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  الباب الثانى

  فعالية وسيلة الصورة المسلسلة على قدرة الكالم 

 الدراسات السابقات  .أ 

 Getting to فّعالية وسيلة   ) "073211004( ا إميا الفيةالذى قامت البحث  .1

know each other يف الفصل السابع مبدرسة  ذىف تعليم مهارة الكالم لدى التالمي
 الذين لتالميذ املتوسط قيمة أن هى والنتيجة جوكروأمينوتو الثانوية وانادادي باجنارناكارا".

 قيمة من أعلى 75,63 فهى يف الفصل السابع ذلدى التالمي لكالما مهارة يتعلمون
من نتيجة  على هذه احلالة دلت.71,56 فهى بدوا اليتعلمون الذين لتالميذ املتوسط
to:  هي والنتيجة )t-test(  ت اختبار tt > )1,67> 2,71(.1

 

  

حتت  2010) عام 083211062( ايرما سريانيغسية االذى قامت البحث  .2
مفردات اللغة  يف تعليم (Flash Cards)فعالية استخدام البطاقات الومضية املوضوع " 

 قيمة أن ."العربية لتالميذ الصف السابع من مدرسة" الزهراء" املتوسطة ميلوجنو جفارا
 يف تعليم (Flash Cards)البطاقات الومضية  باستخدام يتعلمون الذين لتالميذ املتوسط

 يف الفصل السابع ذلدى التالمي مفردات اللغة العربية لتالميذ الصف السابع
البطاقات الومضية  باستخدام يتعلمونال الذين لتالميذ املتوسط قيمة أن ،و87,65فهى

(Flash Cards) يف  ذلدى التالمي مفردات اللغة العربية لتالميذ الصف السابع يف تعليم
 )t-test(  ت اختبارمن نتيجة  على هذه احلالة دلت 77,30فهى الفصل السابع

to  :هي والنتيجة tt >.2 

                                                           
يف الفصل السابع  ذىف تعليم مهارة الكالم لدى التالمي Getting to know each other  فّعالية وسيلة  ، إميا الفية 1

  50ص   )2011كومية مسارانج، جامعة واىل سوجنو" اإلسالمية احل"(مسارانج:  مبدرسة جوكروأمينوتو الثانوية وانادادي باجنارناكارا
يف تعليم مفردات اللغة العربية لتالميذ الصف  (Flash Cards)فعالية استخدام البطاقات الومضية   ،ايرما سريانيغسية 2

  57ص  )2012(مسارانج: "جامعة واىل سوجنو" اإلسالمية احلكومية مسارانج،  السابع من مدرسة" الزهراء" املتوسطة ميلوجنو جفارا
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الطالب جبامعة وايل  2009) سنة 3105226(أديب خرياىن البحث الذى قام به  .3
حماولة ترقية قدرة التالميذ على مهارة  سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج حتت املوضوع

الفالح  الكتابة بوسيلة صورة متسلسلة ىف الفصل الثامن " أ " مبدرسة الثانوية إبتداء
على عن وسيلة الصورة املسلسلة تأثّر على ترقية مهارة  . ونتيجة هذا البحث يدل بقدس

    3كتابة التالميذ.

  الهيكل النظري  .ب 

 مالتعلي .1

 تعريف التعليم  .أ 

  4مه، واسم فاعله معّلم.تعليماً أي جعله يعلّ -يعّلم-لفظ التعليم مصدر من عّلم
 املتعلم يكتسب الىت اخلربة بناء إعادة عملية هو التعليم, طعيمة أمحد رشدى قال

صاحل عبد العزيز وعبد ايد التعليم  عند 5.واإلجتاهات واملهارات املعرفة بواسطتها
هو نقل املعلومات من املعلم إىل املتعلم، املعلم اإلجياىب إىل املتعلم املتلقى، الذى 

 نقل عملية هو التعليم شحاتة حسن قال 6ليس له إال أن يتقبل ما يلقيه املعلم.
7.املتعلم عقل إىل املعلم عقل من أو الكتب من املعلومات

 

هناك عّدة التعريفات عن الّتعليم عند املعجم الكبري لّلغة اإلندونسى، لغة هو حماولة 
  وأما إصطالحا له عّدة أراء. 8أو سعي لنيل املهارة أوالعلم.

