
  

 البحث اجلامعي

  لدى الطالبات الثانويّةمهارة الكالم لرتقية جتماعّية الجّية ايسرتاتالااستخدام 
 نور العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية كبونساري ماالنج(يف مدرسة )حبث جترييب 

 

 :إعداد  
 زلفىعندان 

 02001141رقم القيد: 
 

 إشراف:
 اٞناجستًن أ٘ند مبلغ

 020410024111100112رقم التوظيف:
 

 

 
 

 

 قسم تعليم اللغة العربّية
 ة والتعليمة علوم الرتبيكليّ 

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج
 ٕٛٔٓمايو، 
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 البحث اجلامعي

  لدى الطالبات الثانويّةمهارة الكالم لرتقية جتماعّية الجّية ايسرتاتالااستخدام 
 نور العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية كبونساري ماالنج(يف مدرسة )حبث جترييب 

 

 (S-1ختبار للحصول درجة سرجاان )مقدم الكمال بعض شروط اال
 لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

 

 إعداد:  
 زلفى عندان
 02001141رقم القيد: 

 

 إشراف:
 اٞناجستًنأ٘ند مبلغ 

 020410024111100112رقم التوظيف: 
 

 
 

 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربّية
 ة والتعليمكلّية علوم الرتبي

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج
ٕٛٔٓمايو،   
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 استهالل
 

ْم  ُه ن َّ َأ ُم  َل ْع  َ ن ْد  َق وَن َوَل ُد ِح ْل  ُ ي ي  لَِّذ ا ُن  ا َس ِل  ۗ ٌر  َش َب ُو  ُم لِّ َع  ُ ي َا  َّنَّ ِإ وَن  وُل ُق  َ ي
يٌ  ِب َرِِبٌّ ُم َع ٌن  ا َس ِل ا  َذ يٌّ َوىََٰ ِم َج ْع َأ ِو  ْي َل  ِإ

 (010)النحل:  

 

   تَ َعلَُّموا اْلَعَربِيََّة فَِإن ََّها تُ ْنِبُت اْلَعْقَل َوَتزِيُد يف اْلُمُروَءةِ 
 )قول عمر بن اٝنطَاب(
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 إىداء
 :ىذا البحث اجلامعى ىأىد

اّلذين مل يبخبل علّي يوما  مارتيناالكر٬نة  إىل أميو  كستو بودي أوتومو  الكرًن  إىل أيب 

 بشيء وجزا٨نا هللا أحسن اٛنزاء

ين حرفا منذ صغاري يف روضة األطفال حّّت كباري يف ىذه جامعة و من عّلم ٗنيع مث إىل

وعفوا  ٗنيعا شكرا ببل غاية م، أقول ٟن جاٜنكومية ّناالنراىيم اإلسبلمية موالان مالك إب

  ببل هناية

وأخوايت يف هللا منذ أان  يف مرحلة الطفولة إىل ىذه اٞنرحلة.  واينخوكذلك إىل ٗنيع إ

 اآلن واٞنستقبل آمٌن... ميف حياهت همكر يؤيت ابأن عسى هللا 

 اللذان لبىن سلسابال احملبوبةوبة وأخيت الصغًنة احملب ذوالفهماحملبوب الكبًن و إىل أخى 

  حيايتيف  ينوساعد ينصابر  قد كاان
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 كلمة الشكر و التقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
دمحم ر ؤوف اٜنمد هلل رب العرش العظيم، و الصبلة و السبلم على رسولو الكرًن، سيدان و موالان 

 رحيم، و على الو و أصحابو الذين بذلوا أنفسهم و أمواٟنم خالصا لوجو الكرًن.
 فأتسعد أن أقدم خالص شكري و تقديري ّنناسبة هناية كتابة رساليت، و من أولئك: 

فضيلة األستاذ الدكتور اٜناج عبد اٜنارس بوصفو مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٜنكومية  .0
 النج.ما

فضيلة الدكتور اٜناج أغوس ميمون اٞناجستًن بوصفو عميد كلية الرتبية و التعليم جامعة موالان مالك  .4
 إبراىيم اإلسبلمية اٜنكومية ماالنج.

فضيلة الدكتورة اٜناجة ٣نلوءة اٜنسنة اٞناجستًن بوصفها رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك  .0
 .كومية ماالنج على دعمها الروحي حّت مث إخراج ىذا البحث اٛنامعي هبذه الصورةإبراىيم اإلسبلمية اٜن

فضيلة أ٘ند مبلغ اٞناجستًن الذي يفضل إبشراف البحث و تقدًن اإلرشادات النافعة و التوجهات    .2
 اٞنفيدة اليت ساعدين مثًنا يف إكمال ىذا البحث. 

راىيم اإلسبلمية اٜنكومية ماالنج الذي ينورون روحي ٗنيع األساتذة  واألستاذات َنامعة موالان مالك إب .0
 بعلومهم و إرشاداهتم حّت تتم كتابة ىذا البحث اٛنامعي.

"األستاذ  وٗنيع األساتذة واألستاذات يف مدرسة نور العلوم الر٘نة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج، خاصة .6
 لعملية البحث اٛنامعي.سبلمٌن واألستاذ عطاء هللا "اللذان قد منحتين الفرصة الثمينة 

 وايت الذي قد صاحبوين يف ىذه الفرصة النبيلة.و خالص الشكر و جزيل الثناء ٛنميع إخواين و أخ .0
 

 مٕٛٔٓمايو  ٕٙماالنج، 
 الباحثة

 

 عندان زلفى
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 تقرير جلنة ادلناقشة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 و:تلقد اكتفت مناقشة ىذا لبحث اٛنامعي الذي قدم
 : عندان زلفى االسم

 02001141:  رقم القيد
لدى مهارة الكبلم لرتقية جتماعّية الجّية ايسرتاتالااستخدام :  موضوع البحث

نور العلوم الر٘نة الثانويّة يف مدرسة )ُنث ْنرييب  الطالبات الثانويّة
 .اإلسبلمّية كبونساري ماالنج(

كلية علوم الرتبية  بنجاحة واستحقاقة درجة سرجاان )يف قسم تعليم اللغة العربيةوقررت  اللجنة 
 م4100/4101للعام الدراسي   جبراىيم اإلسبلمية اٜنكومية ماالنوالتعليم جامعة موالان مالك إ

 وتتكون ٛننة اٞنناقشة من:
 رئيس اللجنة،

 ..............................()   ستريادلصطفى ادلاج الدوكتور سيف
 ٕٖٕٕٜٓٔٗٓٙٓٓ٘ٓٚٓٚٔرقم التوظيف: 

 سكرتري اللجنة،
 )..............................(     أمحد مبلغ ادلاجستري

 ٖٕٕٜٗٓٓٔٓٓٓٓٗٔٚٓٚٔرقم التوظيف: 
 ادلشرف،

 )..............................(     مبلغ ادلاجستريأمحد 
 ٖٕٕٜٗٓٓٔٓٓٓٓٗٔٚٓٚٔرقم التوظيف: 

 ادلناقشة الرئيسة،
 ..........(...........).........    ستريالدوكتور احلاج شهداء ادلاج

 ٕٕٜٔٓٓٔٔٓٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔرقم التوظيف: 
 

 تقريرا مباالنج،
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم،

 
 

 
 

 أغوس ميمون ادلاجسترياحلاج  الدكتور
 ٖٖٜٜٜٓٓٔٓٛٔٚٔٛٓ٘ٙٔ رقم التوظيف:



  

viii 
 

ليم اللغة العربيةعقسم ت  
كلية علوم الرتبية والتعليم     

  جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 
موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٜنكومية ماالنج البحث اٛنامعي قد استلمت جامعة 

 الذي كتبتو الطالبة:
 : عندان زلفى االسم

 ٕٛٓٓ٘ٔٗٔ:  رقم القيد
مهارة الكالم لرتقية جتماعّية الجّية ايسرتاتالااستخدام :  موضوع البحث

نور يف مدرسة )حبث جترييب  لدى الطالبات الثانويّة
 نويّة اإلسالمّية كبونساري ماالنج(العلوم الرمحة الثا

وقد نظران وأدخلنا فيو بعض التعديبلت واالصطبلحات البلزمة ليكون علي الشكل 
    اٞنطلوب الستيفاء شروط اٞنناقشة الٕنام الدراسة واٜنصول علي درجة بكالوريوس

(S-1)   4101لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي 
 وتقبل من فائق االحرتام وجزيل الشكر.

 
 ٕٛٔٓمايو  ٕٛتقريرا مباالنج، 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية،
 

 
 الدكتورة احلاّجة مملوءة احلسنة ادلاجستري

  ٕٖٕٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقم التوظيف:
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 إقرار الطالبة

 أان اٞنواقع  أدانه:
 : عندان زلفى   االسم

 02001141:   رقم القيد
 : ابيل   العنوان

 
أبن ىذا البحث اٛنامعي الذي حضرتو لتوفًن شروط النجاح درجة سرجاان يف قسم  أقر

تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
اٜنكومية ماالنق  ٓنت اٞنوضوع: استخدام االسرتاتيجّية  االجتماعّية لرتقية مهارة الكبلم 

 مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنجلدى الطالبات يف 
ورتو من إبداع غًني أو اتليف األحر. وإذا أدعى أحد استقباال أنو ز خضرتو وكتبتو وما 

من أتليفو وتبٌن أنو فعاال ليس من ُنثي فأان أٓنمل اٞنسؤولية على ذلك، ولن تكون 
تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم  اٞنسؤولية على اٞنشرف أو غلى مسؤويل قسم

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٜنكومية ماالنق.
 

 حرر ىذ اإلقرار بناء على رغبيت اٝناصة وال ٩نًنين أحد على ذلك.
 

 ٕٛٔٓمايو  ٕٚماالنج،
 صاحب اإلقرار

 
 

 عندان زلفى
 ٕٛٓٓ٘ٔٗٔرقم القيد: 
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 قسم تعليم اللغة العربّية
 كلّية علوم الرتبّية والتعليم

   جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج
 صفحة ادلناقشة

 : أ٘ند مبّلغ  اٞناجستًناٞنشرف              
 020410024111100112:  رقم التوظيف        

 : عندان زلفى       االسم        
 02001141: رقم القيد            
  لدى الطالبات الثانويّةمهارة الكالم لرتقية جتماعّية الجّية ايسرتاتالااستخدام : موضوع البحث     

 نور العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية كبونساري ماالنج(يف مدرسة )حبث جترييب 
 التوقيع الباب خيالتار  النمرة
  ت وحاصل البحثلرابع عن عرض البياانالباب اتقدًن  14/10/4101 0

  تقدًن اصبلح الباب الرابع عن  بعض حاصل البحث 10/10/4101 4

  تقدًن الباب اٝنامس حول أجوبة أسئلة البحث 12/10/4101 0

  تقدًن الباب اٝنامس حول أجوبة أسئلة البحث األول 00/10/4101 2

  أجوبة أسئلة البحث الثاىنتقدًن الباب اٝنامس حول  02/10/4101 0

  تقدًن الباب السادس 06/10/4101 6

  تقدًن الباب األول، والثاىن، والثالث، والرابع ، مث  اٝنامس 42/10/4101 0

  اتفاق اٞنشرف المتحان البحث اٛنامعي 41/10/4101 1
 

 ٕٛٔٓمايو  ٕٛماالنج، 
 حتت  معريفة رئيسة قسم تعليم اللغة العربّية

 

 
 
 

 الدكتورة  احلاّجة  مملوءة  احلسنة  ادلاجستري
 ٕٖٕٕٜٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ رقم  التوظيف:
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 مستخلص البحث  

لدى الطالبات مهارة الكبلم لرتقية جتماعّية الجّية ايسرتاتالااستخدام  4101. زلفى، عندان
. نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج(يف مدرسة )ُنث ْنرييب  الثانويّة

البحث اٛنامعي، قسم تعليم اللغة العربّية، كلّية علوم الرتبّية والتعليم، جامعة موالان مالك إبراىيم 
 اإلسبلمّية اٜنكومّية. اٞنشرف: أ٘ند مبّلغ، اٞناجستًن.

 ة االجتماعّية، مهارة الكبلمكلمات أساسّية: االسرتاتيجيّ 
من ىذه  تعليمها على اٞنستوى الثانوي. تطبيق ال تزال مهارة الكبلم تواجو اٞنشكبلت عند

 الباحثة بلحظتابللغة العربية كبلما فاعبل يف الفصل. و  الطالباتتكلم تاٞنشكبلت ىي ا٦نفاض اإلبداع ل
، وكذلك تتنوع أساليب التعلم اليت قدرة اٞنتنّوعةال اليت تتابع عملية التعليم وجود الطالباتمن ٠نموعة 

رتقية مهارة الكبلم ابللغة العربية لإىل إجراء عملية التجربة  فيحتاجتستخدمها. ابلنظر إىل ىذه الظاىرة، 
والتعاون  طالباتاالسرتاتيجية االجتماعية اليت تشمل عملية التساؤل بٌن ال ابستخدام الطالباتلدى 

 .ابعض هنّ بعض التعاطف، وكذلك هنّ بين
 يف تعليماالسرتاتيجية االجتماعية  استخدامعرفة ٞنويهدف ىذا البحث إىل أمرين، و٨نا: أوال، 

لرتقية االسرتاتيجية االجتماعية  استخدام فّعالّيةعرفة ٞن. واثنيا، للطالباتمهارة الكبلم ابللغة العربية 
دخل  ّنىذا البحث يف  استخدمت الباحثة اٟندفٌنللوصول إىل ىذين  .الطالباتلدى الكبلم مهارة 

وأما بياانت البحث فتجمع  وّننهج شبو ْنرييّب وبتكوين اجملموعة التجريبّية واجملموعة الضابطة. يكمّ 
واالستبانة. قبل استخدام ىذه األدوات، يتم اختبار األدوات  ،االختبارو  ، واٞنقابلة،اٞنبلحقة أبدوات

 .Tبياانت البحث فيتم ٓنليلها ابختبار  وأما ،عن طريق اختبار صداقها
( استخدام االسرتاتيجّية االجتملعّية يشتمل على ثبلثة مراحل وىي 0ونتائج البحث ىي )

  . واثنيا،طرحت الطالبات األسئلة عن الصورة اٞنستخدمة يف عملّية التعليم للتصحيح وللتضويح األول،
تعاطفت الطالبات مع  بعضهّن بعضا والباحثة. واثلثا، الطالبات تعاونت الطالبات مع األخرين بٌن

ال طالبة إاّل  ا ٘ناسة وهبجة،نشاطوىي وجود روح التعون مع األخرين. واشرتكت الطالبات  األخرين
( 4ربّية. ىذه اٞنراحل تشكل الطالبة اٞنتفاعلة. )ابلتكلم. كل الطالبة ْنرب نفسها ان تتكّلم ابللغة الع

 االختبار نتيجة كما دلتو  ة االجتماعّية فّعال لرتقّية مهارة الكبلم لدى الطالبات.استخدام االسرتاتيجيّ 
 =ونتيجة االحصائي وىي  tنتيجة اختبار و . هماىناك فرق واضح بينو  من اجملموعتٌن القبلي والبعدي

أّن ّنعىن  4،100%=0وكذلك   0،611% = 01أكرب من نتيجة التقدير اٞنعنوي  0،040
كبونساري الر٘نة   درسة نور العلوميف م الطالباتمهارة الكبلم لدى فّعال لرتقية االسرتاتيجية االجتماعية 

 .          جماالن
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Abstract 

Zulfa, Indana. 2018. Using of  Social strategy to improve students' speaking skill 

)Eksperimen Research in MA Nurul Ulum Kebonsari Malang). Thesis, 

Department of Arabic Language Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher 

Training, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim. Thesis 

Counselor: Ahmad Muballigh, M.Pd  

 

Keywords: Social strategy, Speaking skill 

In Arabic speaking skill there are always obstacles in its application in 

Islamic Senior High School level. One of the obstacles caused by the lack of 

creativity that make students speaking actively in the classroom. Based on the 

students who follow the learning process in the classroom, there are abilities and 

heterogeneous learning method. If we look at this problem, it is necessary to do an 

experiment to improve Arabic language skills through the implementation of 

social strategies in which there is a process of asking each other, working together 

and empathetic with each other. 

The aim of this study is  to know the use and the effectiveness of social 

strategy in enhancing the students' speaking Arabic skill. To achieve the goals, 

this research used quantitative approach with quasi experiment type contains of 

controll and experiment group. The data collection was taken from observation, 

interview, test and questionnaire. To examine the strength of the instruments, the 

researcher used istrument validity. And T-test was used for the data analysis. 

Results: (1) The use of the social strategy in learning Arabic speaking skill has 

three steps. First, the students ask to the teacher or friends about the picture which 

was used in learning for explaining and correction. Second, the students work 

together with other students and teacher. Third, the students can  emphaty with 

other students that showed by giving respon to the interlocutor. In the learning 

process the students follow actively and anthusiast. There were no students except 

they spook arabic. Therefore, the steps are in the social strategy make students 

more interactive. (2) Social strategy is effective to enhance arabic speaking skill. 

It is known from the result of pre and post test beteeen experiment n controll 

group. There was significant difference. From t test, it was gained that t test 

calculation was bigger than t table calculation with significance 10%=1,680, and 

5%= 2,017 is 5,527. Hence, is accepted that social strategy is effective to enhance 

the students's arabic speaking skill in Nurul Ulum Ar Rahmah Kebonsari Malang. 
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Keterampilan berbicara dalam bahasa Arab selalu terdapat kendala dalam 

penerapannya di tingkat Madrasah Aliyah. Salah satu kendalanya disebabkan 

minimnya kreatifitas untuk membuat siswa aktif berbicara di dalam kelas. Dari 

sekian siswa yang mengikuti proses pembelajaran di kelas terdapat kemampuan 

dan cara belajar yang heterogen. Jika melihat masalah ini, maka perlu dilakukan 

eksperimen untuk meningkatkan kemahiran berbicara bahasa arab melalui 

penerapan strategi sosial yang di dalamnya terdapat proses saling bertanya, 

bekerjasama dan saling empati antar satu dengan yang lainya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan strategi sosial dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab siswi, dan keefektifitasan 

penggunaan strategi sosial untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

arab siswi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif jenis quasi eksperimen dengan membentuk grup control 

dan grup eksperimen. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, 

tes, dan angket. Untuk menguji kekuatan  instrument maka peneliti menggunakan 

validitas instrument. Adapun analisis data menggunakan Uji T. 

Hasil penelitian: (1) Penggunaan strategi sosial dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab terdiri dari tiga tahap. Pertama, siswi 

bertanya pada guru atau teman tentang gambar yang digunakan pada 

pembelajaran untuk penjelasan dan koreksi. Kedua, siswi bekerjasama dengan 

siswi lainnya dan guru. Ketiga, siswi dapat berempati dengan siswi lainnya 

ditunjukan dengan respon terhadap lawan bicara. Dalam proses pembelajaran 

siswi mengikuti dengan aktif dan semangat, tidak ada siswi kecuali berbicara 

bahasa Arab. Sehingga, langkah-langkah yang ada dalam strategi sosial 

menjadikan siswi lebih interaktif. (2) Strategi sosial efektif untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Arab. Diketahui dari hasil pre-test dan post-test 

antara kelas eksperimen dan kelas control terdapat perbedaan yang signifikan. 

Melalui penghitungan Uji T diperoleh bahwa Uji T hitung lebih besar dari Uji T 

table dengan signifikan 10% = 1,680, dan 5%= 2,017 yaitu 5,527. Dengan ini 

bahwa strategi sosial efektif meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab 

Siswi Nurul Ulum Ar-Rohmah Kebonsari Malang. 

 



 
 

xiv 

 

ئمة اجلدولقا  

 0 ................................... الفرق بٌن الدراسة القد٬نة والدراسة القادمة
 42 . البعدياالختبار االختبار القبلي و اء تصميم اجملموعتٌن مع إجر ّننهج شبو ْنرييب ب

 01 .......................................................... متغًنات البحث
 00 ....................................................... ىابياانت ومصادر ال

 00 ..........................................................  مقياس ليكريت
 01 ..................................................... مقياس تفسًن الدرجة

 22 ............................. اتاالختبار معيار التقدير من نتيجة الطالبات يف 
 01 ......................................... لمجموعة التجريبّيةنتيجة االختبار ل

 04 ...................... القبلي والبعدي للمجموعة التجريبّية اٞنقارنة بٌن االختبار
 02 ......................................... الضابطةلمجموعة نتيجة االختبار ل

 06 ...................... القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة اٞنقارنة بٌن االختبار
 01 ........................... ٥نراف وعدد اال٥نراف اٞنربع من اجملموعتٌنعدد اال

 61 ..................... اجملموعتٌن٠نموع عدد اال٥نراف وعدد اال٥نراف اٞنربع من 
 

  



 
 

xv 

 

 قائمة ادلالحق

 00 .............................................................. نبذة اتر٫نّية
 01 ........................................................... عليم ٔنطيط الت

 11 ....................................................... ة يف التعليمظاٞنبلح
 24 ........................................................... ختبار القبلياال
 22 .......................................................... ختبار البعدياال

 26 ............................................ اجملموعة التجريبيةتبار خنتيجة اال
 011 ........................................... اجملموعة الضابطة تبارخنتيجة اال

 012 ........................................................... شعرية االستبانة
 010 ................................................................. االستبانة

 012 ........................................................... نتيجة االستبانة
 000 .............................................................. دليل اٞنقابلة

 

  



 
 

xvi 

 

 احملتوايت

 ii ......................................................... صفحة اٞنوضوع 
 iii ................................................................. استهبلل

 iv ................................................................... إىداء
 v .................................................... كلمة الشكر و التقدير

 vi ............................................................ شرفتقرير اٞن

 vii ........................................................ تقرير ٛننة اٞنناقشة
 viii ......................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربّية

 ix .............................................................. إقرار الطلبة
 x ........................................................... صفحة اٞنناقشة

 xi ............................................ مستخلّص البحث ابللغة العربّية
 xii .......................................... مستخلّص البحث ابللغة اإل٤نليزيّة

 xiii ....................................... مستخلّص البحث ابللغة اإلندونيسية
 xiv ............................................................ قائمة اٛندول

 xv ........................................................... قائمة اٞنبلحق 
 xvi ................................................................ احملتوايت

 الفصل األول: ادلقّدمة
 0 .................................................... خلفية البحث . أ

 2 ..................................................... أسئلة البحث . ب
 2 ................................................... أىداف البحث . ج
 2 .................................................... حدود البحث . د
 0 .................................................... فوائد البحث  . ه
 6 .................................................... فروض البحث . و



 
 

xvii 

 

 6 ................................................. السابقة الدراسات . ز
 2 ................................................ ٓنديد اٞنصطلحات . ح

 الفصل الثاين: اإلطار النظريّ 
 تعليم اللغة العربّية: اسرتاتيجّية األولاٞنبحث 

 00 ........................................... مفهوم االسرتاتيجّية . أ
 04 ............................................. اسرتاتيجّية التعليم . ب
 00 ............................... االسرتاتيجيات تصنيف أكسفورد . ج

 مهارة الكبلم تعليم :الثاين اٞنبحث 
 02 ........................................... الكبلم مهارةمفهوم  . أ

 00 ....................................... مهارة الكبلمتعليم أ٨نّية  . ب
 00 ..................................... أىداف تعليم مهارة الكبلم . ج
 02 ............................اٛنوانب اٞنهّمة يف تعليم مهارة الكبلم . د
 41 ........................................ تنمية تعليم مهارة الكبلم . ه
 40 ............................................. مواد مهارة الكبلم . و
 44 ...................................... معيار تقوًن مهارة الكبلم . ز

 االسرتاتيجّية االجتماعّية يف مهارة الكبلماٞنبحث الثالث: 
 40 ....................................... االجتماعّيةاالسرتاتيجّية  . أ

 42 ........................... مراحل تنفيذ االسرتاتيجية االجتماعية  . ب
 46 ........................ االسرتاتيجّية االجتماعّية يف مهارة الكبلم . ج

 منهج البحث: الفصل الثالث
 41 ......................................... مدخل ومنهج البحث . أ

 42 .......................... ٠نتمع البحث وعينتو وأسلوب اختيارىا . ب



 
 

xviii 

 

 01 ................................................. متغًّن البحث . ج
 01 ............................................. ىابياانت ومصادر لااد.
 04 ................................... اأدواهتو  سلوب ٗنيع البياانتأأه.
 06 ......................................... ٓنليل البياانتسلوب أأ . ز

 عرض البياانت وحتليليها الفصل الرابع: 
 20 ............................... استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية  . أ

 22 .................................. فّعالية االسرتاتيجّية االجتماعّية  . ب

 مناقشة نتائج الدراسةالفصل اخلامس: 
 60 ............................... استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية  . أ

 60 ........................... جتماعّية الجّية اياسرتاتفّعالية استخدام  . ب

 : اإلختتامالسادس الفصل
 61 .......................................... ملّخص نتائج الدراسة . أ

 62 .................................................... االقرتاحات . ب
 01 ............................................................. قائمة اٞنراجع

 00 ................................................................. اٞنبلحق
  



 
 

1 
 

 الفصل األول
 ادلقدمة

 خلفية البحث  . أ
إليها يف تعليم اللغة  تراد الوصولمهارة الكبلم إحدى اٞنهارات اللغويّة اليت 

 تدّل على أّن مهارة الكبلم ذه العبارةى 0العربّية. "اللغة يف األساس ىي الكبلم"
 ولكن يف مدرسة نور العلوم الر٘نة مقياس يف استطاعة اإلنسان يف تعّلم اللغة.

الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج، كفاءة الطالبات يف مهارة الكبلم ابللغة العربّية 
عشر   ضعيفة. تلك اٜنالة مأخوذة من نتيجة االمتحان النهائي يف الفصل اٜنادي

راءة، ، أبّن نتيجة مهارة الكبلم أضعف من مهارة الق4106/4100العام الدراسي 
أو الكتابة، أو االستماع. قد قابلت والحظت الباحثة مع أحد معلمي اللغة العربّية 
فيها. ىناك اٞنشكبلت اليت تعرقل يف تعليم مهارة الكبلم للطالبات فيها وىي كون 

مهارة الكبلم  لتطوير ذج وطرقو اسرتاتيجيات و٧نشكل اٞنعلم ٪نتاج إىل االبتكار يف 
ابللغة العربّية، وعن وسائل التعليم، والتشجيع واىتمام الطالبات قليل، عدم البيئة 

 .4اللغويّة، ونقصان شجاعة الطالبات للتكلم يف اللغة العربّية
جّية جديدة ابللغة ىذه اٞنشكبلت ٓنتاج إىل البحث يف شكل اسرتاتي

العربّية لرتقية  مهارة الكبلم لدى الطالبات وىي استًناتيجّية اجتماعّية. تطبيق ىذه 
م اللغة يحّت يف تعل اإل٤نليزيةو  ةاإلندونيسياالسرتاتيجّية ليست غريبة يف تعليم اللغة 

هبذه أيضا إاّل ابللغة العربّية ألّن تعلم اللغة العربّية مل يطبق هبا. و  الفرنسية
االسرتاتيجّية، الباحثة تريد أن تطّبق االسرتاتيجّية االجتماعّية ٜنّل ىذه اٞنشكبلت 

 فّعاالجتماعية سرتاتيجية االالإذا كانت اولرتقية مهارة الكبلم لدى الطالبات. و 

                                                           
 .00م(، ص:  0224، )القاىرة: مكتبة األ٤نلو اٞنصرية، الكتبا اٞندرسيأبو الفتح رضوان وأخرون،  0

يف مدرسة نور العلوم  4100مايو سنة  40حصيل اٞنقابلة مع معلم اللغة العربّية  األستاذ سبلمٌن يف التاريخ   4
  14:11الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج يف الساعة 
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كان معّلمو اللغة العربّية يستطيع أن يطّبق ىذه االسرتاتيجّية يف   الكبلم لرتقّية مهارة
 مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج.

يف ىذا الوقت، احملاولة اليت يعطيها معلمو اللغة العربّية يف مدرسة نور العلوم 
بلم ىي اجبار الطالبات للتكلم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية ماالنج يف تعليم مهارة الك

داخل الفصل. وال اسرتاتيجّية جديدة  ةاحملاضر  ابلقراءة أمام الفصل، وكذلك بطريقة
.ال تتعادل عملّية تعليم اللغة 0مؤثّرة يف ترقّية مهارة الكبلم دون ىذه االسرتاتيجّية

أو الكتابة  الكبلم، الطالبات ماىرات يف االستماع، أو القراءة، العربّية بدون مهارة
مهارة الكبلم لديهّن ضعيفة. مع أّن تطوير اللغة يف اإلنسان بدأت من  ولكن

استماع اٞنفردات اٛنديدة مّث معرفة اٞنعىن اٞنسموع وىذا ٪نتاج إىل تركيز يف تعليم 
 األوالد يف تطوير الكبلم.

النجاح يف التعليم يتعّلق ابٞننهج التعليمّي )االسرتاتيجّية والطريقة(. 
ف مع يالتكيو ، السرتاتيجّية اٞنطابقة سرتيّب الطالبات إىل فكر مستقل، وإبداعيّ ا

التطبيق غًن السليم يف االسرتاتيجّية ستفشل  .2يف أي مكان كان ٢نتلف اٜناالت
اٞنمتعة وإحياء  التعلم أحوال يف إ٩ناد اٞنعلميف عملّية التعليم. إذن، ٪نتاج إىل أدوار 

التعلم وخاصة يف مهارات حياء أنشطة إل هّمةالعوامل اٞن . إحدىأنشطة التعلم
عند  طأعلى اٝن شعور الطالبات على أن ال ٔنافٌنالشجاعة و  إنشاء يالكبلم ى

مل   الشجاعة والشعور على ال ٔنافٌن على اٝنطأإذا كاان البات.الط بٌن التكلم
ابللغة العربّية.  الطالبات ستعرقل األىداف اٞنرجوة يف مهارة الكبلم نفوس يفيوجدا 

لكي تكون الشجاعة لديهّن  الباتتشجيع الطأن يعطوا معلمٌن لال بّد ل ا،لذو 

                                                           
3
م الر٘نة يف مدرسة نور العلو  4100ديسمبًن  1يف التاريخ الطالبات يف الفصل اٜنادي عشر اٞنقابلة مع  يلحص  

 14:01الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج يف الساعة 
4
  Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD, 2002), 

hlm. 96.  
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ولو كان االحتمال يف وقوع  التعلم اٞنناسبة ةاسرتاتيجيختيار للتكلم بللغة العربّية، اب
 اٝنطأ يف الكبلم موجودا.

يّي ّننهج شبو ث التجر بحالقوم تأن  ةاول الباحثٓن اٜنالة تلكيف 
الكبلم ابالسرتاتيجّية كز على مهارة ذي ير ال( Quasi Eksperimenْنرييّب)

 Languageيف كتابو  ىذه االسرتاتيجية طّور ريبيكا ل. أكسفوردوقد االجتماعّية. 

Strategies What Every Teacher Should Know   ّتعلم اللغة ل وىو قال إن
ا البحث ىذ. تركز الباحثة يف وغًن مباشرة ةباشر ة ماسرتاتيجي ا٨ن ٌناسرتاتيجيت

اليت تشًن إىل  ةاالسرتاتيجي ،جتماعيةالسرتاتيجية االا ة وىيباشر مغًن سرتاتيجية اب
 . 0ةاالجتماعيّ  بيئةال

 ٨نا طرح األسئلة من جتماعيةالسرتاتيجية ااال يفان همّ م فصبلن ىناك
بٌن  قللتحقّ  ند)عندما ير  للتصحيح( أو نتوضيح )عندما ال يفهمللالطالبات 

مع األخرين سواء كان بٌن الزمبلء أو أصحاب الكفاءة  التعاون، و (الصواب واٝنطأ
يف االسرتاتيجّية االجتماعّية يستطيع أن يدعم  انهمّ م العالّية يف اللغة. كان فصبلن

 .4100لتحقيق اٞننهج الدراسي 
الّية بناء على اٞنشكبلت اٞنقّدمة ٞنعرفة أكانت االسرتاتيجّية االجتماعّية فعّ 

سرتاتيجيّة اال "استخدام لرتقية مهارة الكبلم ابللغة العربّية أم ال، فعنوان البحث ىو
يف مدرسة نور  الثانويّة )ُنث ْنرييب لطالباتلدى ا مهارة الكبلم لرتقيّة جتماعيّةاال

 ."(العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلميّة كبونساري ماالنج
  

                                                           
5
 Oxford, R.L, Language Learning Strategies: What Every Teacher should Know,( Boston, 

Massachusetts: Heinle&Heinle Publishers, 1990) , hal. 49 
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 أسئلة البحث  . ب
 : أسئلة البحث كؤليتمناسبة ِنلفية البحث وضعت الباحثة 

يف  طالباتلل مهارة الكبلمتعليم يف االسرتاتيجّية االجتماعّية  كيف استخدام .0
 ؟مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج

لدى مهارة الكبلم  لرتقيةاالسرتاتيجّية االجتماعّية  فّعالّية استخدامكيف  .4
 ؟يف مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج طالباتال
 

 أىداف البحث . ج
 اعتمادا على أسئلة البحث، فتعترب الباحثة أىداف البحث كما يلي:

يف  لطالباتل مهارة الكبلم تعليم يفاالسرتاتيجّية االجتماعّية  ٞنعرفة استخدام .0
 .الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنجمدرسة نور العلوم الر٘نة 

لدى مهارة الكبلم  لرتقيةاالسرتاتيجّية االجتماعّية  فّعالّية استخدامفة ٞنعر  .4
 يف مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج طالباتال
 

 حدود البحث . د
 دود اٞنوضوعّية:اٜن .0

يف مهارة االسرتاتيجّية االجتماعّية  عن فّعالّية استخدام يتعّلقىذا البحث 
 ٓنت اٞنوضوع "معامل السياحة والطبيعّية والثقافة" الكبلم

 دود اٞنكانّية:اٜن  .4
يف مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية   جرى ىذا البحث للطالبات

اٜنادي عشر يف ٠نال العلوم االجتماعّية الثاين  فصليف ال كبونساري ماالنج
(XI IIS 2وال ،)اٜنادي عشر يف ٠نال العلوم االجتماعّية الثالث) فصلXI IIS 

3.) 



5 
 

 

 دود الزمانّية :اٜن  .0
 م 4100/4101 العام الدراسيّ ٓنددت الباحثة ٟنذه عملية البحث يف 

 
 فوائد البحث  . ه

 إّن ىذا البحث لو فائداتن و٨نا: 
 :النظريّة الفائدة .0

للتنمية نظريّة اسرتاتيجّية ترجو الباحثة ىذا البحث يستطيع أن يفيد 
التعليم والتعّلم ونظريتها اليت سيتّم استخدام اسرتاتيجّية التعليم السهول لتحقيق 

ٜنصول معارف عن فّعالّية أىدف التعليم خاصة جملال دراسة اللغة العربّية، و 
 .االسرتاتيجّية االجتماعّية يف تعليم مهارة الكبلم

 :وىي التطبيقّية الفائدة .4
ة، يرجى ىذا البحث العلمي أن يوّسع اٞنعارف عن استخدام للباحث ( أ

 االسرتاتيجّية االجتماعّية يف تعليم مهارة الكبلم وفّعاليّتها.
للمعلم، يرجى ىذا البحث العلمي لتكميل دراسة الطالبات ابالسرتاتيجّية  ( ب

االجتماعّية يف تعليم مهارة الكبلم ولتكون مراجعا للمدرسة األخرى اليت 
 إحدى الطبيعة ولزايدة اإلبداعّية يف تعليمها.ٟنا يف 

للطالبات، ٞنساعدة الطالبات يف تعليم اللغة العربية ولينمو ٘نّاستهّن يف  ( ج
 تعليم اللغة العربية خاصة أبنواع اإلسرتاْنّيات.

 للمدرسة، ٜنّل اٞنشكبلت اٞنوجودة يف تلك اٞندرسة   ( د
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 فروض البحث . و
تفسًنات مؤقّتة تضعها الباحثة ٜنّل فروض البحث ىي حلول مؤقّتة أو 

مشكبلت البحث، فهو إجابة ١نتملة ألسئلة البحث، وٕنّثل الفروض عبلقة بٌن 
ىي استخدام  فروض البحث يف ىذا البحث. 6متغًنين متغًّن مستقل ومتغًّن اتبع
يف مدرسة نور  لدى الطالبات رتقّية مهارة الكبلماالسرتاتيجّية االجتماعّية فّعال ل

 .لوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنجالع
 

 السابقة الّدراسات . ز
 :وتقوم الباحثة ابلّدراستٌن السابقتٌن و٨نا

استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية يف مهارة كبلم اللغة  فعالّية )بينريت( .0
اإلندونيسّية لطبلب الفصل السابع مدرسة اٞنتوسطة ثبلثة عشر اٜنكومّية  

 ٓنديد ىي . األىدف ىذا البحث4106/ 4100الدراسّي   ماالنج العام
. اإلندونيسية يف مهارة كبلم اللغة  االجتماعية اسرتاتيجية ابستخدام فعالية

 ّننهج  الكمي اٞندخل البحث ىذا يستخدم موثوقة، بياانت على للحصول
ىذا البحث ٔنتار الباحثة فصل واحد مثّ  يف .(Quasi Eksperimen) ْنرييب شبو

 نتائجأّما  .(One Group Pretest dan Postest)تعطيو االختبار القبلي والبعدي 
%( ماىرة ابلتكّلم اللغة 20طالبة ) 02الكمية  البياانت يفىي  البحث ىذا

يف ىذا  tاإلندونيسّية، ال فاشل يف االختبار البعدي. أّما نتيجة األخر ابختبار 
ىي يوجد    وىذه تدّل على مقبول فروض البحث  102،4البحث ىي 

فّعالّية استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية يف مهارة كبلم اللغة اإلندونيسّية 

                                                           
 22( ص:000ذوقان عبيدات وأصدقاء، البحث العلمي مفهومو وأدواتو وأساليبو، )الواثئق الوطنّية :  6
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  ب الفصل السابع مدرسة اٞنتوسطة ثبلثة عشر اٜنكومّية  ماالنج العاملطبل
 .4106/ 4100الدراسّي 

يف مهارة الكبلم لطبلب االسرتاتيجّية االجتماعّية ٓنليل )حالدة سلمي أمالنا(  .4
العام يف مدرسة الثانويّة اثنية اٜنكومّية سليمان يوغياكرات  اٜنادي عشرفصل ال

 االسرتاتيجية اْناه لوصف األىداف ىذا البحث. 4102/4100 الدراسي
 بعض من الفرنسية ابللغة يف مهارة الكبلم اٞنستخدمة والوجدانّية االجتماعية

 اٞنستخدمة  وأّما منهج البحث. اٞنتحققٌن وبعض الطبلب عام بشكل الطبلب
نتائج ىذا البحث ىي كان . استقرائي نهجّن ٞندخل الكيفّي الوصفّي اب

 طبيعي، بشكل التعليم عملية يف اللغة تعلم اسرتاتيجية زا يستخدمالطبلب إ٤نا
 اللغة تعلم يف سرتاتيجية اجتماعّية اسرتاتيجية تطبيق خبلل من ىو وىذا

 الفرنسية اللغة تعلم يف ينجز الذين الطبلب ٗنيع أن تبٌن الباحثة. الفرنسية
 الدراسة السابقة معبٌن  الفرق أّما .االجتماعية اسرتاتيجية استخدام إىل ٕنيل

 : الباحثة كؤليت يبدأىا ما اليت
 الفرق بٌن الدراسة القد٬نة والدراسة القادمة( 0.0جدول )

 الفرق هبذا البحث نتائج البحث منهج البحث عنوان البحث الباحثة

 فعالّية بينريت
استخدام 

االسرتاتيجّية 
االجتماعّية يف 
مهارة الكبلم 

ابللغة 
اإلندونيسّية 

 يكمّ  ّندخل
 شبو ّننهج
 ْنرييب

يوجد فّعالّية 
استخدام 

االسرتاتيجّية 
االجتماعّية يف 

مهارة كبلم 
اللغة 

اإلندونيسّية 

ُنثت الباحثة يف 
البحث القدًن يف 

مهارة الكبلم ابللغة 
االندونيسية وأّما 
البحث القادم يف 

مهارة الكبلم ابللغة 
العربّية، استخدمت 
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 الفرق هبذا البحث نتائج البحث منهج البحث عنوان البحث الباحثة

الفصل لطبلب 
السابع مدرسة 
اٞنتوسطة ثبلثة 

عشر اٜنكومّية  
ماالنج العام 

الدراسّي 
4100 /
4106 

لطبلب الفصل 
السابع مدرسة 
اٞنتوسطة ثبلثة 

عشر اٜنكومّية  
  العامماالنج 

الدراسّي 
4100 /
ويف  .4106
 البياانت
 02الكمية 
%( 20طالبة )

ماىرة ابلتكّلم 
اللغة 

 اإلندونيسّية

الباحثة البحث القدًن 
 هجّنن يكمّ  ّندخل

وفصل  ْنرييب شبو
واحد مثّ تعطيو 
االختبار القبلي 

  One Group)والبعدي 

Pretest dan Postest  
والبحث القادم 

تستخدم الباحثة 
 ّننهج يكمّ  ّندخل

وفصلٌن  ْنرييب شبو
و٨نا الفصل التجرييب 

 والفصل الضابطة،
وٓنليل البياانت يف 

البحث القدًن ٓنليل  
 tكّمي ابختبار 

والبحث السابق 
ٓنليبلن و٨نا ٓنليل  

كيفّي وكّمي ابختبار 
t. 
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 الفرق هبذا البحث نتائج البحث منهج البحث عنوان البحث الباحثة

حالدة 
سلمي 

 أمالنا

 ٓنليل
االسرتاتيجّية 

االجتماعّية يف 
مهارة كبلم 

ابللغة الفرنسية 
لطبلب الفصل 

اٜنادي عشر 
يف مدرسة 

الثانويّة الثانية 
اٜنكومّية 
سليمان 

يوغياكرات العام 
الدراسّي 
4102/
4100 

ّندخل كيفّي 
 نهجّن وصفيّ 

 استقرائي

 ٗنيع أن
 الذين الطبلب

 متعلّ  يف ينجز
 الفرنسية اللغة

أن يستخدم 
 اسرتاتيجية
 االجتماعية
 فيو. والوجدانية

ُنثت الباحثة البحث 
القدًن يف مهارة كبلم 
ابللغة الفرنسية وأّما 
البحث القادم  يف 
مهارة كبلم ابللغة 

العربّية، استخدمت 
الباحثة البحث القدًن 

ٞندخل الكيفّي اب
 نهجّن الوصفّي 
وأّما البحث  استقرائي

 يكمّ  القادم  مدخل
 ْنرييب شبوّننهج 

 
 حتديد ادلصطلحات . ح

 وتقوم الباحثة بتحديد اٞنصطلحات كما يلي:
 فّعالّية ىي قدرة اليت تستطيع أن ترتقي األشياء لوجود أىدافها وٓنقيقيها. .0
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تعليم اللغة غًن مباشرة والطبلب قد االسرتاتيجّية االجتماعّية ىي اسرتاتيجية  .4
جرى يف التعلم إىل العامل االجتماعّية وهبذه االسرتاتيجّية ينال الطبلب على 

 قدرتٌن و٨نا قدرة اللغة وقدرة االجتماعّية.
مهارة الكبلم ىي قدرة التعبًن عن األفكار أو نقل الرسائل أو اٞنعلومات  .0

 .ناقشة أو إعادة القّصةبشكل مباشر سواء عن طريق اٞنبلحظة أو اٞن



 

 
11 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 : اسرتاتيجّية تعليم اللغة العربّيةادلبحث الثاين

 جّيةيسرتاتمفهوم اال . أ
 فن : وتعين إسرتاتيجيوس اليواننية الكلمة من مشتقة كلمة : سرتاتيجيةا كلمة

 اليت " اٞنغلقة " اٞنهارة إيل تكون ما أقرب طويلة لفرتة اإلسرتاتيجية كانت ولذا القيادةً 
 مفهومها وارتبط ، العسكرية اٞنيادين علي استعماالهتا واقتصر القادة، كبار ٬نارسها
 من ألبد فإنو اٝنصوص وهبذا ، ألخر قائد من تعريفها تباين اٜنروب،كما بتطور

 ، جامع واحد تعريف يقيدىا ال أنو حيثة، اإلسرتاتيجي ديناميكية علي التأكيد
 نظام لكوهنا أو األغراض لتحقيق اٞنتاحة الوسائل استخدام فن ىي فاإلسرتاتيجية

 : يف اٛنميع ويتفق للحرب اٞنثالية القواعد عن العلمية اٞنعلومات
 اختيار األىداف وٓنديديها .0
 األسالب العلمية لتحقيق األىداف وٓنديدىااختيار  .4
 وضع اٝنطط التفيذية .0
 تنسيق النواحي اٞنتصلة بكل ذلك .2

 امتد وإ٧نا وحدىا العسكرية اٞنيادين علي قاصراً  االسرتاتيجّية ومل يعد استخدام 
 .0قاسم مشرتك بٌن كل النشاطات يف ميادين العلوم اٞنختلفة ليكون

  

                                                           
اسرتاتيجيات التدريس اٞنتقّدمة واسرتاتيجيات التعلم وأ٧ناط عبد اٜنميد حسن عبد اٜنميد شاىٌن،  0

 44(، ص:4104،)جامعة اإلسكندريّة: التعلم



12 
 

 

 سرتاتيجّية التعليما  . ب
كما قال مىن إبراىيم اللبودي على أهنا "أدوات خاصة يقوم هبا   االسرتاتيجّية 

اٞنتعلم ليجعل عملية التعليم أسهل وأسرع وأكثر إقناعا وأكثر ذاتية يف التوجيو، 
ف جديدة. وقال رحيم وفاردي "إّن وأكثر فّعالية وأكثر قابلية للتطبيق يف موق

و٪نتاج  .4اٟندف اٞنقرر يف عملية التعليم والتعلمسرتاْنّية ىي الطرق اٞنستخدمة لنيل ا
اٞنعلم إىل اإلسرتاْنية اٛنّيدة يف عملّية تعليم اللغة األجنبّية من اإلبتدائّية واٞنتوّسطة 

اختيار حّّت اٛنامعة، فأحياان ال ينجح معلم اللغة يف عملّية تدريسها بسبب 
ىي عملّية التعليم الذي ينبغي القيام بو أّن اسرتاْنّيةالتعليم . 0اسرتاْنّية التعليم خاطئة

اٞنعلم والطبلب لغرض التعليم والتعلم فّعالية وكفاءة. تعيٌن أساسا اسرتاْنّيةالتخطيط 
ىي خطة عملية ُنبلوة اٞنشركة  االسرتاتيجّية لتحقيق اٟندف. وبعبارة أخرى، "فإّن 

 .2شيئا"
من األنشطة لوجود ىي اٝنطة اليت ٓنتوي على سلسلة  االسرتاتيجّية تعلم 

يعين خطّة العمل )سلسلة من  االسرتاتيجّية ٓنقيق األىداف التعليمّية. تعليم 
واإلستفادة من اٞنوارد أو القّوة يف التعليم الذي  االسرتاتيجّية األنشطة(، ّنا استخدام 

 أن يتم لتحقيق أىداف معينة "يعين التعليم".
 : 0اسرتاْنّية تعلم ىي ىناك ٙنسة عناصر ال بّد من إبرازىا يف كل

 األنشطة قبل التعليمّية .0
 تقدًن اٞنعلومات .4
 مشاركة الدارس .0

                                                           

   
 06( ص4110إبراىيم اللبودي، اٜنوار وإسرتاْنّية وتعليمّية )القاىرة، مكتبة الوىبة، 4

3
 Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembeljaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2008) hal. 168. 
4
 Ibid hal 295 

( 0220، )القاىرة: دار النهفة العربّية، الوسائل التعليميّة  واٞننهجأ٘ند خًني كاظم وجابر عبد اٜنميد جابر، 0 
 60ص 
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 اإلختبارات .2
 اٞنتابعة .0

التعلم كما قال أووايل وكانوت عبارة عن تطبيق تتخذ  السرتاتيجّية يقصد اب
من قبل اٞنتعلم لكي ْنعل تعلمو اللغة فعاال قدر األمكان. ومن ىذا إسرتاْنّية : 
الرتكيز على جوانب ٢نتارة من اٞنعلومات اٛنديدة وْنويدىا أثناء عملّية التشفًن، أو 

لم سيكون انجحا بغرض ٔنفيف عتقييم التعلم عند انتهائو، وما طمأنو النفس أّن الت
 .6قالقل

 
 سرتاتيجياتأكسفورد االتصنيف  . ج

  New System Ofأكسفورد نظام جديد السرتاتيجيات تعلم اللغة  وضعت

Language Learning Strategies ، وأٚنتو نظاما ألهّنا ترى أنو يتضمن ٠نموعة
يف ربط واضحة من العبلقات اٟنرمّية، وترى أّن نظاما أكثر وضوح وتنظيم 

االسرتاتيجيات الفردية واٛنماعية ّنهارات اللغة األربع. وقسمت أكسفورد 
 : 0اسرتاتيجيات التعلم إىل ما يلي

 وىي اليت تتضمن مباشرة يف مادة Strategies    Directأوال: اسرتاتيجيات مباشرة
 كما يلي:التعلم "اللغة الثانية أو األجنبية" وتتضمن االسرتاتيجيات  

  Memory Strategiesية تذكريّةاسرتاتيج .0
  Cognitive Strategies اسرتاتيجية معرفّية  .4
  Compensation Strategies اسرتاتيجية تعويضية .0

وىي اليت التتضمن مباشرة يف  Indirect Strategiesاثنيا: اسرتاتيجيات غًن مباشرة 
 كما يلي:مادة التعلم ذاهتا ولكنها ضرورية لتعليم اللغة وتتضمن االسرتاتيجيات  

                                                           
، )جامعة اٞنلك نظرية تعلم اللغة الثانيةروزا موئد ميتشل، فلورنس مايلز، ترٗنة الدكتور عيس بن عودة الشربويف،  6

 062ص.  ( 0201سعود: اٞنملكة العربّية السعوديّة،
 6ص:، عبد اٜنميد حسن عبد اٜنميد شاىٌننفس اٞنراجع،   0
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 Metacognitive Strategies  اسرتاتيجية ما وراء اٞنعرفة  .0

  Affective Strategies اسرتاتيجية وجدانّية .4
 Social Strategiesاسرتاتيجية اجتماعّية  .0

 
 مهارة الكالم تعليمالثاين: ادلبحث 

 الكالم مهارةمفهوم ا. 
 تراد للوصلاليت  اٞنهارات األساسّية والكبلماللغة يف األساس ىي الكبلم 

يف اللغة األجنبّية. ولقد اشتّدت اٜناجة إىل ىذه اٞنهارة يف الفرتة األخًنة،  يهاإل
. ولقد تعددت ٠ناالت اٜنيات اليت 1بٌن الناس الشفهيعندما زادة أ٨نّية اإلتصال 

مثل التكّلم مع األصدقاء، التكلم بٌن  يهالشف٬نارس اإلنسان الكبلم أو التعبًن 
البائع واٞنشرتي، واحملاّدثة ٣نّا يتعلق بؤلزمنة، واألمكنة، وغًنىا كّلها بوسيلة الكبلم. 

