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ABSTRACT

Isnol Khotimah, 2016. The Improvement of Speaking Skill Learning through Arabic
Intonation of The Nurul Jadid Junior High School Probolinggo East Java, Thesis,
the Study Program of Arabic Language Education at Pascasarjana the State Islamic
University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisors 1) Dr. H.Torkis Lubis
DESS, 2) Dr. H. Zulfi Mubarok
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The observation is conducted by the the researcher in the program of language
development at the Junior High School (SMP) of Nurul Jadid Paiton Probolinggo has
found that one of the problem which the students felt in Arabic language learning is
lackness of motivation of the students themselves in speaking skill learning they are not
able to speak strongly in speaking, lack of the bravery in arabic language  learning
especially in speaking. Mostly they are Madurese, so they are using Madurese style in
their language.

Based on the problem above, the researcher considered the arabic language
learning by hyphotesis that there is an implementation of Audio-lingual Method as the
solution of the speaking skill problem. The researcher used this hyphotesis  by
considerations: 1) Rusdi Ahmad Thuaimah dan Mahmud Kamil Naqah stated that arabic
language learning especially the speaking skill is actually speaking drills (mumarasah al-
kalam), 2) and by knowing that Audio-lingual Method is a method based on speaking
drills that use good enough portion, also it use the memorizing of materials must be
master by the students.

Based on the real problem above, so the formulation of the research is aimed to
know the arabic learning process and the influence of it for the students of Junior High
School in Nurul Jadid College  Paiton Probolinggo, Jawa Timur

So that the hyphotesis of the research is the implementation of Audio-lingual
Method is going to increase the students skill in speaking arabic language.

The researcher is using Classroom Action Research (CAR), that are consits of
four steps that are planning, implementing, observing, reflection, and it is use the
qualitative and the quantitative data, aslso it is in two cycles. While the collecting data
used by the researcher is observation, and interviews and speaking skill test.

The research is use the development method and it use the population of eight
students at the Language Intensive Program– LIP – academic year 2012-2013. The design
is used the instrument pre-test and post-test that contains severeal questions.

The result of research that the development of arabic language learning can be done in
some steps, such as the first is the step of the eraly collecting data (research problem),
then the step of need analysis, the step of learning development. The second,



implementing the arabic language learning by using the method that showed the Audio-
lingual Method is effective to increase the students’ speaking skill of the eight class at the
LIP ( Language Intensive Program) SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo.



مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

Isnol Khotimah, 2016. Pembelajaran Keterampilan Berbicara dengan Intonasi Arab untuk
Siswi Sekolah Menengah Pertama SMP Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur,
Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing 1) Dr. H.Torkis Lubis
DESS, 2) Dr. H. Zulfi Mubarok

Kata Kunci: Kecakapan berbicara, Intonasi arab

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Program Pengembangan Bahasa di
Sekolah Menengah Pertama SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo menyatakan bahwa
salah satu promlem yang dihadapi siswi dalam pembelajaran Bahasa Arab adalah
kurangnya motifasi dari sebagian siswi dalam Pembelajaran kecakapan berbicara, lemah
dalam kecakapan berbicarannya, kurang keberaniannya dalam pembelajaran bahasa Arab
khususnya keterampilan berbicara. Sebagian dari mereka berasal dari Madura yang
menggunakan intonasi bahasa Madura.

Berdasarkan masalah diatas, peneliti, dengan pertimbangan pengajaran
pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab menghipotesikan penerapan Metode Audio-
lingual sebagai solusi atas permasalahan kecakapan berbicara tersebut. Hipotesis tersebut
peneliti ambil dengan pertimbangan: 1) Rusdi Ahmad Thuaimah dan Mahmud Kamil
Naqah menegaskan bahwa pembelajaran bahasa Arab khususnya kecakapan berbicara
sebenarnaya pelatiahan berbicara (mumarasah al-kalam), 2) dan dengan melihat bahwa
metode Audio-lingual adalah sebuah metode yang mendasarkan pada latihan-latihan
berbicara dengan porsi yang cukup banyak, selain mengharuskan peserta didik untuk
menghafar materi pembelajaran.

Selanjutnya berdasarkan pada fakta permasalahan di atas, dirumuskan
permasalahan atau rumusan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui proses
pembelajaran bahasa arab beserta pengaruhnya, pada siswi di Sekolah Menengah Pertama
di Pondok Pesantren Nurul Jadi paiton Probolinggo, Jawa Timur

Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa penerapan metode
Audio-lingual akan meningkatkan kecakapan siswa dalam berbicara bahasa Arab.

Untuk mencapai tujuan itu, peneliti menggunakan ini rancangan penelitian
Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, refleksi, dengan melibatkan data kualitatif dan kualitatif, dan berlangsung
dua siklus. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan Peneliti adalah
observasi, dan wawancara, serta tes kecakapan berbicara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan dengan populasi
siswa kelas delapan pada Program intensif bahasa – LIP – tahun ajaran 2012-2013.
Dengan menggunakan instrument pre-test dan post-test yang terdiri dari beberapa soal.