                                                           
الكتابة بوسيلة صورة متسلسلة ىف الفصل الثامن " أ " مبدرسة الثانوية  مهارةحماولة ترقية قدرة التالميذ على  ،أديب خرياىن 3

  53ص  ) (مسارانج: "جامعة واىل سوجنو" اإلسالمية احلكومية مسارانج،  إبتداءالفالح بقدس
   .٥٢٦)، ص.٢٠٠٧،( بريوت: دار املشرك،املنجد ىف اللغة واالعالم ،لويس معلوف 4
, (إيسكو: املنظمه اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا منا هجه واساليبه رشدي أمحد طعيمة, 5

   .٤٥),  ص.۱٩٨٩والثقافه,
  .٥٩ص.الرتبية وطرق التدريس، صلح عبد العزيزعبد ايد، 6
  .۱٩لبنانية, دون سنة),ص.حسن شحاتة, تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, (مصر: املكتبة املصرية ا 7

  
8 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: balai 

pustaka,2005) cet III, hlm. 17. 
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 التعليم  Howard L. Kingskeyالتعليم عند سيف البحرى الذى نقله من   )أ 
 9هو عمالية الىت كان بتطبيق أو بتدريب ظهر أو تغّري الّسلوك.

م يالتعلإن وأّما تعريف التعليم عند مصطف فهمي الىت نقله مستقيم فهو    )ب 

  10.عبارة عن عملية تغيري او حتويل يف السلوك اواخلربة
وأّما عند نناسوجنا بأّن التعليم فهو عمالية الىت دلل بتغيري إنسان مثل تغيري   )ج 

رفته وفهمه وموقفه وسلوكه وقدرته ومهارته ورّدالفعله ومهارة قبوله مع
  11وجوانب األخرى ىف نفس اإلنسان.

وجاجين يعّرف التعليم بعملية لنيل التشجبع ىف معريفة ومهارة وعداة و   )د 
 12سلوكه.

ومن تلك التعريفات ميكن الباحث أخذ اخلالصة منها، األنشطة الىت أن 
التعليم هو قام ا اإلنسان لنيل تغيري السلوك اجلديد من عمالية التظربية 

  وممارسة. 
 

 ميالتعل تؤثر ىعوامل التال  .ب 

  ، تلك عوامل تنقسم اىل قسمني مها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية.على األكثر
 العوامل الداخلية )1

. وهذه العوامل تنقسم اىل ثالثة أقسام، عوامل الىت ظهرة من نفس الطالب هي
  وهى: العوامل اجلسمية و العوامل النفسية و العوامل التعبية.

 الىت حتتوى ا العوامل الصحتية و عوامل العاجزة.   .أ 
العوامل النفسية الىت حتتوى على ذكاء و اهتمام و رغبة و موهبة و   .ب 

 النضج و استعداد.
                                                           

9 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 13.  
10 Mustaqim, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 

Semarang Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2008), Cet.IV, hlm. 34. 
11 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Algesindo, 2010), 

hlm. 28. 
12 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, hlm. 22.   
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العوامل التعبية وتفرق هذه العوامل اىل فرقتني مها التعب اجلسمية و   .ج 
 روحنية.

 
 العوامل الخارجية )2

سة عوامل األسرة وعوامل املدر  وهذه العوامل تنقسم اىل ثالثة أقسام، وهى:
  وعوامل اتمع.

 عوامل األسرة  .أ 
 العالقات بني، والدينا من أسرم يعىن الرتبية من تأثري  الطالب بلقي
  .ألسرةا واقتصاد األسرة حلة األسرة، عضاءأ

 عوامل املدرسة  .ب 
 طرق التدريس تشملمنها:  ميالتعل تؤثر على اليتسة املدر  العوامل

  .الطالببني عالقات و  املتعلمنيو  املعلمني عالقاتو  املناهجو 
 عوامل اتمع  .ج 

الطالب. كان هذا التأثري اتمع هو العامل الّداخلّي يأثر على التعليم 
 13يتعّلق بني أحوال الطّالب واتمع.