غاايت الدراسة  الكبلم يف اللغة الثانية من اٞنهارات األساسّية اليت ٕنثل غاية من
 . 2اللغويّة، وإن كان ىو نفسو وسيلة لئلتصال مع األخرين

الكبلم أو التعبًن الشفوي ىو فّن نقل اٞنعتقدات و مشاعر واألحاسيس 
واٞنعلومات واٞنعارف واٝنربات واألفكار واألراء من شخص إىل األخرين نقبل، يقع 

.و 01ستحابةلفهم والتفاعل واالموقع القبول وامن اٞنستمع أو اٞنستقبل أو اٞنخاطب 
يعّرف ١نمود كامل مهارة اإلنتاجّية من اٞنتعلم وىو قدرة على استخدام األصوات 

                                                           
 .00م(، ص:  0224، )القاىرة: مكتبة األ٤نلو اٞنصرية، الكتبا اٞندرسيأبو الفتح رضوان وأخرون،   1
 .061(، ص: 0201)مصر: جامعة اٞننصورة،  ،تعليم العربيّة لغًن اانطقٌن هبارشدي أ٘ند طعيمة،   2

(، ص: 4110)القاىرة: مكتبة وىبة،  فنيياتو واسرتاتيجيتو وأسالب تعليميّة،  -اٜنوارمىن إبراىيم اللبودي،   01
01 . 
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بدّقة، والتمكن من الصيغ النحويّة، ونظام ترتيب الكليمات اليت تساعده على 
 .00التكلم التعبًن عّما يريد أن يقولو يف

 
ومهارة الكبلم ىي قدرة التعبًن عن األفكار أو نقل الرسائل أو اٞنعلومات 
بشكل مباشر سواء عن طريق اٞنبلحظة أو اٞنناقشة أو إعادة القّصة. ويف التعبًن أو 

اليت فيها جوانب اٞنفردات  دقة اللغةنقل اٞنعلومات ٩نب أن يكون مدعوما يف 
البلم لرتقّية كفاءة اإلتصال ابلكبلم  من وجو العام، مهارة .04واٛنوانب النحويّة
 صحيحا مرتّبا. 

 
 مهارة الكالمتعليم أمّهية ب. 

. تعليم الكبلم يف اللغة األجنبية من أ٨نية الكبلم ذاتو يف اللغة تظهر أ٨نية 
يعترب جزاء اساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية ويعترب القائمون على ىذا  الكبلم

اٞنيدان من أىم تعليم اللغة األجنبية. لذا كان اٟندف األول من تعليم اللغة العربية 
 ىو التمكن من الكبلم والتحدث هبذه اللغة.

من كل  اللغة العربّية، وىو أنو الغايةكان الكبلم مرتلتو اٝناصة بٌن فروع 
فروع اللغة، سنحاول ىنا أن نوضح من أ٨نّية الكبلم يف اٜنياة يف نقاط ١نددة 

 .00تكشف لنا جوانب من ىذه األ٨نّية
الكبلم وسيلة اإلفهام سبق من الكتابة يف الوجود، اٞنراد ىي كل اإلنسان  .0

 يتكلمون قبل أن يكتبون، ولذلك فإّن الكبلم سابق من الكتابة.

                                                           
طرق التدريس، _مكة:  –أساسو، مدخالو  –تعليم اللغة العربيّة للناطقٌن بلغات أخرى ١نمود كامل الناقة،   00

 .000(، ص: 0210جامعة أم القرى، 
12

 Henry Guntur Tarigan. Trategi Pengajaran dan Pembelajaran Berbahasa. (Bandung: Angkasa, 

2008) hlm:8-9 
 . 016(، ص: 0221)القاىرة: مكتب النهضّية اٞنصريّة، طرق تدريس اللغة العربية،إبراىم دمحم عطا،   00
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الكبلم يعود اإلنسان طبلقتهم يف تعبًن أفكارىم، وقدرهتم على التدريبب على  .4
 اٞنبادأة ومواجهة اٛنماىر.

الزمان اٞنعاصر فيو حريّة والثقافة، حاجة إىل اٞنناقشة وإبداع يف الرأي فذلك ال  .0
سبيل إاّل ابلتدريب الكثًن على التكلم، الذي يؤّدي إىل التعبًن الواضح عّما يف 

 النفس.
صا يف ىذا العصر الذي تعددت فيو وسائل النقل واٞنواصبلت خصو  –الكبلم  .2

ليس وسيلة لطأنة الناس اٞنتنقلٌن فقط، بل طمأنة أىليهم وذويهم، ألن يف 
انقطاع اإلتصال بداية اٝنطر، فاٞنغرتب واٞنسافر عندما يكلم أىلو ابٟناتف 

 يطمئنهم، و يكلم رفاقة وأصدقاءه فيطمئن عليهم، ويطمئنون عليو.
م وسيلة الفهم بٌن اٞنتكلم واٞنخاطب، لذلك كان القاضاايت اٞنطروحات الكبل .0

يف اٞنناقشة بٌن اٞنتكلمٌن، أو اٞنشكبلت اٝناّصة أم العاّمة اليت تكون ١نبل 
 للخبلف.

الكبلم وسيلة لتنفيس الفرد عّما يعانيو، ألّن تعبًن الفرد من عربة نفسو، ولو   .6
دة األزمة اليت يعاهنا، أو اٞنواقف كان ٪ندث نفسو، عبلج نفسو ليخفف من ع

 اليت ينعرض ٟنا.
اإلنسان الذي يقوم بو من الصغًن والكبًن، العامل واٛناىل، الكبلم من أنشطة  .0

والذكر واألنثى. ٪نتاجهم الكبلم والتعبًن عّما الضروريّة أكثر يف التعامل من 
 غًنه يف اٜنياة.

٢نتلف مراحلها، ال ٬نكن أن والكبلم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف  .1
 يسغىن عنو معلم يف اية مادة من اٞنواد للشرح والتوضيح.

رى الباحثة الكبلم ىو مهارة مهّمة يف عملية التعليم كل تبناء على ذلك، 
مراحل يف اٞندرسة  وأمر ضرورّي يف حياة كل إنسان، وكذلك يف تعليم اللغة الثانيّية 

لعربّية. اإلنسان يقال ماىرا ابللغة الثانية نرى من أو األجنبّية السيما يف اللغة ا
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جانب الكبلم، إذا كان ماىرا يف كبلم ماىرا يف تلك اللغة. وبذلك البّد يف تعليم 
 اللغة العربّية تعليم مهارة الكبلم. 

 
 أىداف تعليم مهارة الكالم . ج

ويرى روبرت بوىل أن ىناك أساسٌن يف  ناك أىداف كثًنة و منتوعة للكبلمى
ي جهد يقوم بو اإلنسان عند اتصالو ابألخرين عن طريق اللغة ٨نا: األفكار الّت أ

 .02يعرب هبا واللغة الّت ينقل هبا ىذه األفكار إىل األخرين
الكبلم عند ١نمود كامل الناقة ورشدي أ٘ند  تعليم مهارةىداف عامة يف أو 

 :00طعيمة ٬نكن أن تعرضها فيما يلي
العربية، وأن يؤدى أنواع النرب والتنغيم اٞنختلفة  أن ينطق اٞنتعلم أصوات اللغة .0

 وذلك بطريقة ضعيفةمن أبناء العربية.
 أن ينطق أصوات اٞنتجاورة العربية.  .4
 أن يدرك الفرق يف النطق بٌن اٜنركات الطويلة و القصًنة.  .0
 أن يعرب ان أفكار مستخدما اليغ النحوي اٞنناسبة.  .2
أن يعرب ان أفكار مستخدما للنظام الصحيحة لرتكيب الكلمة يف العربية   .0

 خاصة يف لغة الكبلم.
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبًن الشفوي مثل التذكًن والتأنيث   .6

 وٕنييز العدد واٜنال ونظام الفعل وأزمنتو وغًن ذلك ٣نا يلزم اٞنتكلم ابلعربية. 
سبة لعمره ومستوى نضو وقدراتو، وأن يستخدم أن يكتب ثروة لفظية كبل منا  .0

 ىذه إٖنام عمليات اتصال عصرية.

                                                           
14

 10(، ص: 0224،)الرايض: دار اٞنسلم، تدريسيهااٞنهارات اللغويّة ماىياهتا وطرائق أ٘ند فؤاد عليان،   
) منشورات اٞننظمة طرائق تدريس اللغة العربيّة لغًن الناطقٌن هبا ١نمود كامل الناقة ورشدي أ٘ند طعيمة،  00

 001( ص 4110ايسيكو، -اإلسبلمّية للرتبّية والعلوم والثقافة
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أن تستخدم بعض أشكال الثقافية العربية الضعيفة  واٞنناسبة لعمره ومستوى   .1
اإلجتماعي و طبيعة عملو، وأن يكتسب بعض اٞنعلومات األساس عن الرتاث 

 العريب واإلسبلمي.
 فهوما يف مواقف اٜنديث البسيطة.أن يعرب عن نفسو تعبًنا واضحا وم  .2
أن يتمكن من التفكًن ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط   .01

 لفرتات زمنية مقبولة.
، فيما مدرسة الثانويّةطبلب يف خاص أىداف تعليم مهارة الكبلم وأّما 

 :06يلي
 تشابو ىناك يكن مل إذا وخاصة) األصوات العربية نطقا صحيحا طبلبالنطق  .0

 .(أخرى لغة يف
التمييز عند النطق بٌن األصوات اٞنتشاهبة مثل )ذ/ ز/ط( وكذلك األصوات  .4

 اٞنتجاورة مثل )ب/ ت/ ث( ٕنييزا واضحا.
 بٌن اٜنراكة القصًنة أو الطويلة التمييز عند النطق .0
 اٞنناسب. النرب والتنغيمالقدرة على أن يعرب فكرة ابٛنملة البسيطة والصحيحة مع  .2
 ن يتكلم يف الوضع الرٚنّية ابٛنملة البسيطة والوضيحة.القدرة على أ .0
 يتكلم كبلما صحيحا طبلقة عن اٞنوضوع اٞنناسبة العام. .6

  

                                                           
16

 Siti Jubaidah, “Efektifitas Pembelajaran Bahasa Arab Maharoh Kalam dengan Media Komik di 

Madrasah Aliyah Nasruddin Dampit”. Jurnal Review Pendidikan Islam. No. 1 th.II Desember 

2014, hal. 245. 



19 
 

 

 اجلوانب ادلهّمة يف تعليم مهارة الكالم . د
 :00أّما اٛنوانب اٞنهّمة يف تعليم مهارة الكبلم كما يلي

 النطق .0
األ٨نّية الكربى من أىّم ىذه اٛنوانب اٛنانب الصويت، يرى الرتبويون 

لتعليم النطق منذ بداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف 
تغيًن أو تصحيحو بعد تعليمو بشكل خاطئ. وليكن واضحا يف األذىان أنّو 
ليس اٞنطلوب يف النطق أن ينطق بشكل كامل واتم، أن يسيطر على النظام 

رة ىنا تعين القدرة على إخراج الصويت اللغة سيطرة متحدثيها، ولكن السيط
األصوات بشكل الذي ٬نكن اٞنتعلم من الكبلم مع أبناء اللغة بصرف النظر 

 عن الدّقة الكاملة يف إخراج أصواهتم ونًناهتم وتنغيمهم.
 اٞنفردات .4

تعد تنمية الثروة اللفظية خدفا من أىداف أي خطّة لتعليم لغة أجنبّية، 
ٞنعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل ذلك أن اٞنفردات ىي أدوات ٘نل ا

للتفكًن، فباٞنفردات يستطيع اٞنتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات ٓنمل 
ما يريد، وعادة ما تكتسب اٞنفردات يف اللغة األجنبية كم خبلل مهارات 
اإلستقبال وىي اإلستماع والقراءة. مث أتيت مهارات الكبلم والكتابة فتفسحان 

 تها والتدريب على إستحدامها.اجملال لتنمي
لذلك، للوصول إىل تنمية مفردات ٩نب أن يتم من خبلل: تقدًن  
كلمات تتصل اتصاال مباشرا ابٞنواقف اليت يتحدثون فيها عن أنفسهم، إاتحة 
الفرصة ٞنمارسة استخدام ىذه الكلمات يف مواقف اتصل،١ناولة إعادة تقدًن 

 تنسى. ىذه الكلمات يف فرتات منتظمة حّّت ال

                                                           
 042حسٌن عبد الر٘نن اٜنسن، دراسات يف مناىج وأتصيلها،)عميد كلية الرتبّية(، ص:  00
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 القواعد .0
كثًنا ما يهمل اٞنهتمون بتعليم اللغة األجنبّية اإلشارة إىل القواعد. 
واٞنتعلمون اللغة األجنبّية كثًنا ما يصرحون أبّن القواعد ليست ضرورية يف تعليم 
اللغة، أي ليست ضرورية يف تعلم إستحدام اللغة، أي ليست ضرورية ابللغة 

٬نكن إنكارىا، وىي أن اللغة ٓنكمها ٠نموعة  ومهما يكن األمر فئمة حقيقة ال
 من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها جيدا اٞنتكلم هبا.

كان بعض اٛنوانب يوجب أن يعرف من تعليم مهارة الكبلم، ىي النطق، 
 واٞنفردات، والقواعد. ىذه ثبلثة اٛنوانب مرتابطة ترابطا.

 
 تنمية تعليم مهارة الكالم . ه

ة عن تنمية تعليم مهارة الكبلم، ينبغي تنمية اٞنهار قال رشدي أ٘ند طعيمة 
  :01الكبلم وىي

 ادلستوى اإلبدائية .ٔ
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. ( أ

التمييز عند النطق بٌن األصوات اٞنتشاهبة مثل )ذ/ ز/ط( وكذلك  ( ب
 األصوات اٞنتجاورة مثل )ب/ ت/ ث( ٕنييزا واضحا.

 واٜنركات القصًنة.التمييز عند النطق بٌن اٜنركات الطويلة  ( ت
 معًنا عما يريد توصيلة. واٜنركات  ستخدام اإلشارة وكان ا ( ث
التمييز صوتيا بٌن ظواىر اٞند والشدة، والتفريق بينهما سواء عند النطق  ( ج

 هبما أو اإلستماع إليهما.
إدراك نوع األنفعال الذي يسود اٜنديث ويستجيب لو يف حدود ما  ( ح

 تعلمو.

                                                           
  210رشدي ا٘ند طعمة، نفس اٞنرجع، ص   01
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 ادلستوى ادلتوسط: .ٕ
 الكلمات اٞننتوعة نطقا صحيحا ٬نيز التنوين عن غًنه من الظواىر.نطق  ( أ

ستجابة لؤل سئلة اليت توجو إليو استحابة صحيحة مناسبة اٟندف من اال ( ب
 إلقاء السؤال.

 إعادة سرد قصة تلقى عليو. ( ت
 القدرة على أن يعرفن شقواي وبطريقة صحيحة نصحيحة نصا ألقى عليو. ( ث

 ادلستوى ادلتقدم   .ٖ
 عن إحرتامو لؤلخرين كبلمال التعبًن عند  ( أ

 فيو. كلمنغمة صوتو حسب اٞنوقف الذي يت تطويع  ( ب
 سرد قصة قصًنة.  ( ج
اسرتجاع نص من الذاكرة ٪نفظو ويلقيو صحيحا، مثل األايت واألحاديث  ( د

 واألانشيد.
التمييز بٌن أنؤاع النرب والتنغيم عند اإلستماع إليها وأتديتها بكفاءة عند   ( ح

 كبلم.ال
 
 الكالممواد مهارة  . و

 :02يم اٞنذكورة إىل بعض أنواع على وىوننقسم مواد مهارة الكبل
 ةثاحملاد .0

يدبر الطلبة للمحادثة أبصدقائو وزمبلئو ابٞنوضوع اٝناصة الذي يوزعو 
 الفصل.اٞنعلم يف 
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 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab. (Tangerang:Dunia 

Literasi, 2011)  Hal: 139 
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 اٜنكاية .4
يدبر الطلبة أبن ٪نكي بعض موضوع اٜنكاية على ما وقع عليو يف نفسو 

 أي داخل اٞندرسية وخارج اٞندرسية.مباشرة، من حياتو اليومية، 
 اإلالقائية أو اٝنطبية .0

يقدر الطلبة أن يدبر نفوسهم ليعرب ما دىنهم وعقوٟنم بلغاهتم، و٪ندث 
 قا .بعض اٞنوضوعات بتصميهم

 عدة اللغسبة والصحيحة.
 تقومي مهارة الكالم معيار . ز

 مقياس يضع أن اٞنمتحن على فيجب تقوًن مهارة الكبلم يف الذاتّية لتجنب
 اٞنثال: يتم تقو٬نها، اليت اٞنكّون بشأن ومفصلة الواضحة التقوًن

 فصاحة وىي تصحيح النطق، اٞنناسبة يف النرب والتنغم .0
 طبّلقة يف التكلم .4
 تصحيح يف صيغة من النحوى أو الصرف .0
 ىيكل التكلم .2
 اٞنناسبة مع اٞنوضوع أو العنوان .0

يف كل اٞنكّون. الدرجة بعد تشكيل مقياس لتقوًن مهارة الكبلم فتضع درجة 
  .41مهّمة لكي القيم النهائي أن يكون درجة اٞنتجّمع من اٞنكّون
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 Hamid, Abdul, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 
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 االسرتاتيجّية االجتماعّية يف مهارة الكالم ادلبحث الثالث:
 االجتماعّيةاالسرتاتيجّية  . أ

 يف التعلم الذي يستخدم الطبلبسرتاتيجية اىي  االسرتاتيجّية  االجتماعّية
أن و  خارجها. وأ، بئة اٞندرسةاجملتمعات اٞنوجودة يف  التفاعل معاللغة من خبلل 

بطريقة اٞنقصودة  اللغةتعليم يف  نفسالتسهيل ل طريقاتكون االسرتاتيجّية  االجتماعّية
. االسرتاتيجّية  االجتماعّيةمهّمة لينعش الطبلب أن الطبلب التفاعل مع اآلخرين

 . 40، مع الزمبلء، واٞنناقشة٪نتج التعلم مع األخرين مثل مع اجملموعات
االسرتاتيجّية  االجتماعّيةوىي طرح األسئلة،  من خطوات ثبلث ىناك

. التفاعل أساس يف حياة اإلجتماعّية. 44التعاون مع األخرين، وتعاطف مع األخرين
الطبلب يسألون عن ما ال يفهمون، على ذلك ستقّدم أو استفد الطبلب من 

 األخرين

أساس التفاعل يف اجملتماع ىي طرح األسئلة وهبذا، الطبلب ينالون فوائد   من
كبًنة ويساعدون أن يقرّبون من أصح اٞنعىن أو الكلمات، وىو أمر جّيد يف فهم 

 اٞنعلومات. ىل تلك لآلخرين اٞنعلومات يعطي اآلخرين يسألالطبلب. إذا 
 .40يفهمون، إذا كان األخرون فهما فاإلستجابتهم

 التعاونعاون مع األخرين يعين التعاون مع مستخدمٌن أكفاء اللغة. مّث الت
، أ٧نط التعلم التعاوين أيثر الطبلب اجملموعة روح ووجودأن يشًن إىل اٞننافسة  ٬نكن

، واٞندارس. اٞنعلمٌن احرتام، وأن يكون إ٤نازا، و النفس ثقة زايدةأمرا إ٩نابيا يعين  
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 Chiya, S, The Importance of Learning Styles and Learning Strategies in EFL Teaching in Japan 

(Susaki Technical High School: Kochi Prefecture,2003). hal 96. 
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 Oxford, R.L, Language Learning Strategies: What Every Teacher should Know,( Boston, 
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أمرا إ٩نابيا مثل تزيد تشجيع التعلم، وأن يكون وأ٧نط التعلم التعاوين العلي أتثًن 
 . 42مستتخدم اللغة اٞنتنوعة، واإلستجابة من السؤال استمرارا

البد للطبلب يف ىذه االسرتاتيجّية  لتكون أكثر تعاطف لتحسٌن التواصل 
 التعاطف على الطبلباالسرتاتيجّية  االجتماعّية تشجعوتفاىم مع نظر األخرين. 

 .40األخرى واألفكار اٞنشاعر من وعيا وتصبح الثقافية التنمية مع

ومن أمثلة االسرتاتيجّية  االجتماعّيةيف مهارة كبلم اللغة العربّية ىي ٬نارس 
الطبلب التكلم ابللغة العربّية مع الزمبلء، الطبلب ٬نارس مع مستخدمون أكفاء 

 اللغة لتصحيح أم التوضيح عن مهارة كبلمهم. 
 

 اتيجّية  االجتماعّيةمراحل تنفيد االسرت  . ب
وىو طرح األسئلة، التعاون مع  مفاتيح االسرتاتيجّية  االجتماعّية كان ثبلثة

 .46األخرين، وتعاطف مع األخرين

 طرح األسئلة ( أ
يف ىذه اٝنطوة طريقتان اليت يعمل الطبلب و٨نا يسأل مع الزمبلء مّث مع 

اٞنعلم اللغة العربّية وغًنه. الناطق األصل أو مستخدمٌن أكفاء اللغة الثانية مثل 
 ويف الثاين لتصحيح والتوضيح.

 طرح األسئلة  لتوضيح (0
لتوضيح يستطع الطبلب مع الناطق األصل أو أكفاء  طرح األسئلة

اللغة لتكرار أو تبٌن أو التمثيل. وكذلك أيضا بطرح األسئلة تفصيبل 
 لتصحيح واقعا.