Dan hasil penelitian adalah pertama bahwa pengembangan pembelajaran bahasa arab
dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data awal (pencarian



masalah), tahap analisis kebutuhan, tahap pengembangan pembelajaran. Kedua,
penerapan pembelajaran bahsa arab dengan metode tersebut menunjukkan bahwa
penerapan metode Audio-lingual terbukti efektif meningkatkan kecakapan berbicara
siswa kelas delapan pada program intensif bahasa ( Language Intensive Program).
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الباب األول

اإلطار العام والدراسات السابقة

مقدمة- أ

بهيقصدمالتحويلشيءهيواللغةباحلال االجتماعى،ترابطلهاللغةاستعمال
لتوصيلإنسانيةوسيلةهياملتكلم. إن اللغة هلا أثر مهم يف حياة اإلنسان، ألن اللغة

جيمع 1إرادية.بطريقةتصدراليتالرموزمنطريق نظامعنوالرغباتواالنفعاالتاألفكار
متخصصون يف علم اللغة على أن اللغة نظام عريب من رموز وعالمات يستغلها الناس يف 
االتصال بعضهم البعض ويف التعبري عن أفكارهم أو هي األصوات اليت حيدثها جهاز 

النطق اإلنساين واليت تدركها األذن فتؤدي دال

اللغة العربية كغريها من اللغات هلا نظام لغوي خاص تعرف به، وهو جمموعة 

إذ تشكل هذه 
القوانني والقواعد واألحكام أنظمة فرعية اللغة، كالنظام الصويت، والنظام الصريف، والنظام 

2النحوي، والنظام الداليل، والنظام الكتايب.

يتم اكتساب اللغة إال بامتالك التلميذ هلذه الفنون  
واملهارات، للغة أربع مهارات، هي : االستماع و الكالم والقراءة والكتابة. والوسيلة اليت 

3. ص،)1995(اسكندرية: دار املعرفة العامية، ومه وقضاياهعلم اللغة اإلجتماعى مفهإبراهيم صرب، 1
األردن، عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع)(، األخطاء الشائعةفهد خليل زايد، 2



.  والرتابط 3تنتقل مهارة الكالم هي الصوت عرب االتصال املباشر بني املتكلم واملستمع
متحقق بني املهارات، فبعضها خيدم بعضا، إذا استخدمت مهارتا اإلرسال (الكالم 
والكتابة) استخداما صحيحا منت مهارتا االستقبال (االستماع والقراءة)، ألن اللغة 

تتكلم اللغة وتكتب باللغة ال تنمو عندك اللغة.ممارسة، فإذا مل 

مهارة الكالم هي مهارة إنتاجية تطلب من املتعلم القدرة على استخدام 
أصوات بدقة ومتكن من الصيغ النحوية ونظام لرتتيب الكلمات اليت تساعده يف التعبري  

ة إذ عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث. وأما قدرة لغة اإلنسان فستحسب جيد
يستطيع أن يتكلم باللغة اليت يدرسها.

االنسان ذهنيفماكلتشحنولكنهافحسبالقاعدةتركيبليستهيواللغة
املرء فسدكالمفسدإذاالتكلم،عنداملتكلمحالتصوراللغةألناملتكلم،عندوحاله
4.أغراضهمعنقومكلأصواتهياللغةإنجينابنكما قالباطنه.

نور يف معهدوبناء على قول ابن جىن، أن طلبة يف املدرسة املتوسطة احلكومية 
اجلديد مل يعربن لغتهن تعبريا صحيحا، نربيا كان أم تنغيما.

أكثر من غريها، وعلى ذلك فهي أكثر كما أن اللغة تنطق بأصوات املنربة بقوة
تصويتا. وحني نربز اجزاء معينة من اجلملة عن طريق تنويع درجة الصوت فنتحدث عن 

musicalاالرتكاز  املوسيقي ( accent) أو التنغيم (intonation والتنغيم هو ارتفاع .(
داللة على أثناء النطق على مستوى اجلملة، للخمتلفةالصوت واخنفاضه وتلونه بوجوه 

معان مقصودة.

.)، ص 2011اململكة العربية السعودية،  ،(رياضإضاءات ملعلمي اللغةعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،3
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13. )، ص1980، (القاهرة : مكتبة وهبة للطباعة والنشر، علم اللغة العامحممد شاهني توفيق، 4



وبولنجوبر الدينية. وأحد منها هي املدرسة املتوسطة املوجودة يف معهد نور اجلديد فيطان 

علم اللغات، عربيا كان أم إجنليزيا. ولكن أكثر الطلبة يف هذه املدرسة مل يهتمن العلوم 
الدينية.