  
ومن العوامل السابقات املتعّلقات بالبحث هي العوامل النفسية الىت حتتوى على 

 تؤثر على اليتاملدرسة  العواملذكاء و اهتمام و رغبة و موهبة و النضج و استعداد مع 
بني عالقات و  املتعلمنيو  املعلمني عالقاتو  املناهجو  طرق التدريس تشملمنها:  ميالتعل

  . الطالب
 
 
 

                                                           
13 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010 ) 

hlm. 54-72 
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 مهارة الكالم .2

 تعريف الكالم  .أ 

مهارة الكالم هي إحدى القدرات الّلغوية اليت تريد أن ُحتَصَل يف تعليم الّلغة 
 من الثانية اللغة ىف الكالم 14العصرية فيها الّلغة العربية، الكالم هو وسيلة مهمة لّتفاهم.

 وسيلة نفسه هو كان وإن اللغوية الدراسة غايات من غاية متثل الىت األساسية املهارات
15.اآلخرين مع لالتصال

إن الكالم هو نشاط عقلي مركب. إنه يستلزم القدرة على متييز  
   17.الكالم الذي كالوسيلة لإلتصال باألخرى 16األصوات عند مساعها وعند تطبيقها.

  

 أهداف مهارة الكالم   .ب 

  عند حممود على السمان هي: الكالم أهداف املهارةو أّما 
تزيد التالميذ بألفاظ وأساليب، ومبعان وأفكار، وتعويدهم ترتيب وربط األفكار   )أ 

 .بعضها ببعض
تعويد التالميذ إجادة النطق، وطالقة اللسان، ومتثيل املعاىن، والوقوف بنجاح ىف    )ب 

 يب. مواقف اخلطابة بغري
 .واء، واخلوف، والتلعثم: كاالنطمعاجلة عيوب التالميذ النفسية  )ج 
  18.تربية أذواق التالميذ، وتقوية ملكة التخيل فيهم  )د 

 

  
  

                                                           
14 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang: Misykat, 2005), hlm. 

112. 
  .۱٦٠ص.  ،الناطقني ا منا هجه واساليبهتعليم اللغة العربية لغري  ،رشدي أمحد طعيمة  15
 ۱٦١, ص. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا منا هجه واساليبه رشدي أمحد طعيمة, 16

17 M. Abdul Khamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 

dan Media, (Malang, UIN Malang Press: 2008), hlm 42. 
  .٢٤٥.ص)1983بدون مكان: داراملعارف، ( ،يف تدريس اللغة العربية التوجيه، حممود على السمان 18
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 وسيلة الصورة المسلسلة .3

 تعريف الوسيلة   .أ 

مقبل رسالة من املرسل إىل  أرسل أو وسائل هي ةليف اللغة العربية، الوسي
التعليم والتعلم مييل إىل أن تفسر على أا األدوات  عملية يف ةلوسي، اخلاص تعريف.رسالة

الرسومية، التصوير الفوتوغرايف، أو الكرتونيا اللتقاط ومعاجلة وإعادة بناء واملعلومات 
من الناس أو األشياء أو ا يفهم يف اخلطوط العريضة، وسيلة عندم 19البصرية واللفظية.

  .ملعارف واملهارات واملواقفتساب اللتالميذ الك الظروفاألحداث اليت يئة 
أن آراء  .يشرح يف كتابه "تعليم اللغة العربية وطرق" أرشد"األزهر " األستاذ دكتور

اخلرباء على امتياز استخدام وسائل يف تعليم اللغات، مبا يف ذلك الدكتور عبد العليم 
  ) ويوضح أن لغة التعليم مهم جدا لألسباب التالية:1971:432إبراهيم (

السرور للتالميذ وجتّدد نشاطهم وحتبب اليهم املدرسة إا تساعد علي جتلب "
تثبيت احلقائق يف اذهان التالميذ اا حتيي الدرس مبا يتطلبه استخدامها من احلركة 