 لتصحيح  طرح األسئلة  (4
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 ٬نكن ١نادثة، يف ما شخص تسأل أن ىو تصحيحهاطرح األسئلة ل
 أن ىي اٞنراد. الكتابة أو احملادثة خبلل من االسرتاتيجية ىذه تكون أن

 وىذا ،أو أكفاء اللغة ذكاء أكثر ىم الذين الناس تسأل أن ٬نكن الطبلب
 .الكتابة أو احملادثة خبلل من يتم أن ٬نكن

 التعاون مع األخرين    ( ب
 مع التعاون ،٨نا اللتان األدوات من نوعان ىناك االسرتاتيجية ىذه يف

 ال االسرتاتيجية ىذه. اللغة تعلم يف اٞنهارة أو القدرة على اٜنصول يف األخرين
 .االجتماعية يف أيضا ولكن اللغة تعلم يف التعاون على فقط تعتمد

 التعاون مع الزمبلء  (0
 و٬نكن اللغوية، اٞنهارات أو اٞنهارات اكتساب يف الزمبلء مع التعاون

 االسرتاتيجية ىذه. صغًنة ٠نموعة يتكّون خبلل من االسرتاتيجية ىذه يتم أن
 .صعوبة وأكثر اٞننافسة إىل تؤدي أن ٬نكن

 التعاون مع مستخدمٌن أكفاء اللغة (4
يف  يعمل ذلك العمل التعاون مع مستخدمٌن أكفاء اللغة، عادة

 خاص بوجو االعتبار بعٌن االسرتاتيجية ىذه وأتخذ. الدراسية الفصول خارج
 كل الناس. على ْنرى اليت احملاداثت إجراء قواعد

 التعاطف مع األخرين  ( ج
 نوعان وىناك اللغة، تعلم ويسّهل نسّ ٪ن أن ٬نكن التعاطف

 .اآلخرين مع الوعي ترفع أن و٬نكن الثقايف التفاىمتزيد  أن ٬نكن. اسرتاتيجيااتن
 الثقايف فهم ٓنسٌن (0

 اآلخرين مع التعاطف ١ناولة طريق عن ميت أن ٬نكن االسرتاتيجية ىذه 
 اآلخرين فهم خبلل من ذلك يتم أن و٬نكن. الثقافة عن التعلم من الرغم على
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 يف التعاطف وٓنسٌن التعاطف ١ناولة ىو واٟندف. ابلثقافة الصلة ذات
 .اٟندف اللغة ثقافة فهم للطبلب ٬نكن اٜنال ىذه يف. اآلخرين ثقافات

 األخرينمراعاة أفكار ومشاعر  (4
 سأل. اآلخرين والتعبًن وشعور السلوك إىل ابىتمام اآلخرين رعاية ٬نكن 

 اآلخرون. بو يشعر وما الناس بو يفكر عما
 

 ج. االسرتاتيجّية االجتماعّية يف مهارة الكالم
ومن االسرتاتيجية يف تعليم اللغة ٟنا وجو مهم يف عملّية اللغويّة  االسرتاتيجّية 

اإلجتماعّية. واالسرتاتيجّية  االجتماعّيةىي اسرتاتيجية تعليم اللغة ىي اسرتاتيجية 
غًن مباشرة وتعين أّن الطبلب قد جرى إىل العامل اإلجتماعّية. قد درس الطبلب 
عملية التعليمّية اللغويّة مع الناس األخر ابألنشطة اإلجتماعّية غًن عمدا. كما 

الطبلب اللغة الثانية هبذه االسرتاتيجية مبادئ اسرتاتيجّية اإلجتماعّية، أّن تعّلم 
مفرحة فّعاال انجحا انفذا يف ظرف جديد. ينال الطبلب على قدرتٌن ابلسرتاتيجّية 
اإلجتماعّية و٨نا قدرة اللغة وقدرة اإلجتماعّية. وهبذا قدرتٌن يستطيع لتنمية مهارة 

كاتبو. يف عملية   يف أبو الفتح رضوان الكبلم.ألّن مهارة الكبلم أساس اللغة كما قال
مع األخرين يف تطبيقها. اذا، ٪نتج عملية  يتضّمن بٌن األفراد مهارة الكبلمتعليم 

التعليم التعاون فيها. وىذه اإلسرتاتيجية مناسبة ٜنصول أىداف مهارة الكبلم 
 الصحيحة.

 ، كما يلي:40ونظام العمل اسرتاتيجّية اإلجتماعّية

يسال طالب للتوضيح والتدفيق أو التفسًن، . Asking Question))طرح األسئلة  .0
 وطالب للتصحيح و األسئلة لتقوًن
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تعاون مع الزمبلء و مع . Cooperating with other))التعاون مع األخرين  .4
 مستخدمٌن أكفاء اللغة

ثقايف ومراعاة أفكار الفهم ال. (Empatizhing with other)التعاطف مع األخرين   .3
 .ومشاعر األخرين

االسرتاتيجّية  االجتماعّية ليتضّمن بٌن تعليم اللغة وتعامل مع أّن ىدف 
عن اسرتاتيجيات  يبٌّن ”Language Learning Strategis “يف كتابو ربيكا ل األخرين.

وتقسم استًناْنيااتن و٨نا استًناْنّية مباشرة واسرتاتيجية غًن مباشرة، و ٔنّص الباحثة 
األسئلة، الباحثة تسال لتوضيح وتدفيق،  ابسرتاتيجّية اإلجتماعّية. يف وجو طرح

تصحيح و األسئلة لتقوًن. مّث تعاون مع األخرين، أتمر الباحثة الطالبات للتعاون 
وىو مناقشة أو مساعدة لتحليل مشكبلت، مّث وجو األخر ىو فهم مشكبلت 
األصدقاء )التعاطف(، يؤدي الباحثة بتطوير الثقافة ويفاىم األفكار والشعور الناس 

 ألخر.ا
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 مدخل ومنهج البحث . أ
استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية  بٌّن تي لتستخدم الباحثة اٞندخل الكمّ 

لرتقّية مهارة الكبلم لدى الطالبات يف مدرسة نور العلوم الّر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية  
يعين  Quasi Eksperimenشبو ْنرييّب  اٞننهجستخدم الباحثة ت .كبونساري ماالنج

بطريقة يكّون  السببية عبلقة عن التعبًن إىل هتدفاليت  التجرييب إحدى اٞننهج
اجملموعة التجريبية ىي اليت تتعرض للمتغًّن  .0اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

اٞنستقل ٞنعريفة أتثًن ىذا اٞنتغًّن عليها. واجملموعة الضابطة ىي اليت ال تتعرض 
 .4للمتغًّن اٞنستقل

موعة و٨نا اجمل مّث جعلها ٠نموعتٌن ،ٌنالباحثة فصل تارٔنالدراسة  منهجويف  
دخل على اجملموعة تختبار القبلي، مّث أعطا٨نا اال مثّ  ، واجملموعة الضابطة.تجريبّيةال

دخلها تقل( وبقيت اجملموعة الضابطة ما ٞنتغًن التجرييب )العامل اٞنستابالتجريبّية 
البعدي. ختبار المسوا٨نا التحصيلي اب ت الباحثةاٞنتغًن التجرييب، مّث بعد ذلك قاس

سرتاْنّية الاستخدم ا فّعالّية ٞنعريفةبحث اٞنستخدمة ال منهج التجرييبشبو واٞننهج 
. وتبٌّن الباحثة ابٛندول عن اٞننهج شبو ْنرييّب مهارة الكبلمترقّية جتماعّية يف اال

 :0بتصميم اجملموعتٌن مع إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي كؤليت

  

                                                           
1
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hal. 92 

 426( ص: 000، )الواثئق الوطنّية :البحث العلمي مفهومو وأدواتو وأساليبوذوقان عبيدات وأصدقاء،  4
3
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: 

ALFABETA, 2015), hal. 223 
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 (0.0اٛندول )
 البعدي:ّننهج شبو ْنرييّب بتصميم اجملموعتٌن مع إجراء االختبار القبلي واالختبار 

 اجملموعة الفصل
االختبار 

 القبلي
 التجريبة

االختبار 
 البعدي

XI IIS 2 اجملموعة التجريبّية    X    
XI IIS 3 اجملموعة الضابطة    -    

 

 رلتمع البحث وعينتو وأسلوب اختيارىا . ب
إّن ٠نتمع البحث ىو ٗنيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون 

 . 0.أّما عينة ىي  عدد واٝنصائص من اجملتمع2موضوع البحث
يف  البات يف الفصل اٜنادي عشرتمع البحث يف ىذا البحث ٗنيع الط٠نإّن 

سنة الدراسّية   مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة  اإلسبلمّية كبونساري ماالنج
 ىذا البحث وىي( طالبة. و عينة 21وعددىم ٖنانية وتسعون ) 4101/ 4100
ىو الفصل   XI IIS 3ل اٜنادي عشر الثالث/يف الفصة. طالب( 26أربعون )تسعة و 

 XI ISSاٜنادي عشر الثاين/، والفصل ( طالبة40عددىم ثبلثة وعشرون ) ةطالضاب

وأسلوب اختيارىا  ( طالبة.40وعددىم ثبلثة وعشرون ) ىو الفصل التجرييب 2
تقوم الباحثة ابختيار . متجانسألّن اجملتمع  Purposive Samplingبعينة عمديّة أو 

. إذن، 6ىذه العّينة اختيارا حرا على أساس أهنا ٓنقق أىداف البحث اليت تقوم هبا 
 ىذه االسلوب ابختيار العيّنة غًن العشوائّية بل ما ارادت الباحثة.  

                                                           
 012 :ص، ذوقان عبيدات وأصدقاءنفس اٞنراجع،   2

5
 Muchlis Anshori, Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif,(Surabaya: AUP, 2009), hal. 92-

94 

6
 006 :ص، ذوقان عبيدات وأصدقاءنفس اٞنراجع،  
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 متغرّيات البحث . ج
ىو  وأما تعريف األخر .0يف البحث للباحثٌن من شرائطىو  البحث متغًن 

 (X)ل ٞنتغًن اٞنستقوا ٨نا تنقسم متغًنات البحث إىل نوعٌن. 1الشيء الذي يبحث
( ىو استخدام االسرتاتيجّية Xل )ٞنتغًن اٞنستقا. يف ىذا البحث Y 2)) اٞنتغًن التابعو 

لرتقّية مهارة الكبلم لدى الطالبات يف مدرسة نور  Y)) اٞنتغًن التابعاالجتماعّية، و 
 .ة اإلسبلمّية كبونساري ماالنجالعلوم الّر٘نة الثانويّ 

 متغًنات البحث (0.4) اٛندول

 رلموعة التجريبية ادلتغري رقم

 االسرتاتيجّية االجتماعّية (X) اٞنتغًن اٞنستقل ٔ

 لرتقّية مهارة الكبلم Y)) اٞنتغًن التابع ٕ

 

  ىابياانت ومصادر ال . د
تستخدم الباحثة يف  .من اٞنعّلم والطالبات ىذا البحث يف ىامصادر البياانت و 

. القبلي واالختبار البعدي، واالستبانة اإلختبار، واٞنقابلة، و ٞنبلحظةابٗنع البياانت 
 ت، ومصادرىا ستقّسمها الباحثة قسمٌن و٨نا:البياانليسّهل أن يعرف 

  البياانت األساسّية .ٔ
البياانت اٞنأخوذة بشكل مباشر من الباحث  البياانت األساسّية ىي

. الباايانت األساسّية 01ا الباحث للخبلصة اٞنقصودة يف البحثالذي يستخدمه
يف ىذا البحث ىي نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي من الطالبات 

                                                           
7
 Ibid, Moh Ainin, hal. 31 

8
 Purwanto. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2012)  ha. 85 
9
 Ibid, Moh Ainin, hal. 32 

10
 Ibid, Moh.Ainin, hal.217 
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اجملموعة التجريبّية واجملموعة الضابطة ونتائج االستبانة. ىذه البياانت ٞنعرفة قدرة 
جّية االجتماعّية، وٞنعرفة الطالبات يف مهارة الكبلم قبل وبعد استخدام االسرتاتي

 استجابة الطالبات عن استخدام ىذه االسرتاتيجّية  
 البياانت الثانويّة  .ٕ

 البياانت اٞنأخوذة بشكل غًن مباشر من الباحث نويّة ىياالبياانت الث
يف ىذا  نويّةاالبياانت الث. و 00البياانت اٞنساعدة لتكميل البياانت األساسّيةو 

نور العلوم مدرسة البحث ىي بياانت اٞنقابلة واٞنبلحظة من معّلم اللغة العربّية يف 
لر٘نة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج. بياانت اٞنقابلة ٞنعرفة حالة الطالبات ا

وقدرهتّن يف عملّية التعليم يف مّدة اللغة العربّية، وبياانت اٞنبلحظة ٞنعرفة طريقة 
م ابللغة العربّية وعملّية التعليم ابستخدام االسرتاتيجّية تعليم مهارة الكبل

 االجتماعّية.   

 (0.0)ل جدو 
 بياانتالبياانت ومصادر ال

 البياانت مصادر البياانت أدوات البحث رقم

طريقة تعليم مهارة كبلم ابللغة  - اٞنعّلم  اٞنبلحظة 0
 العربّية

عملّية التعليم ابستخدام  -
 االجتماعّيةاالسرتاتيجّية 

حالة تعليم مهارة الكبلم يف الفصل  - اٞنعّلم اٞنقابلة 4
 اٜنادي عشر 

قدرة الطالبات يف مّدة اللغة العربّية  -
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 Ibid, Moh.Ainin, hal.217 

 



32 
 

 

 الفصل اٜنادي عشر يف 
الطالبات من  ختباراال 0

اجملموعتٌن ٨نا 
اجملموعة 

التجريبّية و 
اجملموعة 
 الضابطة

نتيجة الطالبات يف اإلختبار  -
 القبلي، والبعدي

الطالبات من  االستبانة 2
اجملموعة 
 التجريبّية 

استجابة الطالبات ابستخدام  -
 االسرتاتيجّية االجتماعّية

 

 اأدواهت و ع البياانتأسلوب مج . ه
تستخدم الباحثة اسلوب ٗنع البياانت ٜنصول البياانت عن استخدام 

مدرسة نور العلوم لرتقّية مهارة الكبلم لدى الطالبات يف االسرتاتيجّية االجتماعّية 
الّر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج. على ذلك ٓنتاج الباحثة إىل أدوات 

 كما يلي:  ٗنعها
 ادلالحظة  (ٔ

 وٝنربات وكتسابا يف  يىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العاداٞنبلحظة 
ولكن  .من خبلل ما نشاىده أو نسمع عنو نامع خرباتَنحيث  .وومعلومات

ا معينا ٩نعل من مبلحظتها أساسا ٞنعرفة يتتبع منهج نفإ الباحثة حٌن تبلحظ
الباحثة ٛنمع البياانت عن  تستخدم.و  04لظاىرة معينةاواعية أو فهم دقيق 

                                                           
12

 Ibid, Moh Ainin, hal. 125 
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من اشرتكهم  الباتاليت تدرس الط التعليمّيةنشاطات الالظواىر اٞنوجودة من 
تستخدم اٞنبلحظة ابٞنشاركة وىي والباحثة  .واىتمامهم هبذه العملية التعليمية

 .00الذي يكون مصادر بياانت البحث أنشطة األشخاص مع الباحثة تشارك
 02: وىنا من توجهات اٞنبلحظة، ٣نا يلي

 حالة الطالبات يف تعليم اللغة العربّية ( أ

 صعوبة الطالبات يف تعليم اللغة العربّية ( ب

 التعليم يف مهارة الكبلم داخل الفصل عملية  ( ج

يف مهارة الكبلم قبل وبعد استخدام االسرتاتيجّية  الطالباتكفاءة د(  
 .االجتماعّية

 ادلقابلة (ٕ
تستخدم الباحثة يف ىذا البحث اٞنقابلة اٞننظّمة وىي أسلوب ٗنح 

يف عملّية اٞنقابلة  البياانت حينما الباحثة عرفت من اٞنعلومات اليت ٓنصلها. مثّ 
 األدوات ِنبلف ويف اٞنقابلة .مكتوبة أدوات وىي أسئلة الباحثة أعدت وقد

 عملية يف تساعد أن كنٕن اليت الكامًنات مثل أدوات ٓنمل أن أيضا ٬نكن
اٞنقابلة ليحصل البياانت عن اٞنشكبلت، وعملّية تعليم مهارة  .00اٞنقابلة

تعبًن اٞنقابلة شفواي تقوم من . من معّلم اللغة العربّيةدرسة ىذه اٞنالكبلم يف 
من توجهات اٞنقابلة، . ىنا ع اٞنعلومات والبياانت الشفويةخبلٟنا الباحثة َنم

 :٣06نا يلي

                                                           
13

 Ibid, Sugiono, hal. 310  
 م. 4101أبريل  2مبلحظة من معّلم اللغة العربّية يف اٞندرسة نور العلوم الر٘نة الثانّية ماالنج. يف التاريخ    02

15
 Ibid, Sugiono hal. 138 

16
مايو  40. يف التاريخ معّلم اللغة العربّية يف اٞندرسة نور العلوم الر٘نة الثانّية ماالنج اٞنقابلة مع  

 م. 4100
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مدرسة نور العلوم كيف عملّية تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية يف  ( أ
 ؟الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج

ماذا طريقة التعليم يستخدمها اٞنعلم يف تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية  ( ب
 ؟العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنجمدرسة نور يف 

يف تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية يف مدرسة نور  مااٞنواد اٞندروسة  ( ج
 العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج؟

كيف مشاركة الطالبات يف تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية يف مدرسة  ( د
 انويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج؟نور العلوم الر٘نة الث

 كيف تقوًن يف تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية؟ ( ه
سرتاتيجية االجتماعّية يف ترقّية مهارة كبلم الما رأيك عن استخدام ا ( و

اللغة العربّية يف مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري 
 ماالنج؟

 ختباراال  (ٖ
سلسلة من األسئلة أو التمرينات اٞنستخدمة  ىو عبارة عناالختبار 

ىو  االختبارو  00لك الفرد أو اٛنماعة.ٕناليت قياس اٞنعرفة و الذكاء والكفاءة ٞن
ات النشاطات اٞنعقدة لتقدير سلوك الشخص اليت تصور الكفاءة اليت و أد

 ٬01نلكها يف اٞنادة الدراسية اٞنعينة.
 االختباريعين  ليالقب االختباراٞنستخدم يف ىذا البحث ىو  االختبار

يعطي بعد إجراء  االختباريعين  يعطي قبل إجراء التجربة, واالختبار البعدي
. لكامرات و التسجيبلتاب واالختبار ىو اختبار اللسان، واٞنساعدة  التجربة.

 .مع البياانتىو أساليب ٛن االختبارمن أدوات البحث، فإعطاء  االختبارإذا 
 

                                                           
17

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2013) hal. 194 
18

 Ibid, Moh Ainin, hal. 117 



35 
 

 

 ستبانةاال (ٗ
مهارة الكبلم لرتقّية  االسرتاتيجّية عن فّعالّية ليعرفاٞنستخدمة ستبانة اال

 اٞنكتوبة ىي األسئلة االستبانة أن أريكونتوقال للطالبات تلك اٞندرسة.  
 .02اٞنستجبٌن من معلومات على للحصول اٞنستخدمة

يف ىذا البحث الباحثة تستخدم االستبانة للطالبات يعين تسجيل 
اٞنتعلقة عن االسرتاتيجّية  االجتماعّية يف مهارة الكبلم بللغة العربّية. األسئلة 

االستبانة ٞنقياس االسرتاتيجّية  االجتماعّية اٞنستخدمة يف عملية التعليم من 
 خبلل يبحث الباحثة يف تلك الفصل.

 االستبانة وىو وتستخدم الباحثة االستبانة اٞنغلقة. االستبانة اٞنغلقة ىي 
إذا   .41اٞنوجودة اإلجابة اختيار طريق عن إجاابت أن ٩نيب ستجيبٌناٞن أيمر

. مع البياانتىو أساليب ٛن االستبانةمن أدوات البحث، فإعطاء  االستبانة
تستخدم الباحثة مقياس ليكريت وىو مقياس ليقيس عن ألراء، السلوك، فكرة 

 . ومقياس ليكريت وىي كؤليت:40اٞنستجيب
ليكريتمقياس  (0.2اٛندول )     

 الرمز الدرجة التقدير

 A ٘ موفق جّدا

 B ٗ موفق

 C ٖ ترّدد

 D ٕ ال موّفق

 E ٔ ال موّفق جّدا

                                                           
19

 Ibid, Arikunto, hal 194-196 
20

  Ibid, Moh Aini, hal. 119 
21

 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan  dan Metode Penelitian Kuantitatif,(Malang: MADANI, 

2015), hal. 42 
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 حتليل البياانتأسلوب  . ز
و٨نا التحليل الكيفّي، والتحليل  ٓنليلٌنتستخدم الباحثة  البحثىذا يف 

 الكّمي. ستبّينهما الباحثة  كاأليت:
 التحليل الكيفيّ  .ٔ

لتبٌّن نتيجة اٞنبلحظة الكيفّي ٓنليل البياانت  تستخدم الباحثة
واٞنقابلة عن عملّية تعليم مهارة الكبلم ابللغة العربّية، واستخدام 
االسرتاتيجّية االجتماعّية لرتقّية مهارة الكبلم. ٧نوذج التحليل يف ىذا البحث 

وقال أّن أفعال يف ٓنليل البياانت  Miles dan Hubermanعلى طريقة قدمها 
الكيفّي متفاعل، ومتواصل يف كّل مرحلة البحث حّت انتهى. ومن اٞنكّون 

 :44يف ٓنليل البياانت الكيفّي ىو
 (Data Reduction)ختفيض البياانت  ( أ

ٔنفيض البياانت ىو عملّية  Miles dan Huberman عند
اإلختياريّة، وتركيز اإلنتباء على التبسيط، وْنريد وٓنويل البياانت 

. ولذلك 40من اٞنبلحظات مكتوبة يف ميدان البحثاٝنام اٜنصيلة 
أّن ٔنفيض البياانت تطابق مع وقت البحث. إذا ٔنفيض البياانت 

 ىو اختصار واختيار شيئ وتركيز اٞنهّمة، وتعيٌن اٞنوضوع األ٧ناط. 
 (Data Display) عرض البياانت  ( ب

تركيب اٝنرب أو اٞنعلومات  عرض البياانتأّن عملّية 
البياانت اٜناصلة يف  .42اٞننهجّي لتحصيل النتائج كما أرد الباحث

ىذا البحث من األلفاظ، والكبلم يتعّلق برتكيز البحث حّّت يكّون 
اٞنرّكب عن استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية يف  اٝنرب أو اٞنعلومات

                                                           
22

 Ibid, Sugiyono, hlm.336 
23

 Huberman A. Mikel & Miles M.B, Qualitative Data Analisis, (Beverly Hills: SAGE 

Publication, Inc, 1992),  hal. 16. 
24

 Ibid, Sugiyono, hlm.341 
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 مجع البياانت

 عرض البياانت تختفيض البياان

خالصة/ حتقيق 

اانت اٜناصلة تقدمها يف ىذا البحث عرض البياجملموعة التجريبّية.
 برتكيب ٢نتصر أو انص روائّي.

