
10

الباب الثانى

دراسة نظريات

أ. المفهوم النظري

1لقاء الرسالة من املرسل إىل مقبلها.اإلالوسيلة هي ألة . 1

.م اللغة العربيةي. أمهية استخدام الوسيلة ىف تعل2

.لتوضيح الرسالة أى لتوضيح املواد الدراسية أمهم تالميذينب الرسلة.أ

األوقات املمكنة وأقواب إىل احلاسة.لتوصيل املواد املدروسة اىل تالميذ بأقل .ب

بني الطالب و مصدر التعلم.املباشرسبب محاسة التعلم, التفاعل .ج

ميكن التالميذ أن يتعلموا بأنفسهم مناسبا على الطبيعة والقدرة البصرية..د

2يعطى اخلطط وتسويا يسوي اخلربة وسبب اإلدراك احلسي.ه

. حكاية مسلسلة3

ا املدرس علىعرضيستطيع أن يالورقات الىت منوسيلة حكاية مسلسلة هي قطعة

ا وفهمها. وأما الغرض الرئيىف قلتالميذالرسالة الىت تسهل ا تالميذعن االتصال ليستطيع السىراء

1 Ibid.hlm.123
2 Rudi susilana dan cepi riana,2007. Media Pembelajaran. Bandung. CV Wacana

Prima.hlm.9
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هذه الوسيلة متكن أن تستخدم ىف تعلم أن يقدموا أرائهم باستخدام اللغة األجنبية بدون احلياء.

اللغة العربية مبادة احملادثة، وهذه املادة جزء من أجزاء مهارة الكالم.

. مهارة الكالم4

. تعريف مهارة الكالم1

م واملستمع. قدرة التكلم مرتبطة بقدرة االتصال املزدوج بني املتكلية ومهارة الكالم أساس

ليق ر قدرة االستماع اجليدة وتعفتطوير قدرة التكلم مرتبط بتطو . ن مهارة االستماععلوال خت

التفكري والشعور ومهارة االستماع ليكون التكلم ربطحتتاج إىل كالماألصوات باجلمل. مهارة ال

3جاريا بالطالقة.

التكلم هو مهارة ىف تقدمي املغزى من حالل اللغة الشفهية إىل األخرين. التكلم متسم باستخدام 

:يتأثر بالعوامل االتيةالشفهية. استخدام اللغة شفهية ةاللغ

التلفيظ.أ

اللهجة.ب

اختيار املفردة.ت

تركيبية الكلمة واجلملة.ث

نظام التكلم.ج

3 Imam Makruf, 2009. Strategi Pengajaran Bahasa Arab Aktif. Semarang Need
Press.hlm. 32

.
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كالممضمون ال.ح

واختتامهكالمكيفية بداية ال.خ

احلركة وثقة النفس.د

هى مهارة كالمة الصعبة، واملرادة مبهارة الهي مهارة تستخدم اللغلكالمحقية، أن مهارة ا

للغة العربية هو  باتكلم الىف تعبري الفكرة والشعور بالكلمات واجلمل الصحيحة. املقدار على قدرة 

ن خالل تنفيذ للغة العربية الشقهية مباهمقدرة التالميذ ىف تعبري الفكرة، الراي وإحساسكيفية

لكالمتبار اللغة. مهارة اهو ناحية مهمة ىف اخالكالم . تنفيذ اختبار مهارة كالماختبار مهارة ال

تطلب على استيعاب الناحيات والقواعد ىف استخدام اللغة. حقيقة، أن التكلم هو مهارة معقدة 

.الفهمو الطالقةوالقواعدوت. وتلك القدرة تطلق على التلفيظتشرط استخدام القدرا

ركبة الكلمة املأصواتالنطقالتكلم مسي أيصا باحلوار أو احملادثة. وهو نشاط ىف ممارسة

اإلرادة واإلحساس إىل املخاطب. وغرض هذا التعلم ليستطيع والرأيوداخل اجلملة لتعبري الفكرة

4باستخدام اللغة الىت تعلموها.مع األخريناملتعلم ىف االتصال شفهيا

أ. مؤشرات مهارة الكالم

يقدر التالميذ على نطق التعبريات العربية..1

ة.انطق التعبريات املختلفة أو املتشيقدر التالميذ على .2

4 Acep Hermawan, 2011. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Bandung.
Rosakarya.hlm.115
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تفريق القراءة الىت تقرأ باملد أو بدون املد.يقدر التالميذ على.3

يقدر التالميذ على التعبري عما خيطر ىف أفكارهم باستخدام القاعدة الصحيحة ىف اجلملة .4

العربية.

