 .تالميذالفكري لتقدم مفيدة لل اليت ليست احلب هناك قصص  .ج 

 17.مؤدبة ومتيل ليست اسلوب اللغة القذرة أيضا هناك أحيانا  .د 

 الرسوم اهلزلية وظيفة وسيلة  .ه 

ميكن  الوظائف اليت قوية.ال هي عبارة عن وسيلة اإلتصال الرسوم اهلزلية

 كوسيلة  الرتفيه. لالعالن، أم الرسوم اهلزلية تربوية، استخدامها للرسوم اهلزلية هي ملعلومات

اليت جيب الوفاء ا حىت الرسالة الىت يريد  الرسوم اهلزلية متلك اخلصائص املعينة نوع كل

الرسوم اهلزلية هي للمعلومت الرتبوية،إما قصة أو إما تسليمها وتستطيع عن تفهم بوضوح. 

   18تصميمها مصممة خصوصا للإلتصال الرسائل الرتبوية. 

                                                           
16

  http://sandrizuliansaku.blogspot.com/2012/12/media-pembelajaran-secara-visual-dengan.html 
15,3,2013 
17

 http://arjunabelajar.blogspot.com/2011/03/komik-sebagai-media-pembelajaran.html 12,03, 
2013 

18
 http://punggeti.blogspot.com/2009/07/media-pembelajaran-komik.html 15,03,2013 
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 التعلم يف الرسوم اهلزلية تطبيقات وسيلة  .و 

هي بال  التعلم والتعليم يف عملية اهلزليةالرسوم  من وسائل اإلعالم القيمة الرتبوية

 خيلقو  التعلم والتعليم يف عملية الرسوم اهلزلية شك. عند سوجانا ورفائي يقوالن وسيلة

إهتمام تعلم و إثارة  يستطيع ترقية عملية التعلم والتليم، يف التالميذ، تسبيط االهتمام

 19والتقدير. االهتمام

لكن استخدام كلمات القذر  ينبغي الستخدام التعليم يف الرسوم اهلزلية وسيلة

صور مرتكيب العنف استبدال أمثلة السلوك  الكلمات اليت حتتوي على الرسائل  املعرفة.

شعور احلب  والعاطفة زميل الدي يوجه  شهدمب عن استبدل مشهد احلبو ودقة األخالقية،

  البشر واخلالقه.

 الرسوم اهلزلية بوسيلة تعليم احملادثة  .ز 

تكون الكلمات ىف فقاعة عن تكلم األرقام الرسوم اهلزلية الىت تستطيع أن 

تستخدم ملساعدة التالميذ  يبحثون قواعد اللغة العربية، وذلك احدى من مزايا الرسوم 

اهلزلية، مبزايا الرسوم اهلزلية، كما ذكرت السابقة  واراد تعليم أكثر فعالية و كفائة. ألكثر 

يستخدم الرسوم اهلزلية باحلسن و باللغة العربية. بل حيتاج معرفة ليس كل ممتاع ينبغى املعلم 

  20الرسوم اهلزلية حسن. املعلم خيتار الرسوم اهلزلية الىت تستخدم الكلمات ىف كالمها.

 مهارة المحادثة .4

 احملادثة تعريف  .أ 

                                                           
19

 http://edubisnis.com/efektifitas-media-komik-dan-gambar-dalam-pembelajaran/  30.04.2013 
20http://guruindo.blogspot.com/2009/06/komik-sebagai-media-pembelajaran.html 15,3,2013 



16 

 

و عند رشدي  أمحد طعيمة  21حملادثة هي الكالم يف املوافق االتصال غري املعدة.
 .احملادثة هي املناقشة احلرة التلقائية اليت جتري بني فردين 

احملادثة هي احدى املهارات اليت حتسب بنفس النشاط. هذا تبني بتنفيد تدريس 
اللغة العربية بإندونسي وهو "دوس احملادثة" ومراد بدرس احملادثة يف هذا البحث هي 

