
Movie Maker على مهارة  لترقية مفردات الطلبة هاستخداموا
   MTsN Langsa ـب الكالم

  بحث علمي  

  

  :إعداد

  :دوي سنتيالورى
  طالبة قسم تعليم اللغة العربية 

  وعلم التدريسبكلية التربية 
  ١٠٢٢٠١٢٠٨٦:  رقم القيد

  

  
  

      
  االندونيسيةون الدينية للجمهورية ؤ وزارة الش

  ت كاال اإلسالمية الحكومية بلنجساجامعة زاوية تشو 
  م٢٠١٦/ه ١٤٣٨



 
 

 ب 
 

  

  شعار

 

طلب ا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال   
باالصني فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة ان املالئكة تضع العلم ولو 

  )رواه ابن عبد الرب (اجنحتها لطالب رضاعامبا يطلب 

س املرء يولد عاملا وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبري القوم ال تعلم فلي  
وإن صغري القوم إن كان عاملا كبري إذا رّدت  علم عنده صغري إذا التفت عليه اجلحافل

  .اليه احملافل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 ج 
 

 

 إهداء

 إىل والدي 

وعلمين أن  الذي ربين على التقدم لنيل آمل والتفؤل لواجهة احلياة املليئة من التحديات
 أقول كلمة حق بدون خوف

 

 وإىل والدايت الكرمية 

 اليت أفاضت مهمتها عين

 

 وإيل أخيت وأخي 

 اليت ربنياين بالقيام األعمال اخلرية

 

 و اىل السادة أستاذيت

  الذين حثوين لطلب العلوم واملعرفة وشجعوين للتقدم يف الفكر

    

لى وجود األمة وبقائها وإىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم ع  



 
 

 د 
 

 شكر وتقدير 
 

سلم على رسول هللا وعلى او , وأشكر على فضله املتواىل, احلمدهللا على كل شيئ  
  :أما بعد ،لى يوم الدينعو التابعني ومن تبعهم بإحسان  ،آله وأصحابه أمجعني

يت من  اشكروقد    لك احلمد ف ،فله سبحانه باحلمد, اد هذا البحثإعداهللا 
على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين بعد محد اهللا تعاىل أن  ، ترضىحىت اتقدم

أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل خبروج هذا البحث إىل حيز 
. ومل يكن حيدوهم إال عمل اجلاد امللخص ،الوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ طلبت

  :ومنهم

وت كاال تشامعة زاوية جبمدير  ،نياالستاذ الدكتور احلاج ذوالقرنمساحة   
 .االسالمية احلكومية لنجسا

وعلم الرتبية كلية بعميد   ،املاجستري أمحد فوزى، الدكتور مساحة االستاذ
  .وت كاال االسالمية احلكومية لنجساتشامعة زاوية التدريس جب

تعليم اللغة العربية كلية  قسمرئيس  ،املاجستري ،ستاذ حممد فضليمساحة اال  
  .وت كاال االسالمية احلكومية لنجساتشامعة زاوية وعلم التدريس  جبلرتبية ا

ىف كتابة مشريف االول هو  ،املاجستري ع،ا برهان الدين سيهوت االستاذ مساحة  
ساعد ىف كتابة مشريف الثاىن قد هو  ،املاجستري ،خري األمري االستاذ مساحة و. رسالىت
  .رسالىت

كلية الرتبية ىف  ر والتقدير إىل األستاذ املعلمني كما تتقدم الباحثة بكل الشك  
كل الشكر فلهم  . امعة زاوية جوت كاال االسالمية احلكومية لنجساوعلم التدريس جب

  .من العلوم واملعارف والتسجيع وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء هاوالتقدير على ما قدمو 



 
 

 ه 
 

ىل فضل إمتام هذا سرتى وعلى والدي الكرمي الذي كان له بعد اهللا تعااوأما   
وولديت احلبيبة , البحث مبا غرسه يف نفسي من حب للعلم واملعرفة واالخالص يف العمل

  .الىت يطوق فضلها عين وكان دعئها املستمر خري معني ىف حياتى

إىل خري  صدقائ وكل منهم يف إخراج هذا العمل املتواضعاشقائ وزمالئ و وال  
واهللا  ،شكرا وعظيما التقديرا واالمتناناخالصا ال وهلم مجيعا ،الوجود ولو بكلمة تشجيع