ويهتم هذا برنامج اللغة املكثفة،األهليةيكون يف هذه املدرسة املتوسطة
يف وأيضا يتكلمن باللغة العربية أم اللغة اإلجنليزية عربيا كان أم اجنليزيا.الربنامج اللغات،

نقص جيدا ألنالعريب ولكنهن مل يتكلمن وميارسن بالتنغيم -هن ومدرستهنمعهد
يف جمال النطق، وعدم الطالقة فيهةبالشجاعة من قبل الطل

، ويكلمن اللغة يف هذه املدرسة مادوريونهنأكثر صة يف الكالم، اللغة العربية، خا
طالبة، ألن أكثر الطالبات يف هذه 10. تكون الطالبات يف هذا الصف حول مادورى

.املدرسة ال يهتمن اللغة العربية

قدرة مهارة لتنمية -بناء على هذه اخللفية واحلالة الواقعة يف هذه املدرسة
ثة أن تعرب التنغيم العريب لدى الطلبة خاصا لصف برنامج اللغة تأكدت الباح-الكالم 

املكثفة ألن يف هذا الصف أكثر إهتماما من الصف األخر. ويف هذه احلالة الواقعية 
ة مدرسة طلبلدى التنغيم العربي مع الكالمتعليم مهارة تقدمت الباحثة باملوضوع "

".جاوى الشرقية المتوسطة نور الجديد



مشكلة البحث وأسئلته-ب

غتهن، عربيا كانت أو إجنليزيا. تتكلم الطالبات لغتني لكل أسبوع، ولكن مل تتم ل
صعب الطالبات أن يتكلْمن تنغيما عربيا صحيحا.وت

كما يلى:البحثباحثة أسئلةلخص الة تنظرا مشكلة البحث السابق

مدرسة نور اجلديديتم تعليم مهارة الكالم مع التنغيم العريب لدى طلبة كيف-1
املتوسطة ؟

مدرسة نور ريب يف حتسني مهارة الكالم لدى طلبةالتنغيم العمع ما أثر تعليم -2
؟املتوسطةاجلديد

أهداف البحث-ج
مدرسة نور مع التنغيم العريب لدى طلبةتعليم مهارة الكالمملعرفة خصائص -1

املتوسطةاجلديد
مدرسة نور طلبة التنغيم العريب يف حتسني مهارة الكالم لدى مع أثر تعليم ةملعرف-2

املتوسطةاجلديد

أهمية البحث- د

ترى الباحثة أن هذا البحث له أمهية يف أثر التنغيم العريب على تنمية مهارة 
رات األخرى عامة نظريا كان، أو تطبيقا، وهو كما يلي:الكالم خاصة واملها

: أن يفيد هذا البحث مرجعا للبحوث التاليةللجامعة-1
: أن يكون مرجعا لفصيحة التنغيم العريب للمدرسة-2



: أن يساعدهم يف فهم نظرية مهارة الكالم والتنغيم العريبللقراء-3
م لغتهم على تنمية مهارة : أن يساعدهم يف تصحيح تنغيللطالب-4

الكالم
: أن يضيف هذا البحث اخلربة واملعرفة يف مهارة الكالم والتنغيم للباحثة-5

العريب

حدود البحث- ه

مجيعالوقت الستيعابتوافروعدمالباحثةلدىالقدرةحمدوديةإىلبالنظر
:يلي اكمحبثهاجمايلحتدد الباحثةأنفمن ضرورىواملعلوماتالبيانات

التنغيم العريب، مع تعليم مهارة الكالم احلدود املوضوعية : حتدد الباحثة عن -1
ألن هذه العبارات ،يةاالستفهامية، والطلبو التقريريةوحتدد أيضا من العبارات

.أكثر استخدام من العبارات األخرى
سطة وهي املتو مدرسة نور اجلديداحلدود املكانية : ختتار الباحثة طالبات-2

يف معهد نور اجلديد طالبة للصف الثاين من برنامج اللغة املكثفة 10حول 
جاوى الشرقية.بيطان بروبولنجو

شهر ابريل –من شهر مارس احلدود الزمانية : تبحث الباحثة الدراسية الثانية -3
.2013-2012يف السنة 

تحديد المصطلحات- و



اللغوية. هي قدرة الطلبة اليت تعىن يف نطق مهارة الكالم هي إحدى املهارات-1
اجلملة املفيدة بالرتاكيب اللغوية، ت، والتعبري يف األصوات، واستعمال املفردا

قة واألداء
هو ارتفاع الصوت واحنفاضه وتلونه بوجوه خمتلفة أثناء النطق على العريبالتنغيم-2

معان مقصودةمستوى اجلملة، للداللة على
ية املوجودة يف املدرسة تعليم اللغة العربية واالجنليز برنامج اللغة املكثفة هو -3