.الفكرية و االغويةستواهم العقلية و العلمية وبة مبيقدر التالميذ على تعبري اللغة املناس.5

تعبري العبارة الواضحة ويفهمون عما يتعلق بأنفسهم.يقدر التالميذ على.6

).1985:157اللغة العربية وتعبريها سريعا. (حممد كامل، ىفيقدر التالميذ على التفكري .7

ب. المفهوم العملي

)xهذا البحث يتكون من املتغريين. األول متعري (

الرسالة الىت ا املدرسالورقات الىت تستطيع أن تعرضمنهي قطعةأ. وسيلة حكاية مسلسلة 

ا وفهمها. وأما الغرض تالميذتسهل ال أن يقدموا تالميذالرئيس عن االتصال ليستطيع الىف قراء

م اللغة العربية يلأرائهم باستخدام اللغة األجنبية بدون احلياء. هذه الوسيلة متكن أن تستخدم ىف تع

.الموهذه املادة جزء من أجزاء مهارة الكاحملادثةمبادة 

الخطوات فى استخدام وسيلة حكاية مسلسلة
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، مثاله عن القصة الىت متكن أن صفالىفملدرس موضوع الدرس قبل الدخول اختار ا.1

ا معتدلة إ .تالميذىل القطعات املناسبة بعدد التنقسم كلما

عشوائية.تالميذإىل التمل على اجلمل املوزعة تلك القطعات تش.2

مات حلظة كالدقيقتني.يطلب املدرس الطالب حلفظ الكل.3

ال جيوز للمتعلم أن يكتب شيأ مث يعرضه إىل األخرين..4

منع الكلمات العادية مث يطلب املدرسلضيا تالميذ أن يسرتونالمنيطلب املدرس.5

القصة الكاملة.غري منتظمة اىللرتتيبتالميذال

لرتتيب الكلمات غري منظمة إىل القصة الكاملة.التالميذمن يطلب املدرس .6

).yب. مهارة الكالم كالمتغير (

يعرف من حاصلة االختبار وسيلة حكاية مسلسلةالل استخدام خمهارة تكلم الطالب من وارتفاع 

كما يلي:شرات مهارة الكالممؤو القبلي واالختبار البعدي. 

العربية.يقدر التالميذ على نطق التعبريات .1

ة.ايقدر التالميذ على نطق التعبريات املختلفة أو املتش.2

يقدر التالميذ على تفريق القراءة الىت تقرأ باملد أو بدون املد..3

يقدر التالميذ على التعبري عما خيطر ىف أفكارهم باستخدام القاعدة الصحيحة ىف اجلملة .4

العربية.

.اهم العقلية و العلمية و الفكرية و اللغويةمبستو بة يقدر التالميذ على تعبري اللغة املناس.5
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يقدر التالميذ على تعبري العبارة الواضحة ويفهمون عما يتعلق بأنفسهم..6

)1985:157التفكري عن اللغة العربية وتعبريها سريعا. (حممد كامل، تالميذعلاليقدر 

:ما يأيتمهارة الكالم كمقياسوأما 

جيد جدا.أ

جيد.ب

كايف.ج

ناقص.د

االدعاء والفرضيةج. 

أ. االدعاء

.خمتلفةالثانوية "دار احلكمة" باكنباروىف هذا البحث أن مهارة الكالم ىف املدرسة االدعاء

ب. الفرضية

هارة لرتقية مفعالية حكاية مسلسلة ىف تعليم اللغة العربيةالفرضية ىف هذا البحث هي 

باكنبارو.ىف املدرسة الثانوية "دار احلكمة"الكالم ىف املدرسة 

Ha:اللغة متكن أن ترقي مهارة الكالم لدى التالميذ ىف تعليم ة لبإستعمال حكاية مسلس

العربية للصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية داراحلكمة بباكنبارو.
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Ho :اللغة لة متكن أن ترقي مهارة الكالم لدى التالميذ ىف تعليم إستعمال حكاية مسلسغري

الثاىن ىف املدرسة الثانوية داراحلكمة بباكنبارو.العربية للصف 