  .ويل التوفيق

  

  ٢٠١٦ ديسمرب ٢٠ ،لنجسا
  

  الباحثة
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  



A1te. ,'b arfUt srl)ji. IJI t{rtJri:.d|2 Movie Mator

MTsN Langsa * tY$t

o.t, C.*t

irry-"yt Y6,:r9.a; zr-tt 1'l,11..,-.1-uJl fbf la;lt :.$Jt la.1t

t-*:J +#l
S. Pd.I 3$a:, ,* J:.*.1:

".r";&lt /r: +*lt +!i
U

g2ll*:,- gt5

\.YY.\Y.41 :{iJl dJ

Ytf .rp; -egl1tcAL.r"+r:Jl P: A.;Jt z=K a+lt iilJl fiJ, ...{ UU

L-*:J a4'5Jl {.a}.rYl

O-a*jflly t

(\lvf .o. \Y. .q. \ \ . .V ) ri+ll ft

C



A.lkr ,J" alhlt c;rltJiA U/ t{rlJ*:.,\5 Movie Maker

MTsN Langsa I f}(lt

f.,Ui c.Li -t!9 tg-".'iil,.! t>+e dJl aialJl gt f o-t lt cJt liJ u^it:ll €-i

s. pdl ;)trd.Jl ,* :y-.U U/t ,!rtt ;,,". i:tJ
-a \ t rA JeYl e!, r :q-..rkll ct

I Y. \V ra!.,,r f

:;.i,;u!r irtJl d,/ o-:.it ll -4 afts
....:..:g,rlt l*t.it J t-iJ g.-*tll dE:*-'4-rJl OLrrl - \

(\ lvf r o. \ Y . . 1. \ \ . . V ) i+r$ ft
frfu F+ul rs-4\t r*
tiit:, .g.-*tll oJ.;; ;,e

(\14. . YYlY. .V\ . \ . . Y) J+ll f)
tr..itj, g.-*tll 6_).e L?

. (\ 1Ao\ \ .AY. \ o.Y\ . .i) r*tfl e)

n"ut ybt

t -*:J '^3fJl

r'
;:.+ut gtj

-Y

-r

-1

(\ lov. o. \ \ tAo\ Y \ . . \) .4Dll t'J



;r(lr .,-,r

flusun kuta baro gampong jawa kecarnatan idi rayeuk :

kab.aceh timtr

{rJ d S. PdI i-.t, # brb il Giz-,{t dJt c.'.Jt j." o! -rpt

+rilt d:r>t-yl Yt5.r:* L-t\ e',1*. u-.t-uJt &: +rf J<l ,"lf uJt f.:l,t

:OVn ci L-*:J

MrsN I pX$t A:tg r)e iJlalt stsP Z;J t4rilrir,/t, MovieMaher

" Llngsa

cttrt .r+$ .!Jt sl ,se {nL U ltsu V: ,*.Wt tSrz-

.cJJi -r-f q6ls a-rtat &.t * cl+ -rFyt ti,o

Y.\1Jlt..-r.)Y\ ct-aJ

ibUl

Utlolt tlj!

qjl-;*, t_1gt

\.YY.\Y.A1 riJt t'J

OF

,))

\.YY.\Y.A1 :+ill .'i,



 
 

 و 
 

  ص البحثستخلم

على مهارة لرتقية مفردات الطلبة   movie makerاستخدام  ،٢٠١٦دوي سنتيالورى 
 ،اجستريامل انجسيهوتبرهان الدين،  البحث شرف االولو م .MTsN Langsa الكالم بـــ

                  .خري األمري، املاجستريشرف الثاىن مو 
    .الكالممهارة ، movie maker: الكلمة الساسية

   
movie maker  جيع الطالبشلتالتعليم  وسائل أحدبرنامج من احلاسوب وهى 

 ، movie maker ن الطالب يستطيعون أن يتعلموا بوسائلإذا كا. تعليم اللغة العربيةعلى 
  .ىف  عملية التعليمبالسهول ن فهم يشعرو 
 علىلرتقية مفردات الطلبة  movie makerاستخدام كيف الباحثة أن تبحث  إجنذبت 

 MTsN ـبـترقي قدرة مفردات الطلبة   movie makerاستخدام هل الكالم، و مهارة 

Langsa.  
  