جاوى الشرقيةيف معهد نور اجلديد بيطان بروبولنجواملتوسطة األهلية 

الدراسات السابقة-ز

يلي :كما 

البحث لزين العامل-1

: فعالية الطريقة اللفظية لتنمية مهارة الكالم (حبث جترييب يف املدرسة عنوان
2011الرفاعي املتوسطة كوندانج لكي مباالنج جاوى الشرقية) سنة 

) ملعرفة كيفية استخدام الطريقة اللفظية لتنمية مهارة 1: (أهداف البحث
استخدام الطريقة اللفظية لتنمية مهارة الكالم.) ملعرفة فعالية2الكالم، و (

: املنهج املتبع هلذا البحث هو التجرييب الكميمنهج البحث

: أن خطوات تدريس الكالم يف الفصل التجرييب هو استخدام نتائج البحث
الطريقة اللفظية

البحث لصوف رجال-2



املدرسة العالية : تنمية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوين يفعنوان
2007–2006دار احمللصني آتشية الوسطى سنة 

) تنمية مهارة الكالم لدى الطلبة يف املدرسة العالية 1: (أهداف البحث
اإلسالمية دار املخلصني من خالل التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل 

هارة الكالم من ) املعلقات اليت تواجه عملية التعليم يف تنمية م2
) مدى فعالية التعلم التعاوين3خالل التعلم التعاوين، و (

: املدخل الكيفي والكمي وشكله هو البحث االجرائيمنهج البحث

) أن استخدام التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل 1: (نتائج البحث
املستخدمة ) مخس خطوات التعليم2

Studentالطلبة ( Centered) ،(3 املعلقات اليت تواجه عملية التعليم يف تنمية (
مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوين هي : (أ) سيطرة املاهرينعلى النقاس 

تنسب الصعوبة يف تنظيم مكان اجللوس  والتكلم، (ب) قاعة الفصل الضائقة

) ترفع 4اجلاهزة حمدودة حىت ينتهي وقت احلصة دون االنتهاء من التعلم، (
يف االختبار القبلي إىل 14،66درجات مهارة الكالم من متوسطة الدرجة 

ر البعدي.يف االختبا19،72

البحث ملولدية أمحد نور-3

(بالتطبيق على مدرسة KWL: تعليم مهارة الكالم باسرتاتيجية عنوان
2009دار الفالح املتوسطة اإلسالمية ماالنج جاوى الشرقية) سنة 



: يهدف هذا البحث إىل حتسني عملية التعليم أهداف البحث
ة يف الصف الثاين مبدرسة دار يف تنمية مهارة الكالم للطلبKWLباسرتاتيجية 

الفالح املتوسطة اإلسالمية ماالنج جاوى الشرقية

: منهج حبث اجرائي صفي بالدورين، ولكل دور أربع خطوات منهج البحث
وهي التخطيط والتنفيذ واملالحظة والتقومي.

فعالية يف تنمية مهارة الكالم KWL: هي أن االسرتاتيجية نتائج البحث
صف الثاين مبدرسة دار الفالح املتوسطة اإلسالمية ماالنج جاوى للطلبة يف ال

الشرقية

مشكلةحبثيفكلهايتفقمهما–السابقةالبحوثعنالبحثهذاوخيتلف
منكّلهاعنهاخيتلففإنه-املشكلةتلكلعالجالبحثهذاجيريكما- الكالممهارة
يفالكالممشكلةلعالجلعريبابالتنغيميتخذالبحثهذافإن. عالجهاطريقةحيث

معرفةعنليهدفحبيثالعريبالتنغيمالبحثهذايستخدم. املذكورةالباحثةمدرسة
.املذكورةاملدرسةيفالطلبةلدىوأثرهالعريبالتنغيمبالكالممهارةتعليمخصائص



الباب الثاني

اإلطار النظري

مفهوم الكالم وأهمية تدريسه- أ

الكالم لفظا هو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من التعبري  أو
هو النشاط اللغوي األول الذي يعتمده الطفل 5أفكار ومشاعر، حبيث يفهمه األخرون.

جاته وتيسري أمور حياته، ألن غري قادر على استخدام الكتابة، كوسيلة من يف قضاء حا
للوصول بالطالب إىل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعره 6وسائل االتصال اللغوي.

اسيسه ومشاهداته وخرباته احلياتية شفاها وكتابا بلغة سليمة وفق نسق فكري معني.وأح

إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة اإلنسان، 
ففيها تعبري عن نفسه وقضاء حلاجته وتدعيم ملكانته بني الناس.

الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إت
األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما زادت أمهية 
االتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية االهتمام 
باجلانب الشفهي، وهذا هواالجتاه الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وجيعل مهه 

، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها ماليني 7ول متكني الطالب من احلديث بالعربيةاأل
الناس يف العامل. 