20".والعمل
 

ال  استخدامها عند وسائل لن تكون مرئية أّن دور االعتبار، ولكن نأخذ يف
 غرض، ينبغي استخدام ولذلك صياغتها. اليت مت التعليمية األهداف مع مضمون يتماشى
، كأداة تعليمية مل يعد وسائل. حينما يُهَمل، وسائل لالستخدام مرجعية كقاعدة التعليم

 ملعلمنيلذلك ينبغي على ا .21بفعالية وكفاءة يف حتقيق األهداف عقباتولكن كما 
جدير بأن  املعلمني كفاءة،  وهكذا أيضا .التعلم املستخدمة والنظر األغراض يف االهتمام

ميكن  فائدة، بل بدون ألا ستكون ليس تستخدمها مل يكن كذلك، إذا ،احلساب جيعل
 عملية التعليمية.َشوَش 

                                                           
19 Azhar Arsyad., Media Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), cet. 5, 

hlm., 3 
 
20 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), cet.3., hlm., 76 
 
21 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm., 

121 
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قال حممود يونس ىف كتاب "الرتبية والتعليم" الوسائل التعليمية هي وسائل اإليضاح  - 
من الوسائل ليستعينه حد سواء. قوله عن وسائل اإليضاح هي كل مايستخدمه املعلم 

به على تفهيم تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات اجلديدة. فقد 
يستعني بشيء من املعلومات القدمية أو يلجأ إىل حواسهم فيعرض عليهم شيئا يشهل 
عليهم إدراكه إحدى احلواس فظهر أن استخدم وسائل اإليضاح تطبيق على قواعد 

  22درج من املعلوم إىل اهول ومن احملسوس إىل املعقول.التدريس األساسية فهو يت
عند صاحل عبد العزيز وعبد ايد أن الوسائل هي آلة يتقرب ا املدرس إىل أذهان   - 

 23التالميذ ويو ضح مافيه من املعلومات أو األفكار املعقدة.
  
 فوائد الوسيلة :  .ب 

  وأما فوائد استخدام الوسيلة يف عملية التعليم فهي كما تلى: 

 .عاجلة على خربة التالميذتعطى الوسيلة امل .1
 وجود اإلتصال املباشرة بني التالميذ والبيئة. .2
 حصول املالحظة املساوية للتالميذ. .3
 تنمية النظرية الصحيحة و الواقيعية. .4
 24.إرتفاع دوافع التالميذ ىف التعليم .5

 
تعطى  هي:فاستخدام الوسيلة لص الباحث أن فوائد خيمن البيانات السابقة 

ساعد الوسائل ادية بني التالميذ، وتفر ق اإلالتعليمية من الفر  املشكالت اجلةعالوسائل امل
     .فع التالميذالتعليمية ىف زيادة دوا

 
                                                           

�ر : ا����� ا����ى دارا���م. دون �
	) ص.   22����) .!��* و("�$ ')�. ا���'%	 وا���&%$. ج. #"�41-,��د + 
 281:"�9 �67 ا��8+8 و�67 ا��5%�. ا���'%	 وط�ق ا���ر+*. ج. ا2ول. (-�� : دارا���"رف. '�ون /"ر+.) ص.   23
 

24 Usman, M. Basyirudin -Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Hlm 
14-15. 
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 انواع الصور  .ج 

  الساكنة.تنقسم الصور يف مفهومها قسمني: الصور املتحركة والصورة 

 الصور املتحركة  )أ 
ختتص به اخليال " الشنما " واحلديث عنها شبية الذى سبق عن التلفاز ولذلك 
سأكتفى به ولن أتعرض هلا باحلديث املفصل، غري أىن أحب أن أضح هنا بعض 

 احلقائ.

 الصور الساكنة  )ب 
قة أم صامته، والصور سواء كانت ناطي "film strip"قيشمل القطعة السريطية 

والرسوم املبسيطة املعربة، والرسوم التخطيطية   الصور املسلسلةوغرافية و الفت
كاخلرائط والرسوم لبيانية، والرسوم هزلية والكريكاترية، وكلها دات أهكية خصة 

  25يف مواقف التدريس.
  