  (Data Conclusing/ Verification)خالصة أو حتقيق البياانت  ج( 

بعد ٓنليل البياانت سواء كانت عملّيتو يف ميدان البحث أم 
بعده. وخبلصة يكّون على وفق ٓنليل البياانت سواء كان حاصلة 

ويف ىذه   .٣40نا حصل يف ميدانمن اٞنبلحظة اٞنيدانّية، أو الواثئق 
اٞنرحلة تريد الباحثة طلب اٝنبلصة عّما حصلت يف اٞنيدان. وترجى 
أن ْنيب الباحثة من أسئلة البحث األوىل ىي عن استخدام 

 االسرتاتيجّية االجتماعّية. 
وىذا رسم بياين عن مراحل ٓنليل البياانت الكيفّي  

 :46كؤليت
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 Ibid, Sugiono hal. 341 
26

 Ibid, Sugiono hal 338 
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 التحليل الكّمي .ٕ
ىناك مراتن ٓنليبلن األّول  يةلتحليل البياانت الكمّ تستخدم الباحثة 

االستبانة عن استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية لرتقّية مهارة  لتحليل نتائج
الكبلم لدى الطالبات يف مدرسة نور العلوم الّر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية  

لتحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي والثاين  كبونساري ماالنج،
باحثة يف ٓنليل ال تخدمبطة، وتسضان يقامان جملموعة ْنربية و٠نموعة االلذ

 . وستبٌّن الباحثة على ذلك مفّصبل كؤليت:Tىذه النتائج ابختبار 

ليكتسب البياانت اٞنزيدة كالتوكيد من نتائج  االستبانة ٓنليل نتائج  ( أ
عن استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية لرتقّية مهارة  االختبار البعدي

الثانويّة اإلسبلمّية  الكبلم لدى الطالبات يف مدرسة نور العلوم الّر٘نة 
 كؤليت:  40كبونساري ماالنج. تستخدم الباحثة الرموز

 ُنسب األسئلة تفصيبل :
                         

          
 x 100% 

 

 ( مقياس تفسًن الدرجة0.0اٛندول )  
 التقدير نسبة مائويّة

 قوّي جّدا % ٔٛ-%ٓٓٔ

 قويّ  %ٔٙ-%ٓٛ

 مقبول %ٔٗ-%ٓٙ

 ضعيف %ٓٗ-%ٕٓ

 ضعيف جّدا %ٓ-%ٕٓ
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 Ibid, I’anatut Thoifah, hal.42- 46 
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جملموعة ان يقامان االلذ ٓنليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي ( ب
ول ٓنليل األ ٨ناىناك مرتٌن للتحليل  .ابطةالضموعة اجملبية و يتجر ال

القيام بذلك  .ابطةالضموعة اجملبية و يتجر الجملموعة ابٌن القبلي اختبار 
. وكان النتائج اٞنتوقعة ىناك ال أ٨نية الفرق بٌن  ”T-Test“ابلستخدام 

 .٠41نموعتٌن

توجد "وأّما فروض البحث التحليل الثاين الختبار الفرضية. و    
فّعالّية استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية لرتقّية مهارة الكبلم لدى 

لثانويّة اإلسبلمّية كبونساري الطالبات يف مدرسة نور العلوم الّر٘نة ا
الختبار  ها الباحثةالذي يتم استخدام أسلوب اإلحصائي. " ماالنج

رموز . 42بينهماللعينات ذات الصلة   ”T-Test“الفرضية ىو أسلوب 
 ىو:  Tإختبار 

 

T = 

      

√(
∑     ∑     

        
) (

 
  

  
 
  

)

 

 
 
 

 الوضوح:
 اجملموعة التجريبّيةاٞنقياس اٞنعديل من  =   

 اٞنقياس اٞنعديل من اجملموعة الضابطة =   

∑  
 

 اٞنربع من نتائج اجملموعة التجريبّية٠نموع عدد اال٥نراف  = 

∑  
 

 من نتائج اجملموعة الضابطة اٞنربع ٠نموع عدد اال٥نراف = 
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 Ibid, Sugiono, hal. 223 
29
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 عدد الطالبات يف اجملموعة التجريبّية =

 اجملموعة الضابطةعدد الطالبات يف  =   

 تقرير "ت"
 = حصلت التجريبية = مقبول (جدوايلt) t.test < t.table (t اٜنسايب)

 = فشلت التجريبية = مردود (جدوايلt) t.test   t.table (t اٜنسايب)
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 الفصل الرابع
 وحتليلهاعرض البياانت 

   
لدى الطالبات يف  لرتقّية مهارة الكالم استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية . أ

 مدرسة نور العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية كبونساري ماالنج
الثانويّة اإلسبلمّية   قامت الباحثة اٞنبلحظة يف مدرسة نور العلوم الر٘نة

ٞنعرفة حالة الطالبات يف تعليم اللغة العربّية. صعوبة الطالبات ماالنج كبونساري 
يف ىذه اٞندرسة يف مهارة الكبلم ألّن الطالبات ال تتعّود ابللغة العربّية عند تعليم 
داخل الفصل مع اٞنعّلم. وإذا يسأل اٞنعلم إليهّن فتجيب الطالبات ابللغة 

 ابللغة العربّية ال تركز  الطالبات يف اإلندونيسّية أو اٛناويّة. إذا كان اٞنعّلم يبٌّن 
 عملّية التعليم. والطريقة اٞنستخدمة يف تعليم مهارة الكبلم ىي يعطي اٞنعلم 

الطالبات على اٞنفردات اٞنكتوبة يف الكتاب اٞندروسة، مّث يرتجم الطالبات النّص 
لم الطالبات أن القراءة اللغة اإلندونيسّية ابستخدام القواعد النحويّة، مّث أيمر اٞنع

 ٪نفظها، وأن يعرّب أمام الفصل أحياان، ولكن ال طالبة تتقّدم أمام الفصل.
وقابلت الباحثة معّلم اللغة العربّية يف ىذه اٞندرسة وىو األستاذ ساالمٌن 

ليستهدف اٞنعرفة عن تعليم  4101مايو  46و  4100مايو  40يف يف اتريخ 
وغًنىا يف ىذه اٞندرسة. وىو قال أّن مهارة الكبلم خاصة عمليتها وتقو٬نها 

طريقة التعليم يف مهارة الكبلم طريقة تقليديّة )الرتجم، والقراءة، واحملادثة( ولكّن مل 
تكن كامبل يف تطبيقها، ألّن رغبة الطبلب عن مهارة الكبلم قليل .إذا ْنّرب 

أو اٛناويّة أو اٞنعّلم أن تكلم اللغة العربّية فتجيب الطالبات ابللغة اإلندونيسّية 
اٞندوريّة. أّما مشاركة الطالبات ال تشرتك الطالبات بنشاط يف تعليم مهارة 
الكبلم. ومواد التعليمّية يف مهارة الكبلم ىي اٞنفردات، واٜنوار، ونّص القراءة، 
أيخذ اٞنراجع من الكتاب اٞنستخدمة يف تعليم اللغة العربّية. ورأي اٞنعلم عن 
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ة واٞنعلم يّتفق استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية يف تطبيق ىذا البحث مهمّ 
مهارة الكبلم. ورأيو أّن طريقة التعليمّية واسرتاتيجّيتها مهّمة يف عملّية التعليم، 
حّّت لدينا نوع من طرق/ اسرتاتيجات التعليمّية اٛنديدة. وتطبقها يف تعليم 

 و٪نّول اٞنشكبلت اٞنوجهة يف تعليم مهارة الكبلم.
يف الباحثة االسرتاتيجّية االجتماعّية يف الفصل اٜنادي عشر  دمتاستخ

يف مدرسة نور  ،كاجملموعة التجريبّية( XI IIS 2)  الثاين٠نال العلوم االجتماعّية 
 41. ابتداء البحث يف التاريخ العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج

البحث قد جرى ستة لقاءات وىي . وىذا 4101أبريل  01حّّت  4101أبريل 
  كؤليت.

ابتدأت الباحثة االختبار القبلي للمجموعة التجريبّية يوم  ،اللقاء األول
، قامت الباحثة االختبار القبلي واللقاء الثاين. 4101أبريل  41السبت التاريخ 

وعدد الطالبات يف  4101ابريل  40للمجموعة الضابطة يوم األحد التاريخ 
طالبة. اللقاء الرابع، قامت الباحثة االختبار البعدي للمجموعة  40ىذه الفرصة 

( XI IIS 2)  الثاينيف ٠نال العلوم االجتماعّية يف الفصل اٜنادي عشر التجريبّية 

. واللقاء اٝنامس، تعلم 4101أبريل  41يوم األحد التاريخ  كاجملموعة التجريبّية
يعّلم اٞنعّلم يف ىذه اٞندرسة بطريقة الباحثة للمجموعة الضابطة مهارة الكلم كما 

. 4101أبريل  42يوم األثنٌن التاريخ  تقليديّة )الرتجم، والقراءة، واحملادثة(
يف الفصل واللقاء األخر، قامت الباحثة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

 يوم الثبلاثء التاريخ( XI IIS 3)يف ٠نال العلوم االجتماعّية الثالث اٜنادي عشر 
 .4101أبريل  01

وأّما عملّية التعليم يف اجملموعة ابالسرتاتيجّية االجتماعّية وحالة الطالبات  
 ( وىي كؤليت:Naratifداخل الفصل بطريقة روائي )
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قامت الباحثة استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية يف الفصل  اللقاء الثالث
. كاجملموعة التجريبّية( XI IIS 2)  الثاينيف ٠نال العلوم االجتماعّية اٜنادي عشر 

. وىذا اللقاء لقاءان اثنان ويف كّل 4101أبريل  40وىو يوم السبت التاريخ 
اللقاء ٙنسة واربعون. قد قامت عملّية التعليم ابستخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية 
الوقت الواحد وىو اللقاء األول والقاء الثاين إذن ىذه االسرتاتيجّية قد جرى 

 ن دقيقة. تسعو 
ٔنرب الباحثة الطالبات أّن ىذا اليوم تعليم مهارة الكبلم ابستخدام  

تدخل الباحثة االسرتاتيجّية االٗنتاعّية بعد االختبار القبلي. األنشطة األوىل ىي 
أتمر الباحثة وإ٩نابة السبلم الطالبات ٘نّاسة وهبجة،  إىل الفصل مّث تلقى السبلم
الباحثة عن حضور  تسأل دعاء الطالبات خشوعا، وف الطالبات البتداء ابلدعاء

الطالبات وعددىّن ثبلثة وعشرون وىّن يف ىذا اللقاء ما غنب قّط. مّث ٔنربىّن 
الباحثة أن تقوم الدرس ىذا اليوم ٓنت اٞنوضوع "معامل السياحة والطبيعّية 
والثقافة" الباب األخر يف كتاهبّن، واألىداف العاّمة لرتقّية مهارة الكبلم لدى 

بات عّما قالت الباحثة. والباحثة تبينهّن عن اٝنطوات اليت الطالبات، وتفهم الطال
ستستخدم يف تعليم مهارة الكبلم ىذا اليوم داخل الفصل وىي االسرتاتيجّية 

وكانت الطالبات مستمعا قول الباحثة، مّث تسأل إحدى الطالبات  االجتماعّية
طىرح األسئلة أنساء إفادة اٜنسنّية وىي سألت "اي أستاذة ىل يف الباحثة اٚنها 

 فقط؟" فتجيب الباحثة إبجابة مناسبة.  اٞنتعلقة يف قرطاس الصورةعن نسال 
جديدة  إلعطاء فكرةيف األنشطة األساسّية تبدأ الباحثة بطرح األسئلة 

يف كتاهبّن، و ترى الطالبات الصوار وإجابة بعض الصور  من جديدة مبناء مفاىو 
 الباحثة هنّ عطيمّث ت ابللغة االندونيسّية. السؤال من الباحثة بل أكثر منكّن إجابة

 الباحثة وبعد ىذا توزّع فهمهّن.الفرصة لطرح األسئلة حول اٞنواد اليت سيتم 
أو معّلمهّن أو الباحثة.  صديقتهنّ إىل لطرح األسئلة واحد فواحدا  رةالصو  ةبطاق
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الصورة كثًنة  يف الكتاب اٞندروسة اليت يتعلق ابٞنوضوع "معامل السياحة والثقافة 
والطبيعّية" بل الباحثة ٔنرت صرتٌن فقط و٨نا عن اٞنعبد برامباانن ومقابر من أولياء 
هللا. وبطاقة الصورة ٕنلئ ابألسئلة اٞنكتوبة فيها لتسهيل الطالبات. ىناك 

 تبداء. عّيةاالجتمااستخدام االسرتاتيجّية 
لطرح األسئلة مع الفرصة  الباحثة تعطيصورة مّث ال ةبطاقلكّل الطالبة  

وفيها السؤال اٞنكتوبة، أو تسأل الطالبة األسئلة األخرى  بعضهّن بعضا ئهنّ زمال
 ْنيب مل تستطع صديقتها أنإذا  وذلك أفضل. صورةال ةبطاقغًن مكتوبة  يف 

 .اٞنعلم/ الباحثة اللغة العربّية داخل الفصل ىو فتطرح األسئلة إىل أكفاء اللغة
والطالبات تسألن عن اٞنفردات، واٛنملة، والعبارة وغًنىا وتكتنب يف نفس  
كتاهبّن. تلك اٝنطوة تصبح الطالبات أن تشرتك نشاطا جداّ. ال طالبة إال طرح 
األسئلة ولذلك اٞنفردات لدى الطالبات متزايد. ىذه األنشطة مطابقة بنسبة 

% ابلتقدير قوّي جداّ، من خبلل 10مائويّة االستبانة )السؤال( رقم اثنية ىي 
ىذه النتيجة عرفنا أّن الطالبات شجاعة لطرح األسئلة عن اٞنفردات الذي يتعلق 

وبعد ىذا الباحثة تعطي ابلصورة اٞنستخدمة ابستخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية. 
بشكل صحيح أم كبلمهّن مع زمبلء نفس اٞنكتب  للتوضيح الفرصة الطالبات

، كلهّن تكّلمن إذا مل تفهمن أن تسألن مع الطالبات األخرى، كما نتيجة ال
% ابلتقدير قوّي جّدا، أّن الطالبة قد 24االستبانة من السؤال رقم واحد ىي 

إذا للتصحيح، مع الباحثة  الطالبات تكلم بعضسألت للتوضيح كبلمها. مّث 
ال تفهمن فتسألن وإاّل ْنربن نفوسهّن أن تتكّلمن مع الباحثة، ىذه  الطالبات

% ابلتقدير 10اٜنال مضبوط بنسبة مائويّة االستبانة )السؤال( رقم ثبلثة ىي 
قوّي جّدا. أّن الطالبات يف عملّية التعليم قد طرحت األسئلة للتوضيح مع 

لطالبات هبا، كما الباحثة. ألن بطرحها للتوضيح تتطّور كبلمهّن  فتعتقد ا
% ابلتقدير قوّي 24استجابتهّن يف االستبانة السؤال رقم أربعة بنسبة مائويّة 
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جّدا. يف تلك اٜنالة تشرتك الطالبة بنشاط و٘نّاسة، ال نعاس فيها بدليل كما 
   % ابلتقدير قوي جّدا.16دلتو نتيجة االستبانة السؤال رقم ٙنسة 

واّما  قرينتهاروح التعاون وتتكلم مع  الباحثة مثىن مثىن لوجود هنّ تقّسم
ّنعىن أّن  ئهازمالمع  تتعاون الطالبةالقرينة لكّل الطالبة ُنسب كشف اٜنضور. 

الطالبة تكّلم ابللغة العربّية ابستخدام اٞنفردات اليت بينتها الباحثة يف اٝنطوة 
السابقة بكبلم صحيح، إذا كان إحد الطالبات ال تستطيع أن تتكّلم عّما يف 
فكراهتا عن الصورة اٞنستخدمة فالطالبة األخرى تساعدىا كما نتيجة االستبانة يف 

ابلتقدير قوّي جّدا، تدّل على الطالبات متعاونة  %10السؤال رقم ٖنانية ىي 
بعضهّن بعضا. وىناك يتكّون الطالبة اٞنتفاعلة بعضهّن بعضا داخل الفصل ألّن 
التعاون تسهيل ٟنا تكّلم ابللغة العربّية، كما نتيجة االستبنة )السؤال( رقم سبعة 

كل إىل   زور الباحثةت% ابلتقدير قوّي جّدا أّن الطالبات مواّفقة هبا.   مثّ 20ىي 
ىو اٞنعلم/ الباحثة،  تعاون مع أكفاء اللغةلللتبلحظها وىناك فرصة موعة اجمل

تبلحظ وتتكلم معها. وىذا لتزيد الطبّلقة يف مهارة الكبلم لدى الطالبات كنسبة 
% ابلتقدير قوّي جّدا وأكثرىّن 24مائويّة االستبانة )السؤال( رقم ستة ىي 

بة إ٩نابّيا يعين منكّن  تكّلم بكبلم كثًن خًن من قبل ولو استجابة الباحثة استجا
 بعض الطالبات تتكلم برتكيب غًن السليم.

. مع األخرين ةتعاطفمفهّن  مع األخرينإذا كانت الطالبات متعاونة 
الطالبة تدرك عن خصائص . الثقايف فهم حتسيّنعىن  مع األخرين التعاطف

فكار األمراعاة اٞنتكّلم، ال أذى يف التكلم معها. وىناك أيضا الطالبات 
الباحثة الطالبات اٞنتحرام بعضهّن بعضا. ٓنرتم  رجىت. ومشاعر األخرين

الطالبات استطاعة النفس واألخرين. كما دلتو نتيجة االختبار السؤال رقم أحد 
رة الكبلم جيّدا و٣نتازا ّنراحل ٣نّا حصل %. وتعّلم الطالبات مها22عشر 

 الباحثة أتمر  الكبلم يف  الطالباتٞنعرفة شجاعة االسرتاتيجّية االجتماعّية. مّث 
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 األنشطة األساسّية اإلفتتاح

الطالبات األسئلة مع األخرين عّما يتعّلق  تطرح
 ابلصورة اٞنستخدمة

 الطالبات مع األخرين للتفاعل تتعاون

 الطالبات مع األخرين تتعاطف

 األساسّية النهائّية

معها. وكثًن الطالبة تريد أن ْنّرب األخرين تسال و  أمام الفصل أن تتكّلم بعضهنّ 
السؤال تسعة وىي نفسها تكّلم أمام الفصل. كما نسبة اٞنائويّة يف االستبانة رقم 

%، ابالسرتاتيجّية االجتماعّية تصبح الطالبات شجاعة للتّكلم. ولكّن 24
الوقت ستنتهي فتختار الباحثة ثبلثة طالبات فقط فتقّدمن وتصلح الباحثة إذا  

 كان اٝنطاايت من كبلم الطالبات.
قد جرى تعليم مهارة الكبلم ٤ناحا ابلستخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية. 

عر الطالبات فرحة، وهبجة، و٘نّاسة يف عماليّتها ألّن ّنراحل ىذه االسرتاتيجّية تش
تشرتك الطالبات أنشط، وأسهل التكّلم من قبل.كما نسبة مائويّة االستبانة رقم 

% موّفقٌن أّن مراحلها تصبح مهارة كبلم لدى الطالبات خًنا. 20عشر ىي 
تعطي ة عن الدرس ىذا اليوم و تعطي الباحثة اٝنبلص األنشطة النهائّيةويف 

خاصة ٞنهارة الكبلم. مثّ  اللغة العربّية تتعّلمنالدوافع والتشجيعات عند الطالبات ل
صورة اإلخبلص من بقراءة ٔنرب الباحثة عن االختبار البعدي. ؤنتتم الباحثة 

 . وتلقى السبلم القرأن
تيجّية ( عن عملّية التعليم ابستخدام االسرتا2.0وىذا رسم بيايّن )

 االجتماعّية لرتقّية مهارة الكبلم وىي: 
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التعليم للمجموعة التجريبّية مطابق بنظريّة االسرتاتيجّية إجراء عملّية 
االجتماعّية وأّما ٓنليلها تركيز يف األنشطة األساسّية. والتحليل بطريقة الرائّية 

 ( وىو كؤليت:يف اٞنبلحقالذي أيخذ من دليل اٞنبلحظة )
 طرح األسئلة مع األخرين .0

ة تشرتك الطالبات بنشاط عند طرح األسئلة  عن  الصور 
اٞنستخدمة، كل الطالبة تسأل اٞنفردات اليت ال تفهم معنها، ومرادىا. وليس 
أبسئلة اٞنفردات فقط والطالبة ْنّرب نفسها أن تكلم هبا. بعض الطالبات 
توضيح كبلمهّن لؤلخرين وتصحيحو. ىذه األنشطة تساعد الطالبات لزايدة 

 نفوسهّن اٞنفردات قبل تكلم بتكليم كامل. 

 التعاون مع األخرين  .4
إذا وجد سائل وجد ٠نيب ىذه اٜنالة يتكّون متفاعبل بٌن الطالبات 
بعضهّن بعضا. بعد توزّع الباحثة مثىن مثىن لتطبيق مهارة الكبلم وكل 
الطالبة صورة، تبدأ الطالبات التكّلم. ىذه الطريقة لوجود روح التعاون 

حظو وىناك فرصة الطالبات بينهّن. مّث تزور الباحثة إىل كل اٞنكتب وتبل
لتعاون مع مستخدم اكفاء اللغة وىي الباحثة. ال طالبة إال تكلّم فيها بقدر 

 استطاعتها.  
 التعاطف مع األخرين .0

االسرتاتيجّية االجتماعّية ال يتوّقف على طرح األسئلة والتعاون مع 
رة األخرين فحسب وإ٧ّنا يتوّقف أيضا ابلتعاطف مع األخرين. يف تطبيق مها

الكبلم يتكّون الطالبة اٞنتفاعل و٩نب عليها لتساعد مقارنتها.إذا وجد 
الشعور ٞنساعدة للؤلخرين فكانت متعاطفا لؤلخرين. ابلتعاون القوي 
فالتعاطف القوي. وتلك اٜنالة تصبح الطالبات أفهم من قبل وزايدة 

 اٞنفردات فيها. 
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ماعّية تتطّور مهارة  ثبلثة مراحل تدّل على استخدام االسرتاتيجّية االجت
كبلمها بشكل إ٩نايب. كانت الطالبة تشرتك نشاطة، وإحياء أنشطاة التعّلم ألّن 
الطالبة فيها تكّلم ٗنيعا مباشرة، ومتفاعبل، ومتساعدا بٌن الطالبات بعضهّن 
بعضا، ووجود روح التعاون، حّّت فهم شعور األخرين يف عملّية التعليم مهارة 

 الكبلم.
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لدى الطالبات فّعالّية استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية لرتقّية مهارة الكالم  . ب
 يف مدرسة نور العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية ماالنج

ع البياانت وىي نتيجة أدوات ٛنمبينت الباحثة يف الفصل الثالث من 
٘نة الثانويّة القبلي والبعدي اللذان أجراين يف  مدرسة نور العلوم الر  االختبار

اإلسبلمّية كبونساري ماالنج بفصلٌن و٨نا الفصل التجريّب والفصل الضابطة. 
قد قامت الباحثة إبجراءات و  كفاءة الطالبات يف مهارة الكبلم  ٞنعرفة االختبارو 

 تعليم اللغة العربّية يف مهارة الكبلم ابستخدام اسرتاتيجّية االجتماعّية.
اللقاء األول والثاين لئلختبار القبلي بستة لقاءات. و قامت الباحثة 

لفصلٌن. واللقاء الثالث لتعليم مهارة الكبلم للمجموعة التجريبّية، واللقاء الرابع 
لتعليم مهارة الكبلم للمجموعة الضابطة، واللقاء اٝنامس والسادس لئلختبار 

 البعدي لفصلٌن.
 وىي: اتاالختبار معيار التقدير من نتيجة الطالبات يف  واّما 

 (2.0ل )اٛندو 
 ات:االختبار معيار التقدير من نتيجة الطالبات يف  

 النسبة ابدلئة الدرجات التقدير الرقم

 %21 -%011 21 -011 جّيد جّدا 0

 %11 -%12 11 -12 جّيد 4

 %60 -%02 60 -02 مقبول 0

 %00 -%62 00 -62 انقص 2

 1-%02 1 -02 ضعيف 0
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القبلي والبعدي من اجملموعة  االختبار مّث ستعرض الباحثة من نتائج
واالختبار  القبلي التجريبّية واجملموعة الضابطة. استخدمت الباحثة االختبار

اليت يعتمد على معيار االختبار تفصيبلت  ٙنسةوىذا التقوًن يتكون من  البعدي
يف مهارة الكبلم وىي: )أ( النطق، )ب( الطبلقة، )ج( الرتكيب، )د( التعبًن )ه( 

 ٞنفردات. وأّما تقدير نتيجة االختبار يف مهارة الكبلم من اجملموعتٌن كؤليت:ا
 

 لمجموعة التجريبّيةنتيجة االختبار ل .ٔ
 (2.4اٛندول )

 لمجموعة التجريبّيةنتيجة االختبار ل

 أمساء الطالبات الرقم
 االحنرف االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير النتيجة التقدير النتيجة
 06 جّيد ٗٛ مقبول ٛٙ أبدة ميلّية هلل 0

 42 مقبول ٛٙ ضعيف ٗٗ أفرح مولدية نصرينا 4

 06 مقبول ٛٙ ضعيف ٕ٘ ألفنة استغفار مصلّية 0

 04 مقبول ٕٚ ضعيف ٓٗ أنساء إفادة اٜنسنّية 2

 04 انقص ٗٙ انقص ٙ٘ دوي ٗنيلة الفطريّة 0

 42 جّيد ٓٛ انقص ٙ٘ دوي نور عيين 6

 06 مقبول ٕٚ انقص ٙ٘ اٝنإنةحسنل  0

 41 جّيد ٓٛ انقص ٓٙ إيك رحايو 1

 21 جّيد ٓٛ ضعيف ٓٗ لطفية جونتا 2



51 
 

 

 42 انقص ٗٙ ضعيف ٓٗ مرأة الصاٜنة رمضان 01

 41 انقص ٗٙ ضعيف ٓٗ ميلة فوجي ليستاري 00

 2 انقص ٗٙ انقص ٓٙ نندى فتماساري افريليا 04

 04 جدّ جّيد  ٕٜ انقص ٓٙ اوليفيا جنيتا 00

 06 جّيد ٓٛ انقص ٗٙ فرتي والنداري 02

 06 جّيد ٓٛ انقص ٗٙ ر٘نة موىل فوزة  00

 2 ضعيف ٗٗ ضعيف ٓٗ ر٘نة أعدة السعادة 06

 04- ضعيف ٛٗ انقص ٓٙ فيدى فتاراين 00

 41 انقص ٗٙ ضعيف ٗٗ رزقي أمالية 01

 41 جّيد ٗٛ انقص ٗٙ سيندي اسنيين  02

 06 جّيد ٓٛ انقص ٗٙ سيت ليلى نندا  41

 21 جّيد جدّ  ٕٜ ضعيف ٕ٘ سلفى 40

 21 جّيد ٓٛ ضعيف ٓٗ تيكا ليلة النساء 44

 1 انقص ٙ٘ ضعيف ٛٗ زىرة البدريّة 40

 ٙ٘ٗ ٛٙٙٔ ٕٕٔٔ اجملموع

 - جّيد 04،002 ضعيف 04،620 ادلعّدلة
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فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أّن اٞنعّدلة للطالبات التجريبّية 
(، ويف مستوى جّيد 1وأّما الطالبة يف مستوى جّيد جّدا = ) . 04،6200ىي 
(، ويف مستوى 00(، ويف مستوى انقص = )0(، ويف مستوى مقبول = )1= )

 االختبار يف التجريبّيةاجملموعة (. من ىنا أّن قدرة الطالبات 00ضعيف = )
 .ضعيفبصفة  القبلي
فمن نتائج ىذا االختبار البعدي، ظهر أّن اٞنعّدلة للطالبات التجريبّية  

