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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 مفهوم التعليم . أ
عملية اإلتصال والتفاعل بني ادلدرس والتالميذ مباشرا داخل حجرة الدرسة 
إليصال ادلعلومات واحلربات وادلهارات من قبل ادلرسل أو ادلدرس إىل أذىان ادلرسل 

ىف حياهتم عليهم أو التالميذ ليكون عادلني وزوات ادلهارت عن شيئ ماوالعاملني هبا 
ىف أداء عملية التعليم مشكالت يواجهها ادلدرس والتالميذ, ادلدرس   اليومية.

كادلرسل يطلب ابتكارة ىف تنظيم ادلوادا لىت سيعلمها و ىف اختيار الطريقة و الوسائل 
التعلومية ادلناسبة بطبيعة ادلواد. التالميذ كادلرسل عليهم يطلب منهم الرغبة القوية 

سيوا جهون ادلشكالت الكيةرة لووية كات  أو غةر لووية, نأن اللوة ىف التعلم و إال
 .ٗٔالعربية زبتلف اختال فا عظيما شفويا كان أو كتابيا انأم أو لوة التالميذ

التعليم عند د. ودينعروم ىو عملية اتويةر وكيفية التعليم أو كيفية اداء التعليم 
عليم عند محزة و توردين حممد ىو حىت يكون التالميذ يتدافعون اىل التعليم, والت

عملية أو كيفية يسةرهبا ادلدرس ليكون ادلرء أو التالميذ يعملون أعمال تعلمية, فا 
لتعليم ىنا أخص من تعامل ادلدرس التالميذ نأتو مرتكز ىف اجتهاد التالميذ بأداحا 

 من انأعمال ادلتعلقة بالسعى اىل احلوصل على ادلعلومات.
كون عملية التعليم تتأثر بنواحى عديدة كانأزمعة و بيئة و من تاحية أخرى ت

ادلدرسة اإلجتماعية, والتعامل بني التالميذ و ادلدرس وبينهم باادلوظفني و بني 
التالميذ  بعضهم البعض و خباصة خربات التالميذ التعليمية باللوة العربية معٌت ىذا 

لوكى وادلعرىف واخلربى وادلهارى. أن التعليم ىو السعي بالقصد إىل تويةر التالميذ الس
ادلراد بالتويةر ىنا ىو التويةر ادلستقر ىف تفوس التالميذ أى حدوث التعلم لدى 
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مدة حياهتم. وممادل على ىذا التعليم أن يكون  التالميذ إذا وجد التويةر السلوكى
 ٘ٔبالقصد و يكون وظيفيا و فعاال و مرتكزاو شامال على مجيع السلوك اليومى.

اتى و موجوتو يقو الن كما ينقلو سنجايا أن التعليم يتأثر باستخدام دمي
تكوتو لوجيات يفًتضها مربون أهنا تسهل للتالميذ تعلم ما حيتاجون إليو بواسطة 

 .ٙٔإستخدام الوسائل التعليمية ادلتنوعة كيطاقة
و من مفهومات التعليم النظرية السابقة ديكن ازباذ اخلالص, أن التعليم ىف 

ه العملى ىو كيفية متداخلة ومتجهة و مكوتة من عدة عناصر كاذلدف معنا
التعليمى وادلواد ادلتعلمة, و التالميذ و ادلدرس و الطريقة و النموذجات و 
االسًتاتيجيات و التقومي الىت ديكن هبا ترقية التالميذ الفكرية و ادلعرفية أو العلومية و 

ن اتصاال و تعامال مع انأخرين والسيما الوظيفية أو العملية ليكون التالميذ أحس
 . ٚٔادلدرس

إجراء التعليم ديتاج اىل االسًتاتيجية ادلناسبة بالوسيلة التعليمية ادلستخدمة  
كما أن اإلسًتاتيجية ىى اخلطوات الىت يسةرهبا ادلدرس ىف أداء التعليم داخل حجرة 

 الدراسة وكذلك ىف تعليم اللوى العربية.
 