 صورة المسلسلةال  .د 

قة . ذالك الصور معالس الذي قام به كثري الصواراتصنع من القرطهذا وسائل 
عطى النمرة الرتتيب . كل من الصور يةحىت يشكل سلسلة من القصباألخرين 

ومهارة تعبري . هذا الوسيلة لتدريب مهارة تعبري الكتابة أى اإلنشاء ةبطريقة القص
 26.ةالكالم أى القص

إذا، بأن تعريف الصورة املسلسلة ىف هذا البحث هي الصورة املرّكبة بالرتتيب  
 .املستخدمة ىف عملية التعليمية

 
 
 

                                                           
  252-250.ص)   1981املعارف، دار:  مصر( ،اإلسالمي والدين العربية اللغة تعليم يف تطبيقية ومواقف حتليلية دراسات قورة، سليمان حسني 25

26 Ahmad  Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya, hlm. 
37  
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  : الخطوات  .ه 

 املسلسلة من القرطس. الصورة املعلم صنع .1

 رتتيب.الب املسلسلة ىف السبورة  الصورة املعلم وضع .2

 رتتيب.الباملسلسلة ىف السبورة  الصورة يالحظل طالبال املعلم أمر .3

 طالب يصري الفرقني.ال املعلم يقسم .4

 .رتتيببال املسلسلة الصورةجراه عمليا حوار أل طالبال املعلم أمر .5

 .املادة اختتام ىف اخلالصة .6

  
 ونقائصها وسيلة الصورة المسلسلة امزاي  .و 

  كمايلى:  ا)، وسيلة الصورة املسلسلة ميلك مزاي2009:  29قال عريف سادما (
 أحقق يدّل على أصول املشكالت. )1

وسيلة الصورة يستطيع أن يتظهر على حيز ووقت ألّن مجيع أشياء ال  )2
 يستطيع أن يتقّدم ىف الصف.

 يستطيع أن تعيني املشكالت.الصورة  )3
 

  كمايلى:   ة الصورة املسلسلة أيضا ميلك نقائصولكن وسيل
 .فقط يشّدد اىل مالحظة حاّسة النقائص )1

      27ومقاسها حمدود لفراق الكبري.  )2
  
  

 مسلسلةال صورةال وسيلة منافع   .ز 

 أما فوائد وسيلة صورة متسلسلة فهي كما يلي : 
 (دوافع).ينبت مهة تعّلم التالميذ   . أ

                                                           
27 http://ebookbrowse.com/kelebihan-dan-kekurangan-media-gambar-seri-menurut-para-ahli-

pdf-d355970389 1.02,2013 
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 تساعد التالميذ ىف استفهام املادة الدراسية.   . ب
 جتعل طريقة التدريس متنوعة ال ىف اخلطابة فحسب.  . ت
 28جتتهد التالميذ ىف نشاط التعليم، ألا يطلب على تطوير الفكر.  . ث

 
 فرضية البحث  .ج 

على مشكلة البحث حىت يَثِبت صدقها من جمموعات  املؤقتةفرضية البحث هي األجواب بصفة 
كما قال سوترسنو هادى"الفرضية هي الظن ميكن الصحيح أو اخلطأ أو الزائف وتقبل  29. .البيانات

يف فرضية ال 31.تة على املسائل الىت يبحث الباحثهي األجوبة املؤق فرضيةال 30إذا عوامل تصدقها.
لرتقية قدرة الكالم ىف مادة حياة االسرة   فّعال استخدام وسيلة الصورة املسلسلة هي: "هذا البحث 

 قندال". -كموه  05لطالب الصف العاشر مبدرسة ضة العلماء الثّانوية اإلسالمّية 

                                                           
28 Fatah Syukur. Teknologi pendidikan. (semarang : RaSail, 2008). Hlm, 126 
 
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), hlm 110. 
 
30 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, ( Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm.63. 
 
31 Sumardi Subrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 21. 