و األدوات جلمع البيانات ىف هذا  ومنهج هذا البحث هو املنهج التجريىب،  
الباحثة بالعينة املختارة من كل  توإعتمد .هى املالحظة، واملقابلة، واالختبارالبحث 

بالعينة العشوئية البسيطة أو يقال ىف اللغة اإلجنلزيّة ى فصلني على طريقة عشوئّية واملسمّ 
)Purposive Sampling (نسّية بــ و و ىف اللغة اند)Sampel Secukupnya(.  وأما نتائج

مهارة الكالم لرتقية مفردات الطلبة  يف تعليمتأثر  movie maker  ماستخداالبحث هي أن 
" تــــــ"حاصلت  t(test)قد وجدت الباحثة أن  لاجلدو  علىوالدليل . MTsN Langsaبـــ 

  .أن فرض البحث مقبول ٢،٦٥أكرب من  ٥٦٦،٢١



 
 

 ز 
 

ABSTRAK 

Dewi sintia lora. ٢٠١٦. Penerapan Movie Maker Untuk Meningkatkan Kosakata 
Siswa Pada Maharah Kalam Dalam Komponen (Penelitian Eksperimen), 
pembimbing pertama: Burhanuddin Sihotang MA, dan pembimbing kedua: 
Khairul Amri, M.Pd          
Kata kunci: movie maker, maharah kalam.  

 Movie maker adalah program aplikasi dari komputer yaitu salah satu 
media pembelajaran yang mampu meningkatkan belajar siswa dalam bahasa arab. 
Apabila siswa mampu belajar dengan media movie maker maka mereka akan 
merasa nyaman dan mudah dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu peneliti 
tertarik untuk meneliti bagaimana penggunaan movie maker untuk meningkatkan 
kosakata siswa pada maharah kalam dan apakah penggunaan movie maker 
mampu meningkatkan kosakata siswa di MTsN Langsa. 

 Dan pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen, Dan intrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah observasi, wawancara, serta test. Dan peneliti juga memilih purposive 
sampel untuk mengumpulkan data yang disebut juga sebagai sampel secukupnya. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasanya penerapan 
movie maker berpengaruh terhadap pembelajaran berbicara dalam meningkatkan 
kosakata  siswa MTsN Langsa, yang ditunjuki hasil t-test ٥٦٦,٢١ dan lebih besar 
dari pada table df ٢,٦٥ oleh sebab itu penelitian ini diterima. 
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  محتويات البحث

  أ ...........................................................  صفحة الغالف
       ب  ...............................................................  ورقة فارغة 

        ج  ....................................................................  شعار 
  د  ....................................................................  إهداء

    ه  ...........................................................  الشكر والتقدمي 
    و  ............................................................  تقرير املشرفني 

  ز  ................................................................  العلم حبث

  ح  .............................................  من طرف جلنة املناشقني ادعتمإ

  ك  ..............................................................  لبة اإقرار الط

    ل  ........................................................  ص البحث لستخم

    ع  .......................................  ص البحث با للغة اإلندونسية لستخم

  ف  .........................................................  احملتويات البحث 

  ص  .............................................................  دوالقائمة اجل

  ق  .............................................................  املالحق قائمة

  الفصل األول

  األطار العام

      ١  ................................................................  مقدمة  -أ

    ٢  .......................................................  البحث  سؤاال - ب



 
 

 ط 
 

    ٣  ........................................................  البحث  افهد - ج

    ٣  ........................................................  ض البحث و فر  -د

    ٣  ........................................................  البحث   تاأمهي - ه

  ٤  ........................................................  حدود البحث  -و

      ٤  ....................................................  حات حتديد املصطل - ز

  الفصل الثانى

  األطار النظرى

      ٦  ..........................................................  Movie Maker-أ

    ٦  .................................................  Movie Makerتعريف  - ١

    ٧  ..........................................  Movie Maker  العناصر مهمة - ٢

 ٧  ......................................  Movie Makerخطوات الستخدام  - ٣
  ٩  ............................................................  مفردات - ب

 ٩  .......................................................  تعريف مفردات  - ١
  ١٠  ...................................................املفردات تعليم أمهية  - ٢

  ١٣  ................................................  املفردات تعليم أهداف  - ٣

  ١٤  ................................................  املفردات اختيار أسس  - ٤



 
 