(، ويف مستوى جّيد 4وأّما الطالبة يف مستوى جّيد جّدا = ) 04،0002ىي 
(، ويف مستوى 6(، ويف مستوى انقص = )2(، ويف مستوى مقبول = )2= )

 االختبار يف التجريبّيةاجملموعة (. من ىنا أّن قدرة الطالبات 4ضعيف = )
 .جّيدالبعدي بصفة 

للمجموعة التجريبّية،  القبلي والبعدي وبعد معريفة بيان نتائج االختبار
 : كؤليت  القبلي والبعدي للمجموعة التجريبّية اٞنقارنة بٌن االختبار فتبٌّن الباحثة

 (2.0)اٛندوال 
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبّية اٞنقارنة بٌن االختبار

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 ادلئوية

 %1،62 4 %1 1 جّيد جّدا 011-21 0

 %02،00 2 %1 1 جّيد 12-11 4

 %00،02 2 %2،10 0 مقبول 02-60 0

 %01،20 6 %20،10 00 انقص 00 -62 2
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 %46،12 4 %20،10 00 ضعيف 22-1 0

 %011 40 %011 40 العدد
 

القبلي والبعدي للمجموعة  لنسبة إىل بيان اٞنقارنة بٌن االختباراب
يف مستوى  %(20،10) طالبة 00ىي  القبلي االختبارالتجريبّية فظهر أن يف 

 %(2،10طالبة ) 0و يف مستوى انقص، %( 20،10طالبة ) 00و  ضعيف،
% يف مستوى جّيد جّدا. وأّما يف 1 يف مستوى جّيد، . %1يف مستوى مقبول،

طالبات  6%( يف مستوى ضعيف، و 1،62طالبتان ) 4البعدي ىي  االختبار
يف مستوى %( 00،02طالبات ) 2%( يف مستوى انقص، و 46،12)

%(  1،62طالبتان ) 4يف مستوى جّيد، و  %(02،00طالبات ) 2مقبول،و 
 االختبارالبعدي أعلى من  االختباريان أّن نتيجة يف مستوى جّيد جّدا. وىذا الب

  القبلي.
القبلي والبعدي يف  االختبارنتائج مّث تظهر الباحثة يف رسم بياين عن 

 وىو كؤليت: اٛنموعة التجريبّية
 (2.4رسم بيايّن )

 القبلي والبعدي يف اٛنموعة التجريبّية نتائج االختبار
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 الضابطةلمجموعة نتيجة االختبار ل .ٕ
 (2.2اٛندول )

 الضابطةلمجموعة نتيجة االختبار ل

 أمساء الطالبات الرقم
 االحنراف االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير النتيجة التقدير النتيجة
 06 مقبول ٕٚ انقص ٙ٘ أىف ر٪ناان علي 0

 06 مقبول ٕٚ انقص ٙ٘ أيدى أماليا فوتري 4

 1 انقص ٗٙ انقص ٙ٘ عٌن طّيبة 0

 06 مقبول ٛٙ ضعيف ٕ٘ أنساء أوكتافيا ر 2

 04 ضعيف ٕ٘ ضعيف ٓٗ فًنّزى فطوى موالين 0

 04 ضعيف ٙ٘ ضعيف ٗٗ حفصة 6

 1 انقص ٓٙ انقص ٓٙ حنيفة األزكياء 0

 1 ضعيف ٕ٘ ضعيف ٕ٘ عندان زلفى ثوريّة 1

 04 انقص ٓٙ ضعيف ٛٗ إنتان نور الفوزيّة 2

 1 ضعيف ٕ٘ ضعيف ٕ٘ ليلي فار٪نة ٣نلؤة 01

 1 ضعيف ٕ٘ ضعيف ٗٗ لداي أفريليا مغفرة 00

 2 ضعيف ٕ٘ ضعيف ٛٗ مصبلحة اٜنسنة 04

 2 انقص ٗٙ انقص ٓٙ انبلة علم حاكمة 00
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 2 انقص ٓٙ انقص ٙ٘ انبلة ماي اتمارا 02

 04 انقص ٓٙ ضعيف ٛٗ انسيا أيو ديّة 00

 2 انقص ٙ٘ ضعيف ٕ٘ نعمة الفوزيّة 06

 04 ضعيف ٕ٘ ضعيف ٓٗ ألفىنور القماريّة  00

 1 انقص ٙ٘ انقص ٙ٘ رشك نور عزيزة 01

 2 انقص ٓٙ انقص ٙ٘ سيت فطريّة 02

 2 مقبول ٛٙ انقص ٗٙ سيت مرلّية 41

 2 ضعيف ٕ٘ ضعيف ٛٗ تشٍن أسفانيا  40

 2 انقص ٓٙ انقص ٙ٘ زىران الكهف 44

 1 انقص ٗٙ انقص ٙ٘ فاطمة الزىراء 40

 ٗٙٔ ٖٗٙٔ ٕٓٓٔ اجملموعة

 - ضعيف 02،012 ضعيف 04،000 ادلعدلة
 

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أّن اٞنعّدلة للطالبات الضابطة ىي 
(، ويف مستوى جّيد = 1وأّما الطالبة يف مستوى جّيد جّدا = )  04،0002

(، ويف مستوى 00(، ويف مستوى انقص = )1(، ويف مستوى مقبول =)1)
 يف االختباراجملموعة الضابطة (. من ىنا أّن قدرة الطالبات 04ضعيف = )

 .ضعيفبصفة  القبلي
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البعدي، ظهر أّن اٞنعّدلة للطالبات الضابطة ىي  فمن نتائج ىذا االختبار
(، ويف مستوى جّيد = 1وأّما الطالبة يف مستوى جّيد جّدا = )  02،0120

(، ويف مستوى 2(، ويف مستوى انقص = )2(، ويف مستوى مقبول = )1)
 االختباراجملموعة الضابطة يف (. من ىنا أّن قدرة الطالبات 01ضعيف = )

 ضعيف.البعدي بصفة 
للمجموعة الضابطة،  القبلي والبعدي االختباروبعد معريفة بيان نتائج 

 : كؤليت  القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة اٞنقارنة بٌن االختبارفتبٌّن الباحثة 
 (2.0اٛندول )

 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة اٞنقارنة بٌن االختبار

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي االختبار االختبار القبلي

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 اٞنئوية

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 اٞنئوية

 %1 1 %1 1 جّيد جّدا 21 -011 0

 %1 1 %1 1 جّيد 12-11 4

 %00،02 2 %1 1 مقبول 02-60 0

 %02،00 2 %20،10 00 انقص 00 -62 2

 %20،21 01 %04،10 04 ضعيف 22-1 0

 %011 40 %011 40 العدد
 

واٞنقارنة بٌن االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فظهر أن يف 
طالبة  00%( يف مستوى ضعيف، و 04،01طالبة ) 04االختبار القبلي 

% يف مستوى مقبول، يف مستوى جّيد، 1%(  يف مستوى انقص، 20،10)
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%( 20،21طالبات ) 01% يف مستوى جّيد جّدا. وأّما يف االختبار البعدي 1
طالبات  2%( يف مستوى انقص،و 02،00طالبات ) 2ستوى ضعيف، و يف م

% يف مستوى جّيد 1% يف مستوى جّيد، 1%( يف مستوى مقبول،00،02)
القبلي والبعدي يف  االختبارنتائج ال فرق كثًن بٌن جّدا. وىذا البيان أّن نتيجة 

 .اٛنموعة الضابطة
قبلي والبعدي يف اٛنموعة ال االختبارنتائج مثّ تظهر الباحثة يف رسم بياين 

 وىو كؤليت:  الضابطة
 (2.0) رسم بياينّ 

 القبلي والبعدي يف اٛنموعة الضابطةاالختبار نتائج  
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 ضعيف ناقص مقبول جيّد جيّد جّدا

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي

Column1



58 
 

 

 والضابطة التجريبية ادلقارنة بي نتائج االختبار يف اجملموعة  .ٖ
وبعد معريفة مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي من ٠نموعتٌن 

اإل٥نراف وعدد اال٥نراف اٞنربع من اجملموعتٌن ، وىي  فشرحت الباحثة عدد 
 كاٛندول األيت:

 (2.0)اٛندوال 
 ٥نراف وعدد اال٥نراف اٞنربع من اجملموعتٌنعدد اال

 الرقم اجملموعة التجريبّية اجملموعة الضابطة
   (Y)          (X)       

406 06 04 06 406 06 12 61 0 
406 06 04 06 006 42 61 22 4 
62 1 62 06 406 06 61 04 0 
406 06 61 04 0142 04 04 21 2 
022 04 04 21 022 04 61 06 0 
022 04 06 22 006 42 11 06 6 
1 1 61 61 406 06 04 06 0 
1 1 04 04 211 41 11 61 1 

022 04 61 21 0611 21 11 21 2 
1 1 04 04 006 42 62 21 01 
62 1 04 22 012 41 61 21 00 
06 2 04 21 06 2 62 61 04 
06 2 62 61 0142 04 24 61 00 
06 2 61 06 406 06 11 62 02 
022 04 61 21 406 06 11 62 00 
06 2 06 04 06 2 22 21 06 
022 04 04 21 022 -04 21 61 00 
1 1 06 06 211 41 62 22 01 
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06 2 61 06 211 41 12 62 02 
06 2 61 62 406 06 11 62 41 
06 2 04 21 0611 21 24 04 40 
06 2 61 06 0611 21 11 21 44 
62 1 62 06 62 1 06 21 40 

ٔٛٓٛ ٔٙٗ ٖٔٙٗ ٕٔٓٓ ٕٔٗٛٓ ٗ٘ٙ ٔٙٙٛ ٕٕٔٔ ∑ 
 

 فيما يلي ما يف اٛندول السابق: 
 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبّية =   

 التجريبّية نتائج االختبار البعدي من اجملموعة =   

 عدد اال٥نراف من نتائج اجملموعة التجريبّية =    

 عدد اال٥نراف اٞنربع من نتائج اجملموعة التجريبّية =   

 من نتائج اجملموعة التجريبّية٠نموع عدد اال٥نراف  =  ∑

∑  
 

 اٞنربع من نتائج اجملموعة التجريبّية٠نموع عدد اال٥نراف  = 

 القبلي من اجملموعة الضابطةنتائج االختبار  =   

 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة =   

 عدد اال٥نراف من نتائج اجملموعة الضابطة =    

 عدد اال٥نراف اٞنربع من نتائج اجملموعة الضابطة =   

 من نتائج اجملموعة الضابطة٠نموع عدد اال٥نراف  =  ∑

∑  
 
 من نتائج اجملموعة الضابطة اٞنربع ٠نموع عدد اال٥نراف = 
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وبعد توضيح الباحثة اٛندول السابق وتلخص الباحثة بعرض النتائج األتّية وىي 
من اجملموعة التجريبّية والضابطة.  وىي   ٠نموع عدد اال٥نراف وعدد اال٥نراف اٞنربع

 كؤليت:
 (2.1اٛندول )

 اجملموعتٌن٠نموع عدد اال٥نراف وعدد اال٥نراف اٞنربع من 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبّية

عدد ٠نموع 
 اال٥نراف

 ∑  

عدد ٠نموع 
اٞنربع  اال٥نراف

∑    

عدد ٠نموع 
 اال٥نراف

 ∑  

عدد ٠نموع 
اٞنربع  اال٥نراف

∑    
ٗ٘ٙ ٕٔٗٛٓ ٔٙٗ ٔٛٓٛ 

 
 مثّ تقوم الباحثة إبدخال النتائج السابق إىل الرمز اإلحصائي، كما األيت:

 

   = 
∑ 

 
 ∑  

 
 = ∑    –  ∑   

 
 

 = 
   

  
  =      –      

 

  
 

 = 20  =      –       
  

 

∑  
 

 = ∑    –  ∑   

 
  =      – 1.169 

 = 12.480 -      
 

  
 

 

 
= 639 
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 = 12.480 -        
  

 T = 

      

√(
∑     ∑     

        
) (

 
  

  
 
  

)

 

 = 12.480 – 9.041 T = 

    

√(
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)

 

 = 3.439 T = 
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)

 

 

   = 
∑ 

 
 T = 

  

√     
     

 

 

 = 
   

  
 T = 

  

√     
 

 = 7 T = 
  

     
 

   =         T = 5,527 

 = 23 + 23 – 2    

 = 44    

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

      <       < 5,527 
 

𝑡 𝑠    =       
𝑡 𝑠    =       
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  040،0 اإلحصائي=  tمن اٛندول السابق، وجدت الباحثة أّن نتيجة 
القائمة اٜنرّيّة  نتيجة يف  أن ُنثت الباحثة و   t-tableمّث قامت الباحثة بتعيٌن 

(degree of freedom)  منt-table   ّ0،611%= 01نتيجة يف التقدير اٞنعنوي  أن 
 .4،1000%=0ونتيجة يف التقدير اٞنعنوي

 تقرير "ت"
 = حصلت التجريبية = مقبول (جدوايلt) t.test < t.table (t اٜنسايب)

 = فشلت التجريبية = مردود (جدوايلt) t.test   t.table (t اٜنسايب)

 
   0،611% = 01أكرب من نتيجة التقدير اٞنعنوي  040،0االحصائي =  ونتيجة

ّنعىن أن فروض البحث مقبولة. من  4،100%=0كذلك أكرب من نتيجة تقدير اٞنعنوي
خبلل ىذا ٓنليل البياانت عرفنا أن استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية فّعال لرتقية مهارة 

وم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية ماالنج. ومن أجل الكبلم لدى الطالبات يف مدرسة نور العل
ذلك، البياانت مدعوما ابالستبانة كما شرحها الباحثة يف اٞنبحث السابق، واٞنقابلة 
الطالبات وىم ٪نّبون تعليم مهارة الكبلم ابستخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية. ومن اٛندير 

توجد فّعالّية لرتقّية مهارة الكبلم وتنمية ابلذكر أّن استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية 
 رغبة الطالبات فيها.

                                                           
1
 I’anatut Thoifah, Statistik Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang: 
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 الفصل اخلامس
 مناقشة نتائج الدراسة

 
لطالبات دى ارتقية مهارة الكالم للمناقشة استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية  . أ

 الرمحة الثانويّة اإلسالمّية كبونساري ماالنج يف مدرسة نور العلوم

مدرسة نور العلوم الر٘نة قامت الباحثة اٞنبلحظة يف الفصل اٜنادي عشر يف 
( كفاءة 0واكتسبت الباحثة البياانت ومنها ) الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج

ات أىل ( ال تتعّود الطالب4) الطالبات يف مهارة الكبلم أضعف من مهارة أخرى
( إذا كان اٞنعّلم يبٌّن ويتكّلم ابللغة العربّية ال ٣0نارسة مهارة الكبلم ابللغة العربّية )

( يستخدم اٞنعّلم الطريقة التقليديّة وىي ترجم، 2تركز الطالبات يف عملّية التعليم )
( وال تشرتك الطالبات بنشاط يف تعليم مهارة الكبلم إذا يسأل 0وقراءة، و١نادثة )

 لم ابللغة الغربّية فيجب الطالبات ابللغة اإلندونيسّية أو اٛناويّة.اٞنع

وعلى ىذا ٪نتاج اٞنعّلم اٞننهج التعليمي اٛنديدة اٞنؤثرة ٜنّل اٞنشكبلت  
و٪نتاج اٞنعلم إىل اإلسرتاْنية اٛنّيدة يف عملّية تعليم اللغة األجنبّية من اٞنوّجهة. 

فأحياان ال ينجح معلم اللغة يف عملّية تدريسها اإلبتدائّية واٞنتوّسطة حّّت اٛنامعة، 
اسرتاْنّية التعليم خاطئة. لذا ال بّد على اٞنعلم الختيار اسرتاتيجّية بسبب اختيار 

التعليم السليم. كما قول حشام زيين النجاح يف التعليم يتعلّق ابٞننهج التعليمّي 
يّب الطالبات إىل فكر مستقل، )االسرتاتيجّية، والطريقة(، واالسرتاتيجّية اٞنطابقة سرت 

 . 0يف أي مكان كان ف مع ٢نتلف اٜناالتيالتكيو ، وإبداعيّ 

واالسرتاتيجّية اٞنناسبة يف ىذه اٜنالة وىي االسرتاتيجّية االجتماعّية.   
من االسرتاتيجّيات اللغويّة اليت ٔنّص لرتقّية مهارة الكبلم  ةاالسرتاتيجّية االجتماعيّ 

                                                           
1
  Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD, 2002), 

hlm. 96.  
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فيها وىي  مراحل ثبلث ىناك. و 4االسرتاتيجّية بطريقة التفاعل مع األخرينألّن ىذه 
 . 0طرح األسئلة، التعاون مع األخرين، وتعاطف مع األخرين

اشرتكت الطالبات يف طرح األسئلة نشاطة، و٘ناسة، وهبجة. ىّن تسألن 
عّما ال يفهمن، وعلى ذلك استفدت الطالبات من األخرين، وتزيد اٞنفردات لدى 
الطالبات. ولتلك اٜنالة تسهل الطالبات أن تتكّلم ابللغة العربّية. وابٞنفردات أو 
اٛنملة أو التعبًن اٞنأخوذة يف ىذه اٝنطوة تكّلمت الطالبات ابللغة العربّية طبلّقة. 
ألّن من أساس الكبلم ىي التفاعل وكونو بطرح األسئلة مع األخرين. كما قول 

لكبلم ىي طرح األسئلة وهبذا، الطبلب ينالون فوائد  أساس التفاعل يف ا ريبيكا من
كبًنة ويساعدون أن يقرّبون من أصح اٞنعىن أو الكلمات، وىو أمر جّيد يف فهم 

 .  2لآلخرين اٞنعلومات يعطي اآلخرين يسألالطبلب. إذا 
تعاونت الطالبات مع الزمبلء والباحثة. تكلمت الطالبة مع مقارنتها عن 

هتدف ىذه اٝنطوة لتتّود الطالبات التكلم ابللغة العربّية، يف الصورة اٞنستخدمة. 
تعليم اللغة العربّية خاصة يف مهارة الكبلم التعاون مع األخرين تزيد الطبلقة، 
واٞنفردات، وتركيب اٛنملة الصحيحة ألّن التعاون مع األخرين يستطيع أن أيثر 

تكّون الشعور للتعاتف مع . والطالبات اٞنتفاعل ت0الطالبات األمرا بشكل إ٩نايب
ألّن الطالبات يهتّم غلى  اللغة تعلم ويسّهل نسّ ٪ن أن ٬نكن التعاطفاألخرين. 

 .6السلوك والتعبًن والشعور األخرين
 تعلق ّنهارة كبلم اللغة العربّيةاليت تاٞنبلحظ من اٟناّمة  اإلضافاتوىذه 

يتّعلم الطبلب بنشاط للتعبًن أرائهم يف  . وىي0االسرتاتيجّية االجتماعّيةستخدام اب
ليست الطالبة خائفة لطرح األسئلة أو اعطاء ، و عملّية التعليم داخل الفصل

                                                           
2
 Chiya, S, The Importance of Learning Styles and Learning Strategies in EFL Teaching in Japan 

(Susaki Technical High School: Kochi Prefecture,2003). hal 96. 
3
 Ibid,Oxford, hal. 144 

4
  Ibid, Oxford 145 

5
 Ibid,Oxford, hal. 145-146 

6
 Ibid,Oxford, hal. 146-147 

 اإلضافات من اٞنبلحظ وىو األستاذ عطأ هللا.  0



65 
 

 

يصبح التعاون ، و ليست الطالبة خائفة لتقّدم أمام الفصل، و إجاابت إىل األخرين
ٓنقيق الشعور للمساعدة، وحل ، و مع األخرين فّعالية، ونتائج الطبلب خًن من قبل

    .اٞنشاكل ٗناعة، فتتطور مهارةكبلمو بشكل مباشر
كان ٙنس نقاط من اٞنبلحظ مناسبة مع نظريّة من أكسفورد الذي يقول 
أّن االسرتاتيجّية االجتماعّية ثبلثة خطوات وىي طرح األسئلة، تعاون مع األخرين، 

ه . كما بينت الباحثة أّن الطالبات اٞنتفاعل أساس من ىذ1وتعاطف مع األخرين
االسرتاتيجّية. الطالبات تسألن شيئا مع األخرين إذا مل يتّم فهمهم، ألنّو من خبلل 
طرح األسئلة يصبح فا٨نا، وماىرا، وعاٞنا. األول مل يعرف أن يكون معروفا. وكذلك 

فقط، ولكن التعاون ليس ّنعزل عن طرح األسئلة عندىم اإلضافة من األخرين. 
. و٧نوذج 2يظهر إىل اٞننافشة ووجود روح اٛنماعةمع األخرين. والتعاون  الطالبات

التعليم التعاوين أاثر إ٩نايّب وذات اٞنعىن، مثل تقدًن اٞنروعة، وثفة النفس، ٓنقيق 
، وتزيد تشجيع الطالبات يف التكّلم اإل٤ناز، واحرتام سواء بٌن اٞنعلم واألصدقاء

ليم مهارة الكبلم ابستخدام ومن عملّية تع .ابللغة العربّية مع األخرين أو أمام الفصل
االسرتاتيجّية االجتماعّية ومراحل فيها توجد فّعالّية لرتقّيتها لدى الطالبات يف 

 مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية ماالنج.

دى لمهارة الكالم رتقية لجتماعّية الجّية اياسرتاتاستخدام مناقشة فّعالّية  . ب
  العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية كبونساري ماالنجنور مدرسة  يف لطالباتا

تستخدم الباحثة االسرتاتيجّية االجتماعّية لرتقّية مهارة الكبلم لدى 
تدّل  نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنجمدرسة  يف الطالبات

بلي للمجموعة على ارتفاع النتيجة يف تعليم مهارة الكبلم. نتيجة االختبار الق
. نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 04،620ابٞنعّدلة  0404التجريبّية 

                                                           
8
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االسرتاتيجّية . وىذه النتيجة تدّل على قبل استخدام 04،000ابٞنعّدلة  0411
قدرة الطالبات يف مهارة الكبلم متساوي بٌن اجملموعتٌن. نتيجة  االجتماعّية

. ونتيجة االختبار 04،002ابٞنعّدلة  0661جريبّية االختبار البعدي للمجموعة الت
. وىذه النتيجة تدّل على 02،012ابٞنعّدلة  0062البعدي للمجموعة الضابطة 

قدرة الطالبات يف مهارة الكبلم للمجموعة  االسرتاتيجّية االجتماعّيةبعد استخدام 
رب من نتيجة أك 040،0االحصائي =  ونتيجةالتجريبّية اكرب من اجملموعة الضابطة. 

وكذلك أكرب من نتيجة تقدير  0،611% = 01التقدير اٞنعنوي 
فروض البحث مقبولة أي أّن استخدام   ّنعىن أنّ  4،100%=0اٞنعنوي

مدرسة  يفاالسرتاتيجّية االجتماعّية توجد فّعالّية لرتقّية مهارة الكبلم لدى الطالبات 
 .ماالنج نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري
لمجموعة التجريبّية ألن استخدام لارتفاع نتيجة االختبار البعدي 

ومراحل يف ىذه االسرتاتيجّية  يف عملّية التعليم فيها.االسرتاتيجّية االجتماعّية  
 يف ثبلثة مراحل . كان4100يستطيع أن يدعم لتحقيق اٞننهج الدراسي 

طرح االسرتاتيجّية االجتماعّية اليت تساعد لرتقّية مهارة الكبلم للطالبات وىي 
  .01تعاطف مع األخرينالالتعاون مع األخرين، و و األسئلة، 

يساعد االسرتاتيجّية االجتماعّية من خبلل ىذا البحث عرفنا أّن استخدام 
تعليم اللغة األجنبّية كاسرتاتيجّية االسرتاتيجّية االجتماعّية  استخدام على ترقيتها. 