 مفهوم فيديو . ب
التعليم يف عملية التعلم إىل تفسةرىا على أهنا أدوات رسومية أو صور وسائل 

فوتوغرافية أو إلكًتوتية اللتقاط ادلعاجلة وإعادة ترتيب ادلعلومات ادلرئية أو اللفظية. 
يتم استخدام وسيلة التعليمية يف سياق التواصل والتفاعل بني ادلعلمني والتالميذ يف 

تعليم توضيح عرض الرسائل وادلعلومات لتسهيل عملية التعلم. ديكن لوسائل ال
 .وربسني العملية وتتائج التعلم
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فيديو ىي عبارة عن صور يف إطارات حيث يتم عرض إطارات من خالل 
إطار من خالل عدسة جهاز العرض حبيث تبدو الشاشة على قيد احلياة. ديكن أن 

يم ادلعقدة ، أو يعّلم يقدم الفيديو معلومات ، أو يعرض العملية ، أو يفسر ادلفاى
 .ادلهارات ، أو يفرش أو يطيل الوق  ، ويؤثر على ادلواقف

(، فإن تعلم الفيديو اإلعالمي ىو وسائل يقدم الصوت ٕٚٔٓوفقا جيفي )
والصورة وحيتوي على رسائل تعلم ربتوي على ادلفاىيم وادلبادئ واإلجراءات وتظرية 

التعلم. الفيديو ىو مادة تعليمية )مسعية تطبيق ادلعرفة للمساعدة يف فهم مادة 
 بصرية( ديكن استخدامها لنقل الرسائل / ادلوضوع.

 ، فإن تعلم الفيديو عرب وسائل اإلعالم يهدف إىل:ٕٚٔٓوفقا جيفي رياتا 

 أ. توضيح وتبسيط تسليم الرسائل حىت ال تكون لفظية للواية 
 شاركني ىي أيضا ادلدربني.ب. التولب على قيود الوق  وادلكان وقوة احلواس ادل

 ج. ديكن استخدامها بشكل مناسب ومتنوع. 
 فوائد استخدام وسائل الفيديو يف العملية التعليمية ىو :

أتو يساعد أعضاء ىيئة التدريس يف ربقيق فعالية التعلم، وخصوصا على  .ٔ
 .ادلوضوعات اليت غالبية ادلمارسة

 .تعظيم ربقيق أىداف التعلم يف وق  قصةر .ٕ
 .إثارة االىتمام يف تعلم لتكون للتالميذ أكير استقاللية ديكن .ٖ
 ديكن التالميذ مناقشة أو التالميذ تفسةر للزمالء .ٗ
 .ديكن للتالميذ تعلمعلى الًتكيز .٘
 التالميذ قوة العقل أكير تركيزا وأكير كفاءة .ٙ
 .التالميذ تشاطا ومحاسا دلمارسة التمارين .ٚ
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 مزايا وعيوب التعلم فيديو
 ل فيديوالمزايامن وسائ

  .التولب على ادلسافة والزمن .ٔ
 وديكن تكرار إذا لزم انأمر إلضافة الوضوح .ٕ
 .رسالتو سريعة وسهلة لتذكر .ٖ
 ديكن أن تيةر اإلبداع من التالميذ يف التعبةر عن أفكاره .ٗ
 التالميذتطوير أفكار و آراء  .٘
 .ٛٔ.تطوير اخليال .ٙ

 عيوب منوسائل فيديو
 عملية التنمية ادلادية .الفيديو ادلبالوة يف أمهية ادلواد منٔ
 .االستفادة منهذه الوسيلة أيضا تكاليف أعجب ليس  رخيصةٕ
.ترتبط وجهات النظر أيضا إىل معدات أخرى ميل مشوال لفيديو،شاشة كبةرة ٖ

 لفئة جنبا، وغةرىا.
 حطوات وسيلة فيديو

 اإلعداد .1
 ىذه ادلرحلة ىي التخطيط للنشاط التايل والنتائج اليت جيب ربقيقها.   