  ة الكالم.مايتعلم التالميذ يف مهار 

  أنواع احملادثة عند الدكتور رشدي:
معىن هذا ان من اشكال االتصال اللغوي دثة مناقشة. ااملناقشة: احمل .1

االخرى ماال يعترب حمادثة, وإن كان شفيها كاحملادثة. من هذه األشكال 
مثال: أن يلقي شاعر قصيدة يف حفل. منها أن يلقي متحدث كلمة يف 

جماالت احلديث الشفوي مما خنرجه من  لفاء ما، منها غري ذلك من
 .طاقاحملادثة، لسبب واحد وهو أا تفتقر إىل روح املناقشة ومتطلباا

احلرة: احملادثة مناقشة حرة. أن احملادثة التتم قسرا والحتدث إجبارا. إن  .2
حرية املتحدثة شرط حلديثة, وعندما يفتقد هذا الشرط يصبح مايقوله 

 ء,عليه من األخرين.املتحدث ترديدا او إمال
التلقائية: واحملادثة عملية تلقائية. وهي ضمن ماتعنية, أن مثة مغريات كثرية  .3

 يسري بشكال معني قد اليتوقعه السامعون. حتكم عملية الكالم, وجتعله
 فردين: كانت احملادثة نشاط يدور بني فردين. .4
 22موضوع: فاحملادثة تدور حول املوضوع .5

                                                           
  14), ص, 1991دد الثالث, , (جاكرتا: العااملوجة يف تعليم اللغة العربية لغري ناطقني بهسعود بن عبد اهللا حسن, 21

22
  164-163ص.1989, مصر: جامعة املنصورة, تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه،طعيمة الدكتور رشدي امحد 
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فصل اللغة عنده توجيها يعىن املتحدث والسامع وضده, إن عملية احملادثة يف ال
أول أساس احملادثة هو: قدرة االستماع. قدرة املفردات والتعرب وممكن التالميذ يتصل 

  23فكره.

ولذلك يقال أن درس احملادثة هو استمرار من درس االستماع الذى تكون 
وعالقة بني االستماع ومهارة احملادثة هي إذا كان السماع  24تدريب احملادثة يف أنشطته.

جيد فاملهارة على احملادثة (النطق) جيد, وإذا كان السماع الرديئا فاحملادثة اليت يتبعه 
  25رديئة.

  أهداف درس احملادثة  .ب 

"منبع  ذه احملادثة يف هذا البحث مادة من املواد الدراسة يف مدرسة  الباحث أراد
اليت تتعلق بعليمية. ولكل عملية التعليم  اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكالعلوم" 

أهداف معينة. كما قيل إن اعتبار العرض مهم يف التدريس ويلزم على كل عملية التدريس 
ولذلكأن الغرض أمر هام يف التعليم. ومن أهداف 26أن يوجه إىل إدراك أهداف املقرر.

 تدريس احملادثة كمايلى:

  ة على توضيح األفكار باستخدام الكلمات املناسبة واألسلوب املناسبلقدر  .1
القدرة على تنسيق عناصر الفكرة املعرب عنها مبا يضفي عليها مجاال وقوة تأثري يف  .2

  السامع والقارئ.
قدرة الفرد على تقل وجهة نظظره إلÇغريه عن الناس واإلبانة عما بنفسه سواء  .3

  بطريق لكبابة

                                                           
23Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Indonesia, (Jakarta: Pustaka al-Husna 
Baru, 2000), hlm. 38 

  118,(مسارانج: مبا سكيت, د.ت), ص, مناهج املستشرفني يف داراسه اللغة الربية ماءمون أفاندى نور, 24
  223, ,(مصر:دار املعارف)املوجه الفىن املدرس الغة الربيةعبد العلم إبراهم, 25

26 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo,2000), hlm, 56 
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واألمانة يف النقل حبيث الجيني املعرب عن مواجهة املوافق بإبداء  الصراحة يف القول .4
  الرأى أو اليسرف رأى غريه وينسبه إىل نفسه.