 ي 
 

  ١٦  ........................................................  أقسام املفردات - ٥

   ١٨  ............................................  املفردات تعليم ىف األساليب - ٦

  ١٩  .........................................................  مهارة الكالم -ج

    ١٩  ...................................................  تعريف مهارة الكالم - ١

   ٢٠  ...............................................  مهارة الكالم أمهية تعليم - ٢

  ٢٠  .................................................  اختبارات مهارة الكالم - ٣

    ٢١  ..................................................  اهداف مهارة الكالم - ٤

  ٢٣  ..............................................  مراحل التدريب على كالم - ٥

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  ٢٥  ........................................................   منهج  البحث -أ

      ٢٦  .................................  جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ب

    ٢٦  ......................................................  متغريات البحث  - ج

    ٢٧  ........................................................  ت البحث أدوا -د

    ٢٨  ......................................................  مصادر البيانات  - ه



 
 

 ك 
 

    ٢٨  ..............................................  أسلوب التحليل البيانات  -و

      ٢٩  ...................................................  مراحل تنفذ الدراسة  - ز

  الفصل الرابع

  الدراسة الميدنية

  ٣١  ...............................   حملة عن ميدان البحث والتعليم اللغة العربية -أ

  ٣٥  .........................................  ومناقشة نتائج الدرلسيةعرض  - ب

  ٣٥  ..................  الكالملرتقية املفردات على مهارة  Movie Maker استخدام- ١

  ٣٦  ................................................  عرض البيانات االختبار. ٢

بإستخدام  على مهارة الكالمعرض البيانات عن رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية . ٣
Movie Maker  ............................................................   ٤٦  

  ٤٦  ................................................  بيةيالتجر  اإلختبار القبلى) ١

  ٤٦  ...............................................  بيةيالتجر  اإلختبار البعدى) ٢

  ٣٥  ....................................................  مناقشة نتائج التعليم. ٤

  الفصل الخامس

  مقترحاتال و وصياتتال و البحث انتائج

  ٣٧  ........................................................  نتائج البحث  - ١



 
 

 ل 
 

      ٤٩  ......................................................  توصيات البحث - ٢

    ٥٠  .....................................................  مقرتحات البحث  - ٣

  ٥١  ............................................................  قائمة المراجع

  ٥١  .........................................................  املراجع العربية - ١

  ٥٢  ....................................................  اإلندونيسيةاملراجع  - ٢

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  



 
 

 م 
 

  جدوالقائمة ال

  ٣١  ........................................  و موظف أحوال املدرس ٤.١ل جدو 

  ية اإلسالميةأمساء مدرسني اللغة العربية باملدرسة الثانو  ٤.٢ل جدو 

  ٣١  ..........................................................  مية لنجساكو احل 

  باملدرسة الثانوية اإلسالميةأحوال الطالب والطالبات  ٤.٣ل جدو 

  ٣٣  ..........................................................  مية لنجسااحلكو  

  ٣٤  ...........  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكةمية لنجساأحوال املبىن  ٤.٤ل اجلدو 

  ٣٧  .......  حساب نتيجة االختبار القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة ٤.٥ل اجلدو 

  ٣٩  .......  التجريبيةحساب نتيجة االختبار القبلى والبعدى للمجموعة  ٤.٦ل اجلدو 

  ٤٢  ......  التجريبيةحساب نتيجة االختبار البعدى للمجموعة الضابطة  ٤.٧ل اجلدو 
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 المالحق قائمة

 س ........................................................... االختبار القبلى 

  ت ........................................................... االختبار البعدى

  ث  ....................................................................  مقبالة

  خ  ..............................................................  جواز الرسالة

  ظ  ..............................................................  جواز البحث

  ص  ........................................................  جواز اعداد البحث

  غ  ..........................................................  نجواز نتائج القرا

  ط  .............................................................  قائمة البحث

  ع  ............................................................ املناهج املناهج

 

  

 

 

 

 

 

 



١ 

  الفصل األول

  االطار العام

  : مقدمة - أ

ربع أمنها قدرة على  .مفكوك من غرض التعليم نفس اللغةحتدث عن اللغة غري        
مهارة  إن .كتابةو  قرأةو  كالمو  ستماعا: ربع املهارات يعىنأبية هلا لغة عر ذلك ك املهارات،
ا بيةاللغة العر  وسيلة أول إلتصال مع بية العر ألن اللغة  ،إحدى من نوع القدرة ستبلغ 