437.) ص2009، (األردن، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربيةطه على حسني الطليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي، 5
142.) ص2003، (مكتبة التوبة، الرياض، اململكة السعودية، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد بن إبراهيم اخلطيب، 6
185) ص: 2011، (الرياض، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 7



ة لغري أهلها، وألن اللغة هي الكالم، فإنه يأخذ نصيبا وافرا يف برامج تعليم اللغ
والسيما أن اهلدف االتصايل هو اهلدف األقوى عند أغلب متعلمي اللغات، وإذا مل 
يكناملتعلم قادرا على الكالم، وتوظيف ما تعلمه يف بقية املهارات يف حديثهفال تثبت 

تحدث هو الوسيلة املقابلة لإلستماع، فإن اإلنسان ميضي حنو نصف الوقت أخرى. وال
يف اإلستماع، وأقل منب ذلك يف الكالم.

إن الكالم أو التحدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على 

ون. ومن هنا ميكن  اعتبار الكالم هو الشكل الرئيسى لالتصال اللغوي بالنسبة مما يكتب

والكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات 
، عملية اللغة املهمة يف 8تصال مع األخرينالدراسة اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة لال

احلياة بعد االستماع. وباالستماع يتعلم الطالب أن ينطق الكلمة. وليكون الكالم اجليد 
ة اللغة العربية واستخدامه.على الطالب أن يفهموا صناع

أهداف تدريس الكالم- ب

هناك أهداف كثرية ومتنوعة للكالم، ويرى روبرت بويل أن هناك مبتدئني 
أساسيني يف أي جهد يقوم به اإلنسان عند اتصاله باألخرين عن طريق اللغة مها األفكار 

9.

487.، القسم الثاين، (جامعة أم القرى)، ص املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة، 8
95.) ص 1992، (دار السالم الرياض، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهامحد فؤاد عليان،أ9



وهناك أهداف عامة لتدريس الكالم ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي :

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة.1
أن ينطق أصوات املتج.2
أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات الطويلة والقصرية.3
أن يعرب عن أفكاره مستخدما عن الصيغ النحوية املناسبة.4

) أهداف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية 1978فقد حدد "يونس" يف دراسته (
يف املستوى األول ملهارة الكالم كما يلي :

تواصل ومرتابط يف املواقف اللغوية املختلفةأن يتحدث بشكل امل.5
أن يتحدث عن خرباته الشخصية بطريقة مناسبة وجذابة.6
أن يدير حوارا مع أحد الناطقني بالعربية.7
أن يدير حوارا حول موضوع معني.8
10أن يستخدم أإلشارات واإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا.9

املة لتنمية املهارات مراحل التعليم العام، فإن منهج اللغة جيب أن يعطى التالميذ فرصة ك
اآلتية:

آداب احملادثة واملناقشة وطريقة السري فيهما.1
2.
القدرة على أن خيطب أو يتحدث يف موضوع عام أمام زمالئه أو مجاعة من .3

الناس

القاهرة، (مكتبة وهبة،،املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيقيةمد عبد الرؤوف، فتحي علي يونس و حم10
59.) ص 2003



.11القدرة على قص القصص واحلكايات ... إخل .4

ويف كل األحوال فإنه ينبغي تعليم وتدريب التالميذ على االسرتخاء أثناء 
الكالم، وجتنب األنفية، واخلشونة والصوت احلاد والصراخ، كما نعلمهم االعتدال يف 

النطق على اإللقاء الوقوف أو اجللوس أثناء الكالم، والتحكم يف الصوت وتدريب جهاز 
السليم القوى اجلذاب.

طبيعة عملية الكالم- ج

إن احلقائق اليت أثبتتها الدراسات هي أن احلديث هو اخلطوة األوىل لتعليم 
األطفال القراءة والكتابة، وإنه أمر أساسي لبناء ثروة كثرية من املفردات واألفكار قبل 

الم أو التحدث ليست حركة بسيطة حتدث البدء بتعليمهم عملية القراءة. وعملية الك

خطوات.

:12وهذه اخلطوات كما يلي

استثارة.1

ان أن يكون فقبل أن يتحدث املتحدث، ال بد أن يستثار. واملثري إما ك
خارجيا، وقد يكون املثري أو الدافع للكالم داخليا. جند أن نقطة البدء يف الكالم هي 

وجود مثري للكالم أو التحدث. والذي ينطق دون مثري إما جمنون أو نائم.