ليس ّنعزل عن العوامل الّداخيلّية والعوامل اٝنار٩نّية يف نفوس الطبّلب. أحوال 
االجتماعّية ىي من العوامل اٝنار٩نّية اليت أتيت من خارج نفوس الطبّلب. من أجل 

يكون دور الزمبلء مهّما جّدا ألنّو من  ذلك، يف دعم مهارة الكبلم للطالبات
ار٩نّية اليت تشكل تطوير اللغة. والفصل اٞنريح يساعد الطبلب على العوامل اٝن

اٞنشاركة بنشاط يف تعليم اللغة، ويف تلك اٜنالة يستطيع أن يعطي أتثًنا مهّما يف 
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تطوير مهاة كبلم اللغة العربّية. ومن اٛندير ابلذكر أّن تطوير مهارة الكبلم ال 
ا يتوّقف أيضا ابلعوامل الداخيلّية مثل يتوّقف على العوامل اٝنار٩نّية فحسب. وإ٧نّ 

ويف األساس، ينعكس أتثًن استخدام  ذكاء، وإبداع، ونضج لكل طالبة.
بعضا يف عمالّية التعليم  طالبات بعضهنّ االسرتاتيجّية االجتماعّية يف التفاعل بٌن ال

إذا إّن الطبّلب اٞنتفاعل يف طرح األسئلة والتعاون،  داخل الفصل أو خارجو.
 .00عور ابلتعاطف مع الزمبلء تتطّور مهارة كبلمو بشكل إ٩نايبوالش

ومهارة الكبلم ىي قدرة التعبًن عن األفكار أو نقل الرسائل أو اٞنعلومات  
بشكل مباشر سواء عن طريق اٞنبلحظة أو اٞنناقشة أو إعادة القّصة. ويف التعبًن أو 

يها جوانب اٞنفردات اليت ف دقة اللغةنقل اٞنعلومات ٩نب أن يكون مدعوما يف 
. ولذلك، كما أّن يف االسرتاتيجّية االجتماعّية الشعور 04واٛنوانب النحويّة

ابلتعاطف مع األخرين فيها أيضا إمكانّية للتصحيح وإعطاء اٞنداخبلت بٌن 
 الطبّلب.

إذا كان ثبلثة مراحل تؤدى حسنة  تتطّور مهارة الكبلم لدى الطالبات 
ت بعضهّن بعضا أن تتكلم ابللغة العربّية كثًن ابستخدام بشكل إ٩نايب. ٓنّب الطالبا

اٞنفردات اٞنأخوذة مع اٞنعلم أو الزمبلئهّن. وىذه األحوال مسّبب ارتفاع نتيجة 
االختبار يف اجملموعة التجريبّية. ومن اٛندير ابلذكر أّن استخدام االسرتاتيجّية 

يف مدرسة نور العلوم   اتاالجتماعّية يستطيع أن يرتقي مهارة الكبلم لدى الطالب
ومن اٞنعروف أن االسرتاْنّية ىي طرق  الر٘نة الثانوية اإلسبلمّية كبونساري ماالنج.

 .00 عملية التعليم والتعلمستخدمة لنيل اٟندف اٞنقرر يفم
 

 

                                                           
11

 Rebecca L Oxford, Terjemahan Language Learning Stratetgies. (New York: Newbury House 

Publishers,1990) hlm .15 
12
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 الفصل السادس
 االختتام

 نتائج الدراسةملّخص  . أ
شرحت الباحثة شرحا واضحا يف الفصل السابق وتستخلص الباحثة ٣نا  قد

 يتضمن يف ىذا البحث من نتائج الدراسة وىي كؤليت:
( طرحت 0استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية يشتمل على ثبلثة مراحل وىي ) .0

وللتضويح الطالبات األسئلة عن الصورة اٞنستخدمة يف عملّية التعليم للتصحيح 
( تعاونت الطالبات مع األخرين وىو يتكّلم مثىن مثىن بٌن الطالبات 4)

( تعاطفت الطالبات مع األخرين وىي وجود روح 0بعضهّن بعضا والباحثة )
التعاون مع األخرين وشعور الىتمام األخريٌن. واشرتكت الطالبات نشاطة، 

ة. كل الطالبة ْنرب نفسها و٘ناسة، وهبجة، ال طالبة إاّل ابلتكلم ابللغة العربيّ 
ان تتكّلم ابللغة العربّية. ىذه اٞنراحل تشكل الطالبات اٞنتفاعل بعضهّن بعضا. 
وإذا كانت الطالبة متفاعلة يف طرح األسئلة، والتعاون، ولديها شعور التعاطف 

 مع األخرين تتطور مهارة كبلمها بشكل إ٩نايب.
لرتقية مهارة الكبلم لدى الطالبات يف  استخدام االسرتاتيجّية االجتماعّية فّعال  .4

مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج كما دلتو نتيجة 
االختبار القبلي والبعدي من اجملموعتٌن، وىناك فرق واضح بينهما. ونتيجة 

% = 01لتقدير اٞنعنوي جدويل اب tاختبار من نتيجة اٜنسايب أكرب  tاختبار 
وىي  4،100%=0كذلك أكرب من نتيجة تقدير اٞنعنوي و   0،611
 فروض البحث مقبولة.ّنعىن  0،040

  



69 
 

 

 االقرتاحات  . ب
 نتائج الدراسة يف ىذا البحث استطاعت الباحثة أن تقوم بناء على

اليت يستخدم كلئلضافة لتعليم اللغة العربّية خاّصة لرتقّية مهارة الكبلم  االقرتاحات
 وىي كاأليت:

إبداعّيا وفّعالّية يف اختيار االسرتاتيجّيات التعليمّية يف  معّلم اللغة العربّية. يكون 0
داخل الفصل ومنها اسرتاتيجّية االجتماعّية، كما نتائج الدراسّية يف ىذا 

 البحث أّن اسرتاتيجّية االجتماعّية يستطيع أن يرتقي يف مهارة الكبلم.
ديدة يف تعليم . على الباحثٌن األخرين أن يطوروا ىذا البحث لزايدة الطريقة اٛن4

 اللغة العربّية خاصة يف تعليم مهارة الكبلم.
. اٞنعّلم تدريب الطالبات على مهارة الكبلم ابللغة العربّية عند تعليمها أو 0

 خارجها.
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اىرة: مكتبة )الق فنيياتو واسرتاتيجيتو وأسالب تعليميّة،  -اٜنوارودي، مىن إبراىيم اللب
  (4110وىبة، 

طرق  –أساسو، مدخالو  –تعليم اللغة العربيّة للناطقٌن بلغات أخرى ١نمود كامل الناقة، 
 (0210مكة: جامعة أم القرى، )، التدريس

 (0221النهضّية اٞنصريّة، )القاىرة: مكتب طرق تدريس اللغة العربية،إبراىم دمحم عطا، 

أ٘ند فؤاد عليان، اٞنهارات اللغويّة ماىياهتا وطرائق تدريسيها،)الرايض: دار اٞنسلم، 
0224) 

طرائق تدريس اللغة العربيّة لغًن الناطقٌن هبا ١نمود كامل الناقة ورشدي أ٘ند طعيمة، 
 ( 4110ايسيكو، :مّية للرتبّية والعلوم والثقافةمنشورات اٞننظمة اإلسبل)

 حسٌن عبد الر٘نن اٜنسن، دراسات يف مناىج وأتصيلها،)عميد كلية الرتبّية(

اسرتاتيجيات التدريس اٞنتقّدمة واسرتاتيجيات عبد اٜنميد حسن عبد اٜنميد شاىٌن، 
 (4104،)جامعة اإلسكندريّة: التعلم وأ٧ناط التعلم

 ( 4110قاىرة، مكتبة الوىبة،إبراىيم اللبودي، اٜنوار وإسرتاْنّية وتعليمّية )ال
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، )القاىرة: دار الوسائل التعليميّة  واٞننهجأ٘ند خًني كاظم وجابر عبد اٜنميد جابر، 
 ( 0220النهفة العربّية، 

نظرية تعلم روزا موئد ميتشل، فلورنس مايلز، ترٗنة الدكتور عيس بن عودة الشربويف، 
 ( 0201بّية السعوديّة،، )جامعة اٞنلك سعود: اٞنملكة العر اللغة الثانية

رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسية النظريّة و٣نارستو العلمّية.) دمسق: دار 
 (4111الفكر، 
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نور العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية كبونساري نبذة اترخيّية مدرسة  ٔادلالحق 
 سوكون ماالنج

 ادلواقع اجلغرايف . أ
 العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج يفقع مدرسة نور ت
كاجوك  منطقة ماالنج بقرية   رقم سبعة عشرائبدا ستسؤي توبون الشارع 

 ١نافظة جاوا الشرقّية. كبونساري سكون
 اتريخ التأسيس  . ب

سوكون أنشأت مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري 
ؤّسسها الشيخ أ٘ند شفاء. وأىدافها لتعليم أبناء وم 0260ماالنج يف عام 

وبنات من إندونيسّية أن يصبحوا ٠نتمعا مفيدا لؤلخرين وكذلك لببلدىم  
إندونيسّية، وىم يعطي دورا مهّما يف ٠نتماعهم وأن يكون جيبل عاٞنا وحسن 
 اٝنلق يف عماليتهم مع الناس و٬نلكون اٞنهارات لتنمّية اجملتمع والدولة خاّصة يف

 الرتبّية والدعوة. 
معهد نور العلوم كبونساري سوكون ماالنج حّّت األن ما زال يقوم 
بواظفتهم لتعليم أبناء وبنات من إندونيسّية  أن يصبحوا شعبا مفيدا لببلدىم 

 عامة وللمسلمٌن خاصة. 
 ٓنت من مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج

يف سّنو اٞنبّكر، بفضل ّ٘نستها ٗنهوريّة إندونيسيا.  الشؤون الدينّيةوزارة  رعاية
وعملها النشاط فأظهر األن اٞندرسة اٜنديثة، خاّصة عندما ينظر من مظهر 

مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  . و واألكاد٬نيجسدّي 
يتّم ابلوسائل والتسهيبلت ابلتّمام فإّن لديها اٞنعمل، واٞنكتبة، واٞنصّلى،  ماالنج

واٞنعهد للطالبة ومكان الفنون والرايضة. وكذلك وجود اٞندرسون اٞنهرون يف 
 فّنهم.
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ماالنج مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري قامت 
سة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية در ٞن  KTSPبتنفيذ وتطوير منهج التعليمّي 

أن تراجع إىل مبادئ توجيهيّة  KTSPماالنج. وتطوير منهج التعليمّي كبونساري 
. ٓنقق ىذا منهج التعليمّي بداء من BSNPمنهجّية وحدة التعليم الذي ٫نرج من 

يف ىذه اٞندرسة من الفصل العاشر، واٜنادية  4111/ 4110العام الدراسي 
الفصل العاشر  4100/  4102والثانية عشر. ويف العام الدراسي  عشر،

 وفقا للمرسوم من مكتب منطقة سورااباي.  4100يستخدم ّننهج التعليمي 
 وبعثتها رؤية ادلدرسة . ج

مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة رؤية اٞندرسة من تربّية والتعليم يف 
 ىي:  اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج

اٞندرسة اإلسبلمية والشعبية واٞنندري يف اجملتمع ، موثوقة يف العلوم ٓنقيق 
  (IMTAQ) ، وعلوم اإل٬نان والتقوى (IPTEK) والتكنولوجيا

من تربّية والتعليم يف  وبعثة اٞندرسة ، ورؤية اٞندرسةلتحقيق  وبعثة اٞندرسة
 ىي: ، مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج

 إقامة الرتبّية للتعليم اٞنفّضل .0
إنتاج اٞنتخرجٌن ابالستقبللّية، واالبتكار، والتنافس على ٗنيع تنمّية  .4

 اٜناجات
تنمّية اٞنواقف والسلوكّيات األمانة، وحسن اٝنلق، وتفكًن العلومّية يف  .0

 ٗنيع العمل
 قادرة على قيمة اٞننفعة يف اجملتمع، والشعب، والببلد، والدين .2

 
 ادلدرسةأىداف  . د

مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية  من تربّية والتعليم يف أىداف 
 ىي:  كبونساري  ماالنج
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، وعلوم اإل٬نان (IPTEK) العلوم والتكنولوجيآنقيق طريقة التعليم على أساس  .0
  (IMTAQ) والتقوى 

 والببلدإنتاج اٞنتخرجٌن أن يصبحوا منفدا للدين، واجملتمع، والشعب،  .4
 اٞنعايًن الوطنية والدوليةعلى اٞندارس ٓنقيق إدارة  .0
 يتّم وسيلة اٞندرسة اليت .....على أىداف اٞندرسة .2
 ٓنقيق تطوير بئة اٞندرسة الثقافيّة واإلسبلمّية .0

  حالة الطالبات . ه
مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية  عدد الطالبات يف  بلغت

طالب.  410حوىل  4101 /4100 العام الدراسيّ  كبونساري  ماالنج
طالب، والطبّلب يف الفصل  11العاشر حول يف الفصل  الطبلب نكوّ ويت

 012 والطبلب يف الفصل الثاين عشر حول، طالب 21 اٜنادي عشر حول
فصبل. ويتكّون الفصل  02أّما عدد الفصول يف ىذه اٞندرسة وىي طالب. 

لثاين عشر ٙنسة فصول، والفصل الثاين عشر العاشر أربعة فصول، والفصل  ا
 ٙنسة فصول، كما يف اٛندوال األيت.
مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية  جدوال لعدد الطالبات من 

 كاأليت:  4101 /4100سنة الدراسة ل كبونساري  ماالنج
عددالطبلب من مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج  اٛندول

 .4101/ 4100لسنة الدراسة 

 عدد الطالبات الفصل رقم

0 

 العاشر الفصل

X-MIA-1 1 

4 X-MIA-2 40 

0 X-IIS-1 00 
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 X-IIS-2 06 

 

 ادي عشراحلالفصل 

XI-MIA-1 6 

 XI-MIA-2 42 

 XI-IIS-1 40 

 XI-IIS-2 42 

 XI-IIS-3 40 

 

 ثاين عشرالالفصل 

XII-MIA-1 0 

 XII-MIA-2 02 

 XII-IIS-1 40 

 XII-IIS-2 01 

 XII-IIS-3 01 

 ٕٚٛ موعةاجمل 

 
 

 دراسّيةادلنهج الدراسّي وتوزيع حّصة  . و
 مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنجتعتمد 

الفصل  4100/  4102، بداء العام الدراسي 4100على اٞننهج الدراسي 
 وزارة الشؤون الدينّيةوفقا قررهتا  4100العاشر يستخدم ّننهج الدراسي  

أن يستعّد ٠نتمع إندونيسّي  4100 اٞننهج الدراسيّ . يهدف ٗنهوريّة إندونيسيا
منتجٌن، مبدعٌن،  ليكون أن ٬نلك قدرة على العيش كأفراد، ومواطنٌن مؤمنٌن،
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ومبتكرين، وجدانٌّن وقادرة على مساعدة يف حياة اجملتمع،  والدولة، واٜناضرة 
مدرسة نور خاّصة يف اللغة العربّية يف  حصص اٞنواد الدراسّية توزيعالعاٞنّية. وأّما 
ىي ثبلث حصص يف كل  ماالنجالثانويّة اإلسبلمّية كبونساري العلوم الر٘نة 

 ة وأربعون دقائق.  أسبوع، وساعة ٙنس
 تعليم مهارة الكالم يف ىذه ادلدرسة . ز

تعليم مهارة الكبلم مهّمة لدي الطالبات اللتٌن تدّرسون اللغة العربّية  إنّ 
يف ىذا مستوى. كما أ٨نّية تعليمهم يف مهارات اللغويّة األخرى. يتم تعليم اللغة 
العربّية يف ىذه اٞندرسة يف ثبلث حصص الدراسية كل أسبوع. يتضّمن فيها تعليم 

ستماع، مهارة الكبلم، ومهارة القراءة، اٞنهارات اللغويّة األربع، وىي مهارة اإل
ومهارة الكتابة، وفيها تعليم عناصر اللغة العربّية )اٞنفردات والرتكيب(. وأىداف 

مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  تعليم مهارة الكبلم يف 
اٞننهج الدراسي  تتمثل يف األىداف العاّمة لتعليم اللغة العربّية اليت قررىا ماالنج
. وأىداف تعليم مهارة الكبلم يف درس اللغة العربّية ٟنذه اٞندسة كما ورد 4100

يف اٞننهج الدراسي فهي أن يتمكن الطلبة من التكلم أو احملادثة عن إستجابة 
العبارة، وأن يعرّب عبارة بسيطة عن ٫نرب ويسأل احملدث، الشعور، والسلوك، 

ة البسيطة مع اىتمام عناصر اللغة، وقواعدىا، ويرّتب نّص اللسان والكتاب
  وثقافتها صحيحا ومناسبا. 

 ادلواد الدراسّية تعليم مهارة الكالم . ح
، و١نتوى اٞنواد فهو 4100إّن اٞنواد الدراسّية تعتمد على اٞننهج الدراسي 

ستماع، ربّية ومهارهتا األربع )مهارة االمناسب مع أىداف تعليم اللغة الع
اٞنواد اٞندروسة لكّل مراحل الدراسّية الثبلثة تثتمل والكبلم، والقراءة، والكتابة(. 

 على اٞنهارت اللغويّة األربع وعناصر اللغة )اٞنفردات والرتاكب(.
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 عليمختطيط الت ٕ ادلالحق

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN STRATEGI SOSIAL 

 

Nama Sekolah : MA Nurul Ulum Ar- Rohmah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : XI/ Genap 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

Pokok Bahasan : ( والطبيعية والثقافةمعالم السياحة  ) 

Aspek  : الكالم 

Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit (2 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Meyakini adanya motivasi internal 

(instrinstik) sebagai anugerah Allah 

untuk pengembangan kemampuan 

berbahasa Arab 

 

 

2.1 Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (instrintik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa 

 

4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai 4.1.1 Melakukan tanya jawab sesuai contoh 
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konteks dengan tepat dan lancar 

terkait topik  

 (معالم السياحة والثقافة والطبيعية)

4.2 Menyampaikan berbagai informasi 

lisan sederhana tentang 

 dengan (معالم السياحة والثقافة والطبيعية)

memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks.  

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis 

sederhana untuk mengungkapkan 

informasi terkait topik  

( والطبيعية معالم السياحة والثقافة ) dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks. 

ungkapan yang diprogramkan pada 

pokok bahasan ( معالم السياحة والثقافة

 .dengan benar (والطبيعية

4.1.2 Mampu menjawab pertanyaan lisan 

yang diajukan lawan bicara terkait 

topik 

 (معالم السياحة والثقافة والطبيعية)

4.2.1 Menyampaikan isi dialog terkait topik 

 secara lisan (معالم السياحة والثقافة والطبيعية)

4.2.2 Menyimpulkan isi dialog secara lisan 

terkait topik  

( افة والطبيعيةمعالم السياحة والثق ) 

4.3.1 Menyusun kata/frase yang tersedia 

menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 

yang dipelajari pada topic ( معالم السياحة

 (والثقافة والطبيعية

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran  

terapan dalam pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data dalam  tabel  

Distribusi Frekuensi  diharapkan siswa dapat : 

1. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan pada 

pokok bahasan (معالم السياحة والثقافة والطبيعية) dengan benar. 

2. Mampu menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara terkait 

topik 

( والطبيعية والثقافةمعالم السياحة  ) 

3. Menyampaikan isi dialog terkait topik ( والطبيعية والثقافةمعالم السياحة  ) secara 

lisan 

4. Menyimpulkan isi dialog secara lisan terkait topik  

5. ( والطبيعية والثقافةمعالم السياحة  )  

6. Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 

yang dipelajari pada topic (معالم السياحة والثقافة والطبيعية) 

 

D. Materi Pembelajaran 

Materi dalam pembelajaran ini adalah  والطبيعية والثقافةمعالم السياحة  yang terdiri 

dari sub-sub bahasan maharoh kalam di bawah ini: 

 (terlampir) جوكجاكرتا .1

 (terlampir) المقابر .2

E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Model Pembelajaran   : Strategi Sosial 

3. Metode Pembelajaran : Tanya Jawab, Diskusi, dan Penugasan 
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F. Alat/Media/Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan Belajar : Spidol, Penghapus, dan Penggaris. 

2. Media Belajar  : Kertas Bergambar, Papan Tulis dan Lembar Kerja 

Siswa. 

3. Sumber Belajar : 

a. Buku Bahasa Arab Siswa, Kementrian Agama Republik Indonesia, 

2014. 

b. Buku Bahasa Arab Guru, Kementrian Agama Republik Indonesia, 

2014. 

c. Kamus Bahasa Arab 

 

G. Kegiatan Pembelajaran  

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 

1. Siswa merespon salam dari guru dengan 

sopan. 

2. Guru mengajak siswa berdoa sesuai 

dengan agama dan keyakinannya masing 

– masing. 

3. Guru mengabsen siswa di dalam kelas. 

4. Guru menyampaikan kompetensi dasar, 

indikator, tujuan, manfaat, dan langkah – 

langkah pembelajaran serta metode  yang 

akan dilaksanakan. 

5. Siswa menerima informasi tentang 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dengan materi yang memiliki keterkaitan 

dengan materi sebelumnya. 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

Menanya 

1. Guru mengajukan serangkaian pertanyaan 

untuk memberikan gambaran tentang 

beberapa gambar yang diberikan kepada 

siswa. 

2. Siswa menjawab pertanyaan guru untuk 

membangun konsep baru. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang materi yang akan diajarkan. 

70 Menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Mengamati 

1. Guru membagi kartu gambar kepada 

masing-masing siswa untuk diamati. 

Terlampir. 

2. Masing-masing siswa mendapatkan kartu 

gambar untuk dipertanyakan ke lawan 

bicara.  

3. Siswa diminta untuk mengamati kartu 

gambar yang dibagikan guru secara 

individu dan guru membantu memahami 

permasalahan dalam gambar tersebut. 

Mengkomunikasikan 

(Menggunakan 

Strategi Sosial) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

kepada teman sejawat terkait kartu 

gambar yang disediakan guru yang di 

dalamnya terdapat beberapa butir 

pertanyaan. Jika diantara teman sejawat 

belum mampu menjawab maka siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya ke 

guru-guru bahasa Arab. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengklarifikasi dengan cara 

menentukan benar tidaknya jawaban-

jawaban yang dilontarkan oleh teman 

sejawat. 

3. Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok untuk bekerjasama dengan cara 

memusyawarahkan hasil klarifikasi 

apakah jawaban yang dilontarkan 

temannya kepada temannya sudah 

terjawab benar atau salah. 

4. Siswa bekerjasama dengan siswa yang 

lain untuk menemukan jawaban yang 

benar dari kartu gambar. 

5. Guru berkunjung kepada masing-masing 

kelompok untuk memberikan penilaian 

kepada masing-masing kelompok. 

Mengasosiasi 

1. Untuk mengetahui keberanian siswa 

dalam berbicara, guru memberikan 

tantangan untuk berbicara di depan kelas 

dan siswa yang lain memberikan 

pertanyaan. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

2. Kemudian guru menguji siswa dengan 

memberikan tes lisan terkait kartu 

gambar. 

3. Melalui tes lisan ini akan diperoleh 

seberapa fasih dan lancar siswa dalam 

berbicara. 

Penutup 

 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan 

tentang materistatistika yang telah 

dipelajari hari ini. 

2. Siswa mendengarkan arahan dari guru 

untuk materi pada pertemuan selanjutnya. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan 

berdo’a dan salam 

10 Menit 

 

  



83 
 

 

Lampiran 1 

Materi Pembelajaran Maharah Kalam 

 
Gambar 1 

 

 
     Gambar 2 
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، وقبل أن تصفها، تصف ىذه الصورة شفوايأمامك األن صورة  معبد برمباانن، اٞنطلوب منك أن 

 تسأل مع أصدقائك عن األسئلة األتية أو األسئلة األخرى حول الصورة:
 ماسم ىذا اٞنعبد؟ .0
 ما أشهر اٞنعبد يف إندونيسّية؟ .4
 ىل زرت إىل ذلك اٞنعبد؟ .0
 ماذا أعجبك ىناك؟ .2
 اٞنعبد؟ ماذا عرفت؟ىل عرفت من ىذا  .0

وتسأل السؤال األخر الذي يتعلق ابلصورة، ْنّرب نفسك أن تسأل مع صديقتك أو معّلمك مثّ تصف 
 ىذه الصورة شفواي !