 يف ىذه ادلرحلة ، جيب على ادلعلم القيام دبا يلي:
 التحقق من اكتمال ادلعدات .ٔ
 تعلم ادلواد ادلصاحبة .ٕ
دراسة حمتويات ادلادة وكذلك ربديد انأجزاء اليت ربتاج أو ال ربتاج إىل  .ٖ

 تقدديها يف أتشطة التعلم
 ربقق من مطابقة حمتوى برتامج الفيديو مع العنوان ادلعروض. .ٗ
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 التالميذ إعداد الكتب والقرطاسية وادلعدات الضرورية انأخرىاطلب من 
 . التنفيذٕ

 أ( خطوة االفتتاحية
 قبل استخدام وسائل الفيديو ، جيب مالحظة بعض انأشياء ، دبا يف ذلك:

قم بًتتيب ادلقاعد اليت تسمح جلميع التالميذ بالقدرة على عرض الفيديو  .ٔ
 بوضوح أمام الفصل من خالل جهاز العرض.

 حدد انأىداف اليت جيب على التالميذ ربقيقها  .ٕ
أخرب بادلهام اليت جيب على التالميذ القيام هبا ، ميل التالميذ ادلعينني لتسجيل  .ٖ

 انأشياء اليت تعترب مهمة يف مشاىدة الفيديو
 ب( خطوت تنفيذ استخدام وسائل الفيديو

ذ على االتتباه إىل .  بدء استخدام وسائط الفيديو مع انأتشطة اليت ربفز التالمئ
عروض الفيديو ، ميل استخدام الصور يف مقاطع الفيديو اليت تيةر اىتمام 

 التالميذ.
 .خلق جو ممتع من خالل ذبنب جو مرىقٕ
 تأكد من أن مجيع التالميذ يولون اىتماًما شديًدا دلرات ظهور الفيديو ادلعروضة. ٖ
 دلا ىو موضح يف الفيديو.توفةر فرصة للطالب للتفكةر بنشاط أكير وفًقا .ٗ

 ج( خطوت إلنهاء الفيديو
عند اكتمال استخدام وسائل الفيديو ، جيب إهناء عملية التعلم عن طريق  

 تعيني ادلهام ادلرتبطة بادلواد ادلعروضة يف الفيديو وعملية ربقيق أىداف التعلم.
توفةر  من الضروري إقناع التالميذ بفهم وسائل الفيديو أم ال. باإلضافة إىل 

ادلهام ذات الصلة فمن انأفضل للمعلمني والتالميذ إجراء تقييمات مشًتكة يف عملية 
 .ٜٔمشاىدة الفيديو دلزيد من التحسني
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 د. مفهوم استيعاب المفردات 
ادلفردات عنصر أساسي من عناصر اللوة. ومع أمهية موقعها يف كل من 

إال أن ىذا ادلوقع يتفاوت من مهارات اللوة انأربع )استماع، كالم، قراءة، كتابة( 
 ٕٔ. ادلفردات عند أجيف ىةرماوان وحدة صوةرة تعني قوة لووية.ٕٓمهارة إىل أخرى

قد خيتلف خرباء اللوات  ٕٕوادلفردات يف معجم اإلتددوتيسي دبعٌت خزاتة ادلفردات .
الياتية يف معٌت اللوة، ويف أىدف تعليمها. ومع ذلك فإهنم يتفقون على أن تعلم 

 ٖٕادلفردات مطالب أساسي من مطالب تعلم اللوة الياتية وشروط إجابتها.
 ادلفرداتأىدف استعاب 

مواد إدخال ادلفردات اجلديدة )ادلفردات( للطالب ، إما من خالل مواد القراءة أو  (ٔ
 االستماع

تدريب التالميذ ليكوتوا قادرين على تطق ادلفردات بشكل صحيح وصحيح نأتو  (ٕ
 يؤدي إىل القدرة على التحدث والقراءة بشكل صحيح وصحيح.

فهم معٌت ادلفردات ، سواء يف الداللة أو ادلفردات أو عند استخدامها يف سياق  (ٖ
 مجلة معينة

التعبةر الشفوي )احلديث( والكتابة  القدرة على تقدير ادلفردات وسبكينها يف (ٗ
 )الكتابة( وفقا للسياق الصحيح

 : ٕٗواخلطوات ادلهتمة هبا يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلى
 مساع ادلفردات  (ٔ
 تطق ادلفردات (ٕ
 ٕ٘إجياد معٌت ادلفردات. و أما اخلطوات يف إجياد معٌت ادلفردات، فيما يلى: (ٖ
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تقدمي ادلفردات ادلعلمة مباشرة. ادليل: يقّدم ادلعلم ادلكتب فيقول   -أ 
 "َمْكَتٌب".