تفكري.2

93.) ص2002، القاهرة، دار الفكر العريب(العربية، تدريس فنون اللغة على أمحد مدكور، 11
89.املرجع نفسه، ص ...،تدريس فنونعلى أمحد مدكور،12



وبعد أن يستثار اإلنسان كي يتكلم، أو يوجد لديه الدافع للكالم، يبدأ يف 
فيجمع األفكار ويرتبها. والفرد الذي يتكلم دون أن يعطى نفسه التفكري فيما سيقول، 

الوقت الكايف للتفكري فيما سيقول، غالبا ما يكون كالمه أجوف خاليا من املعىن، غري 
منظم، وقد يكون هذا من أكرب دواعى انصراف الناس عنه، وعدم االستماع عليه.

صياغة.3

، ويفكر فيما سيقول، يبدأ يف انتقاء وبعد أن يستثار اإلنسان ويدفع إىل الكالم
الرموز (أي األلفاظ والعبارات والرتاكيب) املناسبة للمعاىن اليت يفكر فيها.

نطق.4

أن يكون لدى املتكلم دافع للكالم، وأن يفكر، ويرتب -بالطبع –فال يكفي 
يضا مع أفكاره، وينتقى من األلفاظ والعبارات ما يتناسب مع هذه األفكار ، ويتناسب أ

بل البد -أي حتدث داخل الفرد - فهذه كلها عمليات داخلية، –نوعية املستمعني 
أيضا أن ينطق، فبالنطق السليم تتم عملية الكالم. وجيب أن يكون النطق سليما واضحا 

خاليا من األخطاء.

يرى املربون أنه من اخلطأ إجبار الطفل على تعلم القراءة إذا مل يكن قد مارس 
.13افية من الكالمأنشطة ك

توجيهات عامة لتدريس الكالم-د

439.املرجع السابق، ص ...،اجتاهاتطه على حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي،13



إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة اإلنسان. 
لتوجيهات العامة اليت قد ففيها تعبري عن نفسه وقضاء حلجاته وفيما يلي جمموعة من ا

:14تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكالم يف العربية كلغة ثانية

م : يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل إىل تدريس الكالم يعين ممارسة الكال.1
مواقف يتكلم فها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه. إن الكالم مهارة ال يتعلمه 

الطالب إن تكلم املعلم وظل هو مستمعا
أن يعرب الطالب عن خربة : يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن شيء .2

أن يكون لديه شيء يتحدث عنهليس لديهم علم به. ينبغي أن يتعلم الطالب
التدريب على توجيه االنتباه : ليس كالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات .3

معينة وقتما يراد منه الكالم. إن الكالم نشاط عقلي مركب. إنه يلتزم القدرة 
على متييز األصوات عند مساعها وعند نطقها.

ألشياء حرجا للمتحدث وإحباطا له أن عدم املقاطع وكثرة التصحيح : من أكثر ا.4

أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثني يف لغات ثانية
15يشجع الطالب على احلديث والطالقة بال خوف وال خجل.5

فإن دروس الكتاب املقرر وتدريباته تعد معيارا يضبط للمعلم املفردات والرتاكيب .6
اهلدف، مما جيعل عملية تعلم اللغة متدرجة وسهلة، ومع ذلك فهي جمرد مفتاح 

سيما االتصال احلقيقي احلي.خيدم اجلانب االتصال للغة، وال 

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ، رشدي أمحد طعيمة، 14
160.) ص1989(إيسيسكو، 

190.مرجع سابق، ص ،إضاءاتعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،15



فاحلوار مثال ميد املعلم باملفردات وبالرتاكيب املستهدفة، وعليه أن يوظفها 
توظيفا حقيقيا حيا مع طالبه، ليتم احلوار بينهم بعد تقمص شخصيات ما أورده 

صاحب الكتاب باحلوار فيما خيصهم، وفيما ميثل حقيقة لديهم.

طرق تعليم الكالم-ه

هناليست
للمعلم فلسفته اخلاصة، وهي الطرائق كما يلي :

األسلوب املباشر.1

وهو من األساليب السائعة االستخدام يف تعليم اللغات األجنبية، ولعل هذا 
اليت يقوم عليها هذا األسلوب هو ما شاع تسميته بالطريقة املباشرة. والفكرة األساسية

األسلوب هي ربط الكلمات باألشياء الدالة عليها، مث ربط األشياء بالسياق، مث ربط 
.16السياق بالتعبري يف اللغة املتعلقة

سلسلة األعمال واحلركات التمثيلية.2

هذا األسلوب يدخل أيضا يف إطار املدخل السمعي البصري ويتكامل 
باألسلوب املباشر، ويطبقه باختالف بسيط وهو الرتكيز على األحداث بدال من األشياء 

.17أو توسيع مدى املعىن يف الكالم

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم ، (حممود كامل ناقة ورشدي أمحد طعيمة، 16
130.)، ص 2003والثقافة، 

138.املرجع نفسه، ص 17



األسئلة واألجوبة.3

تعترب هذه الطريقة من أنسب الطرق وأبسطها وأكثرها فعالية يف تدريس احملادثة 
باللغة العربية، وعادة ما يبدأ املعلم استخدام هذا األسلوب بأسئلة وإجابات قصرية ومع 