 
 

 
Gambar 1 
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Gambar 2 

 

، وقبل أن تصف ىذه الصورة شفوايأمامك األن صورة اٞنقابر، اٞنطلوب منك أن 
 تصفها، تسأل مع أصدقائك عن األسئلة األتية أو األسئلة األخرى حول الصورة: 

 ماذا ترى ىذه الصورة؟  .0
 ىل زرت إىل ىذا اٞنكان؟ .4
 ىل عرفت اٞنقابر من مقابر أولياء هللا يف جاوا؟ اذكري! .0
 ىل زايرة إىل اٞنقربة من أفضل األعمال يف اإلسبلم؟  .2
 اٞنقابر؟مذا تستفيذ أن تزور إىل  .0

وتسأل السؤال األخر الذي يتعلق ابلصورة، ْنّرب نفسك أن تسأل مع صديقتك أو 
 معّلمك مثّ تصف ىذه الصورة شفواي !   
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Lampiran 2 

 

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 

NO 
Aspek yang 

dinilai 
Kriteria SKOR 

1 

Fashohah a. Pengucapan lafadz bahasa Arab sangat tepat 

b. Pengucapan lafadz bahasa Arab tepat 

c. Pengucapan lafadz bahasa Arab cukup tepat 

d. Pengucapan lafadz bahasa Arab tidak tepat 

e. Pengucapan lafadz bahasa Arab sangat tidak 

tepat 

5 

4 

3 

2 

1 

2 

Tholaqoh 

(Kelancaran dalam 

berbicara) 

a. Berbicara dengan sangat lancar 

b. Berbicara dengan lancar 

c. Berbicara dengan kurang lancar 

d. Berbicara dengan tidak lancar 

e. Berbicara dengan sangat tidak lancer 

5 

4 

3 

2 

1 

3 

Kebenaran 

susunan bahasa 

a. Berbicara sesuai kaidah bahasa Arab dengan 

susunan bahasa yang sangat tepat 

b. Berbicara sesuai kaidah bahasa Arab dengan 

susunan bahasa yang tepat 

c. Berbicara sesuai kaidah bahasa Arab dengan 

susunan bahasa yang cukup tepat 

d. Berbicara sesuai kaidah bahasa Arab dengan 

susunan bahasa yang tidak tepat 

e. Berbicara sesuai kaidah bahasa Arab dengan 

susunan bahasa yang sangat tidak tepat 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4 

Kesesuaian 

dengan tema atau 

judul yang 

dibicarakan 

 

 

 

 

a. Berbicara sesuai tema yang ditentukan 

dengan sangat baik 

b. Berbicara sesuai tema yang ditentukan 

dengan baik 

c. Berbicara sesuai tema yang ditentukan 

dengan cukup baik 

d. Berbicara sesuai tema yang ditentukan 

dengan tidak baik 

5 

 

4 

3 

 

2 

 

1 
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e. Berbicara sesuai tema yang ditentukan 

dengan sangat tidak baik 

5 

Penggunaan 

Mufrodat 

a. Berbicara dengan menggunakan mufrodat 

sangat baik 

b. Berbicara dengan menggunakan mufrodat 

dengan baik 

c. Berbicara dengan menggunakan mufrodat 

dengan cukup baik 

d. dengan menggunakan mufrodat dengan tidak 

baik 

e. Berbicara dengan menggunakan mufrodat 

dengan sangat tidak baik 

5 

4 

 

3 

 

2 

1 

Keterangan: 

Keterangan bobot skor: 

 Skala Nilai 5 (Sangat Baik) 

 Skala Nilai 4 (Baik) 

 Skala Nilai 3 (Cukup) 

 Skala Nilai 2 (Kurang) 

 Skala Nilai 1 (Sangat Kurang) 

SKOR MENTAH SKOR STANDAR/NILAI KETERANGAN 

90 – 100 

80 – 89 

65 – 79 

55 – 64 

0 – 54 

A 

B 

C 

D 

E 

SANGAT BAIK 

BAIK 

CUKUP 

KURANG 

GAGAL 

Keterangan: 

1) Siswa dikatakan MAMPU dalam keterampilan berbicara jika mendapatkan nilai 

A, B, dan C. 

2) Siswa dikatakan TIDAK MAMPU dalam keterampilan berbicara jika 

mendapatkan nilai D dan E. 



88 
 

 

 ة يف التعليمظادلالح ٖ ادلالحق
LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

 (KELAS EKSPERIMEN) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : XI / Genap 

Materi :  

Pertemuan : I dan II 

Hari/tanggal :    

Pengamat :   

 

A. Petunjuk:  

Berilah tanda cek (√) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 

Anda! 

Dengan skala penilaian sebagai berikut: 

Skor 1: tidak baik 

Skor 2 : kurang baik 

Skor 3 : cukup baik  

Skor 4 : baik 

Skor 5 : sangat baik 

 

B. Penilaian  

No. 

Sintak 

Pembelajaran 

Saintifik 

Aspek yang Diamati 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1.  

 

Pendahuluan 

1. Siswa merespon salam dari guru 

dengan sopan. 

2. Guru mengajak siswa berdoa 

sesuai dengan agama dan 

keyakinannya masing – masing. 

3. Guru mengabsen siswa di dalam 

kelas. 

4. Guru menyampaikan kompetensi 

dasar, indikator, tujuan, manfaat, 

dan langkah – langkah 

pembelajaran serta strategi yang 

akan dilaksanakan. 

5. Siswa menerima informasi 

tentang pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan materi yang 
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No. 

Sintak 

Pembelajaran 

Saintifik 

Aspek yang Diamati 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

memiliki keterkaitan dengan 

materi sebelumnya. 

Menanya 

1. Guru mengajukan serangkaian 

pertanyaan untuk memberikan 

gambaran tentang 

beberapagambar yang 

diberikankepadasiswa. 

2. Siswa menjawab pertanyaanguru 

untuk membangun konsep baru. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang materi yang akan 

diajarkan 

Mengamati 

1. Guru membagi 

kartugambarkepadamasing-

masingsiswauntukdiamati.Terlam

pir. 

2. Masing-

masingsiswamendapatkankartuga

mbaruntukdipertanyakankelawan

bicara.  

3. Siswa diminta untuk mengamati 

kartugambar yang dibagikan guru 

secara individu dan guru 

membantu memahami 

permasalahan dalamgambar 

tersebut. 

Mengkomunikas

ikan 

(Menggunakan 

Strategi Sosial) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya kepada teman sejawat 

terkait kartu gambar yang 

disediakan guru yang di 

dalamnyaterdapat beberapa butir 

pertanyaan. Jika diantara teman 

sejawat belum mampu menjawab 

maka siswa diberi kesempatan 

untuk bertanya ke guru-guru 

bahasa Arab. 

2. Guru 

memberikesempatankepadasiswa 

untukmengklarifikasidengancara
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No. 

Sintak 

Pembelajaran 

Saintifik 

Aspek yang Diamati 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

menentukanbenartidaknyajawaba

n-jawaban yang dilontarkan oleh 

teman sejawat. 

3. Guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok untuk 

bekerjasama dengan cara 

memusyawarahkan hasil 

klarifikasi apakah jawaban yang 

dilontarkan temannya kepada 

temannya sudah terjawab benar 

atau salah. 

4. Siswabekerjasamadengansiswa 

yanglainuntukmenemukanjawaba

n yang benardarikartugambar. 

5. Guru berkunjung kepada masing-

masing kelompok untuk 

memberikan penilaian kepada 

masing-masing kelompok. 

Mengasosiasi 

1. Untukmengetahuikeberaniansiswa

dalamberbicara, guru 

memberikantantanganuntukmemb

acateks di depankelasdansiswa 

yang lain memberikanpertanyaan. 

2. Kemudian guru 

mengujisiswadenganmemberikant

eslisanterkaitteksbacaan. 

3. Melaluiteslisaniniakandiperolehse

berapafasihdanlancarsiswadalamb

erbicara. 

 Penutup 

1. Siswa bersama guru 

menyimpulkan tentang 

materistatistika yang telah 

dipelajari hari ini. 

2. Siswa mendengarkan arahan dari 

guru untuk materi pada 

pertemuan selanjutnya. 

Guru menutup pembelajaran 

dengan berdo’a dan salam 
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Catatan/Saran: 

 

 

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Malang,27 April 2018 

Pengamat 

 

 

 

 

(ATHOULLAH, 

S.Pd) 
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 ختبار القبلياال ٗ ادلالحق

 ختبار القبلياال

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة من تسهيبلت لعبادة هللا، اٞنطلوب منك أن تصف ىذه الصورة أمامك األن 
 شفواي، وقبل أن تصفها، أجب عن ألسئلة األتية حول الصورة:

 ماذا ترى يف الصورة؟ .0
 ىل زرت إىل ذلك اٞنكان ؟ .4
 ماذا عرفت عن ىذا اٞنكان ؟ .0
 ماذا نعمل يف ذلك اٞنكان؟ .2
 ىل تعجب ىذا اٞنكان ؟ ماذا أعجبك ؟ .0
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صورة من تسهيبلت لعبادة هللا، اٞنطلوب منك أن تصف ىذه الصورة أمامك األن 
 شفواي، وقبل أن تصفها، أجب عن ألسئلة األتية حول الصورة:

 ؟ ماذا ترى يف الصورة .0
 ماذا يفعل اٞنسلمون ؟ .4
 ما األدوات اليت فيها ؟ .0
 مذا رأيك عن دور اٞنسجد ؟ .2
 ىل ترى اٞنصّلون خشوعا ؟ كيف عرفت ؟ .0
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 ختبار البعدياال ٘ادلالحق 

ختبار البعدياال  

 

، اٞنطلوب منك أن تصف ىذه معامل السياحة والثقافة والطبيعّيةأمامك األن صورة من 
 الصورة شفواي، وقبل أن تصفها، أجب عن ألسئلة األتية حول الصورة:

 ؟ماذا ترى ىذه الصورة .0
 ىل زرت إىل ذلك اٞنكان ؟ .4
 أين يقع ىذا اٞنعبد؟ .0
 اٞنعبد؟ماذا عرفت من ىذا  .2
 ىل تعجب ىذا اٞنعبد؟ ٞنذا أعجبك؟  .0
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، اٞنطلوب منك أن تصف ىذه معامل السياحة والثقافة والطبيعّيةأمامك األن صورة من 
 الصورة شفواي، وقبل أن تصفها، أجب عن ألسئلة األتية حول الصورة:

 ؟ماذا ترى ىذه الصورة  .0
 ىل زرت إىل ذلك اٞنكان ؟ إىل أين؟ .4
 جوكجاكرات؟ماذا عرفت من مدينة  .0
 ما أشهر اٞنعبد يف جوكجاكرات؟ .2
 ىل تريدين أن تذىيب إىل جوكجاكرات؟ .0



96 
 

 

 ة التجريبّيةتبار للمجموعخنتيجة اال ٙادلالحق 

 :التجريبية كأليتختبار القبلي للمجموعة نتائج اال

 أمساء الطالبات الرقم
 نتائج اإلختبار لكل نقط

 التقدير النتيجة
 مفردات تعبري تراكب طاّلقة نطق

 مقبول ٛٙ ٓٛ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ أبدة ميلّية هلل 0
 ضعيف ٗٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٙ أفرح مولدية نصرينا 4
 ضعيف ٕ٘ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٗ ٓٙ ألفنة استغفار مصلّية 0
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٙ أنساء إفادة اٜنسنّية 2
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٛ ٓٛ ٓٗ ٓٗ دوي ٗنيلة الفطريّة 0
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٛ ٓٛ ٓٗ ٓٗ دوي نور عيين 6
 انقص ٙ٘ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ حسنل اٝنإنة 0
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٛ إيك رحايو 1
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ لطفية جونتا 2
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ مرأة الصاٜنة رمضان 01
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ميلة فوجي ليستاري 00
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ نندى فتماساري افريليا 04
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ اوليفيا جنيتا 00
 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٛ ٓٙ ٓٙ ٓٙ فرتي والنداري 02
 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ ر٘نة موىل فوزة أ 00
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ر٘نة أعدة السعادة 06
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ فيدى فتاراين 00
 ضعيف ٗٗ ٓٙ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ رزقي أمالية 01
 انقص ٗٙ ٓٛ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ سيندي اسنيين ف 02



97 
 

 

 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٛ ٓٙ ٓٙ ٓٙ سيت ليلى نندا ر 41
 ضعيف ٕ٘ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٗ ٓٙ سلفى 40
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ تيكا ليلة النساء 44
 ضعيف ٛٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٛ زىرة البدريّة 40
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 :التجريبية كأليتللمجموعة  البعدي ختبار نتائج اال

 أمساء الطالبات الرقم
 نتائج اإلختبار لكل نقط

 التقدير النتيجة
 ادلفردات تعبري تراكب طاّلقة نطق

 جّيد ٗٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٓٔ أبدة ميلّية هلل 0
 مقبول ٛٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ ٓٙ ٓٛ أفرح مولدية نصرينا 4
 مقبول ٛٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ ٓٛ ٓٙ ألفنة استغفار مصلّية 0
 مقبول ٕٚ ٓٙ ٓٙ ٓٛ ٓٛ ٓٛ أنساء إفادة اٜنسنّية 2
 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ دوي ٗنيلة الفطريّة 0
 جّيد ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ دوي نور عيين 6
 مقبول ٕٚ ٓٛ ٓٛ ٓٙ ٓٛ ٓٙ حسنل اٝنإنة 0
 جّيد ٓٛ ٓٓٔ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٙ إيك رحايو 1
 جّيد ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ لطفية جونتا 2

 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٛ ٓٙ ٓٙ ٓٙ الصاٜنة رمضانمرأة  01
 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٛ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ميلة فوجي ليستاري 00
 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٛ ٓٙ ٓٙ ٓٙ نندى فتماساري افريليا 04
 جّيد جدّ  ٕٜ ٓٛ ٓٓٔ ٓٛ ٓٓٔ ٓٓٔ اوليفيا جنيتا 00
 جّيد ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ فرتي والنداري 02
 جّيد ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ر٘نة موىل فوزة أ 00
 ضعيف ٗٗ ٓٙ ٓٗ ٕٓ ٓٗ ٓٙ ر٘نة أعدة السعادة 06
 ضعيف ٛٗ ٕٓ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ فيدى فتاراين 00
 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ رزقي أمالية 01
 جّيد ٗٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٓٔ ٓٛ سيندي اسنيين ف 02
 جّيد ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ سيت ليلى نندا ر 41
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 جّيد جدّ  ٕٜ ٓٛ ٓٓٔ ٓٛ ٓٓٔ ٓٓٔ سلفى 40
 جّيد ٓٛ ٓٓٔ ٓٛ ٓٙ ٓٛ ٓٛ تيكا ليلة النساء 44
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ زىرة البدريّة 40
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 للمجموعة الضابطةتبار خنتيجة اال ٚ ادلالحق
 

 :القبلي للمجموعة الضابطة كأليت ختبارنتائج اال

 أمساء الطالبات الرقم
 نتائج اإلختبار لكل نقط

 التقدير النتيجة
 مفردات تعبري تراكب طاّلقة نطق

 انقص ٙ٘ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٙ أىف ر٪ناان علي 0
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٙ أيدى أماليا فوتري 4
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٛ عٌن طّيبة 0
 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٗ أنساء أوكتافيا ر 2
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ فًنّزى فطوى موالين 0
 ضعيف ٗٗ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٗ حفصة 6
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٛ حنيفة األزكياء 0
 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ عندان زلفى ثوريّة 1
 ضعيف ٛٗ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٗ إنتان نور الفوزيّة 2
 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ليلي فار٪نة ٣نلؤة 01
 ضعيف ٛٗ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٗ لداي أفريليا مغفرة 00
 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ مصبلحة اٜنسنة 04
 انقص ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٛ انبلة علم حاكمة 00
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ انبلة ماي اتمارا 02
 ضعيف ٛٗ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٗ انسيا أيو ديّة 00
 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ نعمة الفوزيّة 06
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٙ ٕٓ نور القماريّة ألفى 00
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٗ ٓٙ رشك نور عزيزة 01
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 انقص ٙ٘ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٙ سيت فطريّة 02
 انقص ٗٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ سيت مرلّية 41
 ضعيف ٛٗ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٗ ٓٙ تشٍن أسفانيا فًنمانيار 40
 انقص ٙ٘ ٓٙ ٓٗ ٓٗ ٓٙ ٓٙ زىران الكهف 44
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٛ ٓٙ فاطمة الزىراء 40
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 :الضابطة كأليتالبعدي  للمجموعة ختبار نتائج اال

 أمساء الطالبات الرقم
 نتائج اإلختبار لكل نقط

 التقدير النتيجة
 ادلفردات تعبري تراكب طاّلقة نطق

 مقبول ٕٚ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٙ ٓٙ أىف ر٪ناان علي 0
 مقبول ٕٚ ٓٙ ٓٛ ٓٛ ٓٙ ٓٛ أيدى أماليا فوتري 4
 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ عٌن طّيبة 0
 مقبول ٛٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ ٓٛ ٓٙ أنساء أوكتافيا ر 2
 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ فًنّزى فطوى موالين 0
 ضعيف ٙ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ حفصة 6
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٛ حنيفة األزكياء 0
 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ عندان زلفى ثوريّة 1
 انقص ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ إنتان نور الفوزيّة 2

 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ليلي فار٪نة ٣نلؤة 01
 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٗ لداي أفريليا مغفرة 00
 ضعيف ٕ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٗ ٓٙ ٓٙ مصبلحة اٜنسنة 04
 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ انبلة علم حاكمة 00
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ انبلة ماي اتمارا 02
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ انسيا أيو ديّة 00
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ نعمة الفوزيّة 06
 ضعيف ٕ٘ ٓٙ ٓٗ ٓٗ ٓٙ ٓٙ نور القماريّة ألفى 00
 انقص ٙ٘ ٓٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ رشك نور عزيزة 01
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ سيت فطريّة 02
 مقبول ٛٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ ٓٙ ٓٛ سيت مرلّية 41
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 ضعيف ٕ٘ ٓٙ ٓٙ ٓٗ ٓٗ ٓٙ تشٍن أسفانيا فًنمانيار 40
 انقص ٓٙ ٓٙ ٓٛ ٓٗ ٓٙ ٓٙ زىران الكهف 44
 انقص ٗٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ ٓٛ ٓٙ فاطمة الزىراء 40
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 شعرية االستبانة ٛادلالحق 

 االستبانة عن اسرتاتيجّية االجتماعّية شعريّة

 الرقم
وجو من 

اسرتاتيجّية 
 االجتماعّية

 رلموع رقم السؤال مؤّشر

0 
 طرح األسئلة

 طرح األسئلة للتوضح .0
 طرح األسئلة للتصحيح .4

0،4 
0،2 

ٕ 
ٕ 

4 
 التعاون مع األخرين

 التعاون مع الزمبلء .0
التعاون مع مستخدمٌن  .4

 أكفاء اللغة

0،0 
6 

ٕ 
ٔ 

التعاطف مع  ٖ
 األخرين

 

 الثقايف فهم ٓنسٌن .0
مراعاة أفكار ومشاعر  .4

 األخرين

1،2،01 
00 

ٖ 
ٔ 

 ٔٔ رلموع:
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 االستبانة ٜادلالحق 
ANGKET UNTUK SISWA 

Instrumen Penelitian Penggunaan Strategi Sosial Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Siswi MA Nurul Ulum Ar- Rohmah 

Kebonsari Malang Semester Genap Tahun 2017/2018 

NAMA :……………………………… 

KELAS :……………………………….  

Petunjuk Pengisian: 

1. Awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim 

2. Tulis nama dan kelas dengan lengkap 

3. Jawablah pertanyaan dengan jujur, hasil dari angket tidak mempengaruhi 

nilai apapun. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan teman- teman. 

5. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan teman- teman dengan 

kriteria: 

A  : Sangat Setuju 

B  : Setuju 

C  : Ragu-ragu 

D  : Tidak Setuju 

E  : Sangat Tidak Setuju 

6. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya 

 

Pernyataan 
Kriteria 

A B C D E 

1. Jika saya kesulitan dalam berbicara bahasa 

Arab saya akan bertanya  

     

2. Dengan Strategi sosial, saya berani untuk 

bertanya dengan bahasa Arab 

     

3. Saya meminta koreksi kepada guru atau teman 

terkait berbicara bahasa Arab saya 

     

4. Dengan meminta koreksi, keterampilan 

berbicara bahasa Arab saya meningkat 

     

5. Dengan Strategi sosial mendorong saya untuk 

aktif bertanya didalam kelas 

     

6. Dengan bekerjasama dengan teman, 

meningkatkan kelancaran berbicara bahasa 

Arab saya 
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7. Dengan bekerjasama dengan teman, 

memudahkan saya untuk berbicara bahasa 

Arab 

     

8. Jika teman kesusahan dalam berbicara bahasa 

Arab, maka saya membantunya 

     

9. Dengan strategi sosial ini, saya lebih berani 

untuk berbicara bahasa Arab  

     

10. Langkah- langkah yang diterapkan dalam 

strategi sosial, menjadikan kalam saya lebih 

baik dari sebelumnya 

     

11. Saya menghargai kemampuan kalam lawan 

bicara saya 
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 نتيجة االستبانة ٓٔ ادلالحق
 حتليل نتائج االستبانة من اجملموعة التجريبّية

ٔٔ ٔٓ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ  
2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 ٔ 
0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 ٕ 
2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 ٖ 
0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 ٗ 
0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 ٘ 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ٙ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ٚ 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 ٛ 
0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 ٜ 
0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 ٔٓ 
2 0 2 2 2 4 2 4 4 2 0 ٔٔ 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 ٕٔ 
2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 ٖٔ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ٔٗ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٔ٘ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٔٙ 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 ٔٚ 
2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 ٔٛ 
2 0 2 2 0 0 2 2 4 2 2 ٜٔ 
0 2 0 2 2 2 2 0 4 2 0 ٕٓ 
2 2 2 0 2 2 2 0 4 0 2 ٕٔ 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٕٕ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٕٖ 

 اجملموع 016 21 20 016 22 016 010 21 016 012 011
 نتائج االستبانة يف كل األسئلة

 نسبة ادلئويّة اجملموع األسئلة يف االستبانة
1. Jika saya kesulitan dalam berbicara bahasa 

Arab saya akan bertanya  
016 24%  

2. Dengan Strategi sosial, saya berani untuk 

bertanya dengan bahasa Arab 
21 10%  

3. Saya meminta koreksi kepada guru atau teman 

terkait berbicara bahasa Arab saya 
20 10%  

4. Dengan meminta koreksi, keterampilan 

berbicara bahasa Arab saya meningkat 
016 24%  

5. Dengan Strategi sosial mendorong saya untuk 

aktif bertanya didalam kelas 
22 16%  

6. Dengan bekerjasama dengan teman, 

meningkatkan kelancaran berbicara bahasa 

Arab saya 
016 24%  

7. Dengan bekerjasama dengan teman, 

memudahkan saya untuk berbicara bahasa 

Arab 
016 24%  

8. Jika teman kesusahan dalam berbicara bahasa 

Arab, maka saya membantunya 
21 10%  

9. Dengan strategi sosial ini, saya lebih berani 

untuk berbicara bahasa Arab  
016 24%  

10. Langkah- langkah yang diterapkan dalam 

strategi sosial, menjadikan kalam saya lebih 

baik dari sebelumnya 
012 20%  

11. Saya menghargai kemampuan kalam lawan 

bicara saya 
011 22%  
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 دليل ادلقابلة ٔٔادلالحق 

 دليل ادلقابلة
 

 : مدير مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنجمصادر البياانت .0
اإلسبلمّية كبونساري ماالنج نور العلوم الر٘نة الثانويّة مدرسة كيف أتسيس  . أ

 وتطويرىا حّّت األن؟
نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج مدرسة اتريخ التأسيس   . ب

 وتطويرىا:
 نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج؟مدرسة مّت أتسيس  (0
اإلسبلمّية كبونساري  نور العلوم الر٘نة الثانويّةمدرسة كيف اتريخ التأسيس  (4

 ماالنج؟
نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري مدرسة من مدير اٞنعهد يف  (0

 ماالنج من األّول حّّت األن؟
 رؤية وبعثة مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج؟ ما . ج
 ة كبونساري ماالنج؟ما أىداف مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلميّ  . د
كيف حالة الطالبات يف مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  . ه

 ماالنج؟
مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية   معلم اللغة العربّية يف مصادر البياانت: .4

 كبونساري ماالنج
نور العلوم الر٘نة الثانويّة مدرسة كيف عملّية تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية يف  ( ت

 ؟اإلسبلمّية كبونساري ماالنج
مدرسة ماذا طريقة التعليم يستخدمها اٞنعلم يف تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية يف   ( ث

 ؟نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج
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مدرسة نور العلوم أّي اٞنواد يستخدمو اٞنعلم يف تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية يف  . ج
 الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج؟

كيف مشاركة الطالبات يف تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية يف مدرسة نور العلوم  . د
 الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج؟

 كيف تقوًن يف تعليم مهارة كبلم اللغة العربّية؟ . ه
ة االجتماعّية يف ترقّية مهارة كبلم اللغة العربّية يف ما رأيك عن استخدام اسرتاتيجي . و

 مدرسة نور العلوم الر٘نة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج؟
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 السرية الذاتية

 : عندان زلفى   االسم

 ٕٛٓٓ٘ٔٗٔ:   رقم القيد

 ٜٜٙٔسبتمرب  ٕٓدينباسار، :  مكان ادلالد واترخيو

 : كلية علوم الرتبّية والتعليم  كلية/ قسم

 /قسم تعليم اللغة العربّية  

 مٕٗٔٓ:  سنة بداية الدراسة

 ابل -ابدونج -: كوات مشالّ    العنوان

 ٜٕٕٕٓٙٛٛٓٗٛٓ:   رقم اذلاتف

 upazulfa96@gmail.com: الربيد اإليليكرتوين

 

 ٕٛٔٓمايو  ٕ٘ماالنج، 
 الطالبة

 

 عندان زلفى
ٕٔٗٔ٘ٓٓٛ 

 

 

  

 