  اال نطالق يف احلديث أو الكتابة عند ماتدعو احلاجة إليهما. .5
االحتفاظ بالرتاث الفكري وغريه عرب العصور ينبض بااحلياة وينخر باملعاىن ويدفع  .6

  بتكارإىل االستزادة واال
اتساع دائرة التكيف املوافق احلياة باعتبار أن التعبري يتضمن كثريا منها كالسؤال  .7

واجلواب واملناظرة واخلطابة والتأليف وإلقاء التوجيهات وكتابة املذاكرات 
 27واملقاالت وحترير األخبار وغري ذلك.

 
 مستويات احملادثة   .ج 

 للمحادثة ثالث مستويات رئيسية:

وهو خاص بالدارسني اجلدد الذين ينتظمون يف برامج تعليم املستوى األول:  .1
يلقى املعلم احملادثة أوال, يقرؤها هو قراءة سليمة,وبأداء طبيعي  اللغة العربية. فيه

ال تكلف فيه, مث يطلب من الدارس هذه احملادثة مجلة أو متنيلها. أو تكليف 
أصوات اللغة  بعضهم بذكر ماحيفظونه منها. املهم هنا أن يأليف الدارس

ومفرداا وأن يتعرف على منط الكالم والتعبري فيها. احملادثة منط ثقايف خيتليف 
 28بالشك من جمتمع ألخرو من مجاعة لغوية أخرى.

املستوى الثاىن: وهو أعلى درجة منسابقة. تدور احملادثة عادة حول موضوعات  .2
يف املستوى حول أوسع, وقضايا أعقد, وموافق أكثر جتريدا. وتدور احملادثة 

موضوعات وأفكار. مثل املناقشة حتفيظ اإلصطالحات اخلاصة وامنا يعتدى 

                                                           
    199- 200), ص, 1981, (مصر: دار املعارف, دارسات حتليلة وموافق تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والذين االسالمى حسني سليمان قورة, 27
  166ة, مراجع السابق, ص, مرشدى أمحد طعي28
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ذلك إىل التوظيف احلقيق واملستمر والذي من مشأنه أن يريب الثقة يف نفوس 
 29الدارسني.

املستوى الثالث: هذا أعلى مستوى منها فيه يتوقع من الدارسني ممارسة احملادثة  .3
ثة. من مناقشة حرة بني افردها خيتلف األراء. واملعلم يف هذا املفهم تناولناه احملاد

  يقلده الدارسون أنه جمرد موجههاملستوى يعتدى دوره إلقاء احلوار حىت
 30للحديث. يرقب جمراه ويضبط حدوده ويصحح أخطاءه ويوجه تيار الفكرية.

وإن اهلدف املستوى ميكن استعمال بعض الوسائل اخلفية اخلاصة ملستويني 
 31لسابقني.ا

 
 فرضية البحث  .ج 

استنادا إىل دراسات أساسية  32لفرضية هي إجابة مؤقتة لصياغة املشاكل البحثية.ا

 باستخدام طريقة " والبحث ه ايصوغ فرضية أن فرضية البحث يف هذ أن سابقة، ميكن الباحث

 يفرسوم اهلزلية، سرتتقي مهارة التالميذ يف احملادثة يف تعليم اللغة العربية التعبري الصور بوسيلة 

 منبع العلوم اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمك"الصف اخلامس مبدرسة 

 

                                                           
  267ة, مراجع السابق, ص, مرشدى أمحد طعي 29
  268ص, ة, مراجع السابق, مرشدى أمحد طعي 30
  311, ص, )1987محادة إبراهم, االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية والغاة احلبة األخرى لغري الناطقني(القاهره: دار الفكرا العريب, 31

32 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan RD, (Bandung : CV Alfabeta, 
2009), hlm. 64. 