ا، منو قدرة الدارسني على االستجابة واملواقف الشفوية ينتقل املعلم إىل مراحل أكثر تقدم
فيتقدم من السهل إىل املعقد، ومن املواقف الصغرية إىل مواقف جوهرية تستغرق دى 

18دقائق

الطريقة السمعية الشفهية..4

كلية، يتعارف عليها الناطقون باللغة، الصرفية والنحوية، اليت تربطها عالقات بنيوية ش

وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ، وتؤكد أن اللغات ختتلف فيما بينها ، وأن لكل لغة 
ت بدائية وأخرى 

متحضرة. كما تؤمن بأن اللغة هي ما ميارسها أبناؤها ال ما ينبغي أن يتحّدثوا به.

وتنظر هذه الطريقة إىل تعلم اللغة على أنه اكتساب لعادات سلوكية، يتم من 
-واحملاكاة، ويعتمد على املثري واالستجابة والتعزيز. فاكتساب اللغة وتعلمهاخالل التقليد

سلسلة من املثريات اليت تعقبها استجابات صحيحة، وينطفئ أو - ه النظرةوفقا هلذ
19ينسى ما عدا ذلك من االستجابات اخلاطئة.

139.املرجع نفسه، ص 18
، (جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، 19

102.م). ص 2002



الكالمتقويم مهارة-و

التقومي هو وسيلة ملعرفة النتائج التعليمية. رأت سوهرسيمي أريكنتو أنه وسيلة 
أو الطريقة املرتبة جلمع البيانات عن أحوال شخص نظرا على نتائج تعلمه. ورأى نور  
كنجانا أن التقومي هو الوسيلة لنيل النتائج من وظائف الطلبة أو جمموعة من الطلبة حىت 

.20قدرة الطلبة بنتيجة ثابتةيعرف املعلم عن 

، منها:21ويرى اخلويل أّن يف اختبار التعبري الشفوي (الكالم) يكون بعّدة طرق

يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديه. ويقيم على أساس -1
الطالقة والصحة؛

توجه إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تطلب إجابات شفهية قصرية؛-2

ال وآخر من املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على شريط ويرتك بني كل سؤ -3
وقت كاف لإلجابة . وتضمن هذه الطريقة تساوي مجيع الطالب يف عامل 

الوقت وطريقة االستماع إىل السؤال؛

تقدم إىل الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها شفهيا يف وقت حمدد؛-4

يشرتك طالبان أو أكـثر يف حماورة شفهية حول موضوع معني أو يف حمادثة حرة.-5

صواتعلم األ- ز

20 Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung, Rosdakarya,
2008), hal. 108

.165م) ص 2000: دار الفالح للنشر والتوزيع ، ، (األردنأساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل ، 21



االتصال األساسي بني اإلنسان وأخيه األنسان.

علم أن األصوات هو مادة منطوقة مرسلة من متكلم إىل سامع يقتضى تفريع
األصوات إىل ثالثة فروع، هي : علم األصوات النطقى، علم األصوات الفيزيائى (أو 
األكوستيكى) وعلم األصوات السمعى. ولكل خصائصه، فاألول ينظر يف كيفيات 

وات يف اهلواء، والثالث فيعرض لوقع هذه األثار يف أذن الذبذبات اليت حتدها هذه األص
.22السامع

نظر بعضهم إىل علم األصوات من حيث العموم واخلصوص، فكان لديهم ما 
وات اللغوية من حيث طبائعها هو األصGeneral Phoneticsيعرف بعلم األصوات العام 

وعلم األصوات العامة، بوصفها خاصة لغوية لإلنسان بقطع النظر عن اللغة املعينة 
اخلاص يهتم بدراسة األصوات يف لغة معينة، كاللغة العربية فقط أو اإلجنليزية فقط 

...إخل.

ماهلما كثرة استعPhonologyوالفونولوجيا Phoneticsبظهور املصطلحني الفوناتيك 
جنبا إىل جنب يف الدرس الصوتى. حنا األمريكان حنوا آخر من النظر يرى أن الفوناتيك 
علم عام يدرس أصوات اللغة من كل جوانبها، ويف مقابل الفونولوجيا عند غريهم. قوموا 

أي الوحدة الصوتية ذات املعىن املعني يف الرتكيب الصوتى يف Phonemeلنا فكرة "الفونيم" 
ملعينة، وتوسعوا يف هذه الدراسة، حىت صار لديهم ما مسوه "علم الفونيمات" اللغة ا

Phonemics.