  .بيةوفهم الكتب العر  بنيالعر 

وقد  ألن اللغة يف األصل كالم، إحدى املهارات اللغوية األساسية،مهارة الكالم        
ا  : نبه إىل ذلك ابن جين منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأ

ا كل قوم عن أغراضهم تارخيية لبقية  سابق من ناحيةكما أن الكالم " أصوات يعرب 
ومن املربرات األخرى اليت ف اإلنسان الكالم منذ نشأة اللغة،فقدعر  املهارات اللغوية،

  ١.ميكن أن نسوقها تربيرا ألسبقية الكالم

 فهم معينا. تاإلردا حال املهم إلعتبار املعىن وهو  إختيار املرتادفات معينا يف       
تدريس  .اإلستفهام معينا بااملفردات الذى يستعمل فيها كثريةتقرر  ،برسالة بليغة باللغة

يف املكان القدرة يستخدم يف حالة املعني و  جبانب ،دات يتعلق بقدرة املعىن الكلماتاملفر 
  ٢.سلبيا مقبوالاملفردات يف القدرة فعاالحاصال و فرق  ،من نوع القدرة اللغة. معينا سوف

أنشطة  تفضيلفتحتاج اىل  م وتدريسيتعل جودةو الضروري ل بعض منال نّ إ       
احدى . تخصوص تدريس املفردا ،بيةالكيفية الرتبية اللغة العر  اءإرتقو التعليمية معينا 

  . Movie Makerمنها بإستخدام وسيلة
                                                            

ا, عمر الصديق عبداهللا١     ٧٥.ص,)٢٠٠٨, الدار االملية: اهلرام( ,تعليم اللغة العربية للناطقني بغري
٢ Abdul Wahab Rosyidin, Media Pembelajaran Bahasa Arab ( Malang : Renika Cipta, 

٢٠٠٩), h.٥٤   



٢ 
 

Movie Maker   يتعلق بنظام فيديو برنامج تغريWindows XP ،   

Movie maker  كامري او من العناصرفيديو الشبقة  من كامري، فيديولتقبيض صوت و
إحدى من وسيلة لصناعة األفالم هى  ٣.مث تغري ذالك فيديو ليكون األفالم األخرى،

Movie Maker  برنامج حترير فيديو جمانا صنع باMicrosoft.  

ري كام  ،لصوت و فيديو من الكامري الفيديوا لتصويرMovie Maker نستخدمها        
رفيها واستدا بعد ذالك حترير الصورة يكون اىل األفالم ،أخرىويب او من مصدر الفيديو 
  .فعلية وغري سلبية ،األغنية ليجعل دراسة فرحية

ان استخدام الوسائل التعليمية ىف شعرت الباحثة إنطالقا من املعلومات املذكورة،  
 ":باملوضوع  لذلك، أرادات الباحثة أن تقوم بعملية البحث. تعليم اللغة العربية مهمة

Movie Maker ـب على مهارة الكالم لترقية مفردات الطلبة هاستخدامواMTsN 

Langsa." 

 

 :البحث سؤاال. ب

   :هذ البحث مها يف نالسؤااما 

 Movieستخدام اقبل فردات على امل  MTsN Langsaقدرة الطلبة بــ كيف   -١       

maker 

 ؟ MTsN Langsa ـب

  ؟  MTsN Langsa قدرة مفردات الطلبة بـ ىرقت Movie Makerستخدام ا هل -٢       

                                                            
   ٣ Samkukur,dkk, PengaruhPenggunaan Media Pembelajaran Animasi Dengan Aplikasi 

Movie Maker Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi Materi Atmosfer Di 
Kelas X Man Model Gorontalo (Gorontalo), h. ٤-٣ 



٣ 
 

 : البحث اهدف -ج

  :ىهذا البحث ه اهدفاف, البحث مايلى سؤاالبناًء على 

          على مهارة  مفردات الطلبةفهم لرتقية  Movie Maker  ستخدامإ على فر عّ الت -١       
   .MTsN Langsa ـب الكالم

 MTsN قدرة مفردات الطلبة بـ يةرقت Movie Makerستخدام ا على فر عّ الت -٢       

.Langsa 

  

  : ض البحثو فر  -د

           :هو ،ستفّرض هذا البحث تفباحث ،ا البحثهذ اضقبل أن توجد فر 

 Movie Maker . ستخدامبا مفردات الطلبةفهم  جياد إرتقاء -١       

  Movie Maker . ستخدامبا مفردات الطلبةفهم  إرتقاء ال جياد -٢       

 

  : لبحثااهمّية . ه

  :هى بحثلمن هذا ا البحث امهّية

 ستخداميرجى من البحث ان يسهل التالميذ يف فهم مهارة الكالم بإ - ١
Movie Maker.  