 تقدمي ادلصور من ادلفردات ادلعلمة.  -ب 
إعطاء الصورة عن ادلفردات ادلعلمة، ميال، إن كان ادلدرس يريد أن يعلم  -ج 

 ادلفردة ادلتعلقة بالبقرة، فيقدم صورة البقرة
 سبييل ادلفردات ادلعلمة  -د 
 ترادف الكلمةتقدمي  -ه 
 تقدمي مقابلة الكلمة -و 
 تقدمي التعريف لكل مفردة معلمة -ز 
 تكرير ادلفردات. -ح 
إن كان التالميذ مل يفهموا ادلفردات ادلعلمة باستخدام اخلطوات  -ط 

 السابقة، فتلك ادلفردات يًتمجها ادلدرس إىل اللوة انأم.
 ( قراءة ادلفرداتٗ
 ( كتابة ادلفردات٘
 ( تركيب اجلملة.ٙ

 اإلجرائي د. المفهوم
 أما خطوات تقدمي استخدام وسيلة فيديو : 

 تفتح ادلدرسة الدرس بالسالم والدعاء .ٔ
 تشرح ادلدرسة عن أىداف التعليم .ٕ
 تشاغل ادلدارسة فيديو مرتبط الدرس .ٖ
 تأمر ادلدرسة التالميذ ليسمع فيديو .ٗ
 تقرأ ادلدرسة ادلفردات ثالث مرات .٘
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 يقلد التالميذ عن تلك ادلفردات ثالث مرات  .ٙ
 ذكر التالميذ عن ادلفردات  .ٚ
 يقدر التالميذ على ترمجة ادلفردات  .ٛ
 يقدر التالميذ على استخدام ادلفردات داخل اجلملة  .ٜ
 يقدر التالميذ على ترتيب الكلمة .ٓٔ
 تلخيص ادلدرسة والتالميذ الدرس معا يف هناية التعليم .ٔٔ
 تأخر ادلدرسة الدرس بالفظ احلمدهلل مث السالم .ٕٔ

 ادلفردات :وأما مؤشرات استيعاب 

 يقدر التالميذ على ترمجة ادلفردات جيدة .ٔ

 يقدر التالميذ على استخدام ادلفردات داخل اجلملة  .ٕ

 يقدر التالميذ على ترتيب الكلمة .ٖ

 يعرف التالميذ معاين ادلفردات جيدا .ٗ

 ه. الدراسات السابقة
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارتة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
ولتأكيد البحث الذى قام  هبا الباحية.اما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذه البحث 

-ٕٓٔٓفهي :البحث اليت قام  تينع رامهاويت من قسم تعليم اللوة العربية سنة : 
مات جديدة ) كلمات اجلدار ( لزيدة رب  ادلوضوع " القدرة على خلق كل ٕٔٔٓ

ادلفردات يف اللوة العربية الصف مواد اللوة يف ادلدرسة السنوية العلية أضعاف  
كامبار.وحاصلة االختبار التجرييب يف ىذا البحث ىو أن القدرة على خلق كلمات 
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جديدة ) كلمات اجلدار ( لزيدة ادلفردات يف اللوة العربية الصف مواد اللوة يف 
 درسة السنوية العلية أضعاف كامبار. ادل

والبحث الذي تبحث عنو الباحية  " تعليم اللوة العربية باستخدام وسيلة 
فيديو لًتقية استيعاب ادلفردات اللوة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة 

 احلكومية بوكي  باتو بنكاليس
 و. فروض البحث 

 البحث :الفرضية إجابة مؤقتة تكوين مشكلة 
=Haترقية يف استعاب ادلفردات اللوة  يوجد تعليم اللوة العربية باستخدام وسيلة فيديو

 العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية بوكي  باتو بنكاليس.
Ho=ترقية يف استعاب ادلفردات  ال يوجد تعليم اللوة العربية باستخدام وسيلة فيديو

 الميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية بوكي  باتو بنكاليس.اللوة العربية لدى الت
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