دارس اللغة العربية يف ترقية الطلبة معطيات هذا البحث لزيادة النظرية للم - ٢
 .مهارة الكالم على

ليكون الباحثة مصادر يف تطوير و ترقية تعليم اللغة العربية بعد حتليل بــ  - ٣
MTsN Langsa.  



٤ 
 

  : حدود البحث -و

       Movie Makerدد الباحثة موضوع هذا البحث حت: احلدود املوضوعية  - ١    
  .MTsN Langsa ـب على مهارة الكالم لرتقية مفردات الطلبة   هاستخداموا

   MTsN Langsa.   حبث علميقامت الباحثة هذه : احلدود املكانية  - ٢

  .٢٠۱٧/  ٢٠۱٦ عام الدراسال جتري هذا البحث ىف: احلدود الزمانية - ٤

  : تحديد المصطلحات - ز

حسن به أن تشرح معاىن املصطلحات االباحثة بالبحث عن هذا املوضوع  أدبقبل ت  
. شرحا واضحا عن معىن املقصودة عند القارئني علميالحبث الىت يتضمنها موضوع هذه 

على  لرتقية مفردات الطلبة هاستخداموا Movie Maker علميالحبث وكان موضوع هذه 
ااحاإلصطالوأما  .MTsN Langsa ـب مهارة الكالم   :فهي ت الىت حتتاج إىل توضيح معا

١ - Movie Maker 

Movie Maker باستخدام هذ الربنامج ميكن إنشاء  .تحرير الفيديول الربنامج تطبيق
ا  ،ملف فيديو وحتريرها، مث حفظ امللف على قرص مضغوط حبيث ميكن أن يتمتع 

  ٤.غريهم

   إستخدام  - ٢  

 أحد من إستخداما، وهو –يستخدم  –صدر من إستخدم املستخدام لفظ كلمة اإل
نتوقف االستفادة من الوسائل  .معناه اختذه خادما أحرف بزيادة ثالة فعل الثالثى املزيدال

                                                            
٤ Jasmadi,Cara Mudah Mengolah Film Keluarga Dengan Windows Movie 

Maker,(Yokyakarta: Andi Offset, ٢٠٠٧), h. ١ 



٥ 
 

 ٥.ي يتبعه املدرس ىف استخدام الوسائلذالتعليمية إىل حد كبري على األسلوب ال

  .لسهول الفهم, استخدام هو اإلستعمال شيئا أو طريقة أو حبثة أو منظمة

  املفردات - ٣

 هىي ما كانت غري) : ع ح (الواحد و يقابلة اجلمع االرقام املفردة ) : مفع(املفرد 
 -أفرد" كلمة املفردات هي اسم املفعول من  ٦.مزدوجة كالواحد والثالثة واخلمسة اخل

اجلملة اليت هي من أساس من كل شيئ يف العملية اللغوية حيث أن : واصطالحا". يفرد 
   ٧ـ احلياة   عناصر التعبري تكون مطالب

  
  مهارة الكالم - ٤

وقد  اللغة يف األصل كالم، إحدى املهارات اللغوية األساسية، ألنمهارة الكالم 
ا  : نبه إىل ذلك ابن جين منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأ

ا كل قوم عن أغراضهم  ٨".أصوات يعرب 

                                                            
  ١٥١ .ص ،نفس املرجع ٥
داراملشرق، : بريوت (ون لويس معلف، املنجد يف اللغة العربية واإلعالم، الطبعة الثالثة واألربع ٦

  ٥٧٥.، ص)٢٠٠٨
دار : القاهرة(عبد العزيز عبد اجمليد، فن طرق تدريس اللغة العربية يف طرق تدريسها، الطبعة الثالثة، ٧  
     ٢٨.، ص)١٩١١املعارف، 
  ٧٥. ص,جعنفس املر  ٨  