8.)، ص 2000(القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ، علم األصواتكمال بشر، 22



Primaryهناك من العلماء من يقسم الفونيمات على نوعني : فونيمات "رئيسية" 

. ويعين بالفونيم الرئيسية تلك الوحدة الصوتية اليت تكون جزءا Secondaryوأخرى "ثانوية" 
.  أو قل الفونيم الرئيسية هي 23ات معىن منعزلة عن السياقمن أبسط صيغة لغوية ذ

ذلك العصر  الذي يكون جزءا أساسيا من الكلمة املفردة وذلك كالباء والتاء ... إخل. 
كون جزءا من تركيب الكلمة، وإمنا تظهر ال ت–بعكس الرئيسية –فالفونيم الثانوية 

وتالحظ فقط حني تضم الكلمة إىل أخرى. أو حني تستعمل الكلمة الواحدة بصورة 
Segmentalخاصة، كأن تستعمل مجلة. ومن فونيمات النوع األول بالفونيمات الرتكيبية 

Phonemes أما فونيمات نوع الثاين يطلق عليها فونيمات ما فوق الرتكيب ،Supra Segmental

Phonemes  ومن أمثلة الفونيمات الثانوية "النرب" و "التنغيم". وللنرب وتنغيم وظيفة حيوية يف
كل اللغات هلما أمهية كربى يف بيان خصائص الكالم اإلنساين.

)Intonationالتنغيم (

يعترب التنغيم من الفونيمات فوق الرتكيبية أو اإلضافية اليت تصاحب نطقنا 
ت واجلمل، ويعىن املصطلح االرتفار أو االخنفاض يف طبقة أو درجة الصوت، للكلما

ويرتبط هذا االرتفاع واالخنفاض بتذبذب الوترين الصوتيني الذين حيذثان النغمة 
كما 24
يرتبط بالنظام الصويت للغة أي أن كل لغة بل كل هلجة تتميز بعادات نغمية خمتلفة.

161: ص،)الشبابمكتبةالقاهرة،(،العربيةاألصواتالعاماللغةعلمبسر،حممدكمال23
(اجلزائر، جملة كلية األداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد ملعىن وداللة السياق،التنغيم وأثره يف اختالف اسهل ليلى، 24

) 2010السابع،



هو مصطلح يدل على ارتفاع الصوت واحنفاضه يف الكالم Intonationالتنغيم 
. إننا نالحظ أن الكالم ختتلف نغماته وحلونه وفقا 25يضا موسيقى الكالمويسمى أ

ألمناط الرتكيب واملوقف، ويساعد هذا اإلختالف على فهم املعىن املقصود.

هو يطلق على ارتفاع الصوت واحنفاضه وتلونه بوجوه خمتلفة أثناء النطق على
، مثل : االستفهام، والطلب، 26مستوى اجلملة، وذلك للداللة على معان مقصودة

واألمر، وغري ذلك.

ني التنغيم هو استخدام االيقاع املوسقي يف الكالم بطريقة متييزية للتفريق ب
املعاىن ، ومن املمكن أن نغري اجلملة من اخلرب إىل االستفهام إىل التوكيد إىل التعجب 

27 .

ويقصد بالتنغيم طريقة نطق اجلملة لتؤدى معىن معينا فقد تنطق مجلة واحدة 
عدة مرات، ولكل مرة تأخذ معىن. فقد تكون تكريرا وقد تكون سخرية وقد تكون غري 

ذلك.

صور التنغيم وإمكاناته- ح

والتنغيم على الرغم من اختالف صوره وإمكاناته ميكن حصر نغماته الرئيسية 
يف نغم

.28املتناثرة يف املنطوق املعني

162.املرجع السابق، ص ... علم اللغةكمال حممد بسر، 25
133.(القاهرة، دار غريب للطباعة وانشر والتوزيع)، ص العربية وعلم اللغة احلديث، حممد حممد داود، 26
88. )، ص1401، اجلزء األول : املادة اللغوية، (الكويت ، أمحد خمتار عمر، 27
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Falling: هذه النغمة تسمى النغمة اهلابطة (النغمة األوىل Tone ومسيت كذلك ،(
م البيانية ملوسيقى الكالم يتبع فيها عادة ضوابط لالتصاف باهلبوط يف

) رسم خطوط ثالثية متوازية مع تساوى املدى بينها، كاخلطوط املستقيمة 1معينة، فهي (
) اإلشارة إىل املقطع املنبور يرمز هلا بشرطة كاخلط املستقيم 2فوق بعضها البعض، و(

وفقا حلالة النغمة املعينة. مستوية أو صاعدة أو هابطة، (_)، وقد ترسم الشرطة هنا
) اإلشارة إىل املقطع غري املنبور بوضع نقطة (.). قد تكون هذه النقطة يف مدى 3و(

.مستويمرتفع أو منخفض أو

) اجلمل التقريرية وهي تلك 1وأمثلة النغمة اهلابطة كثرية تظهر بوجه خاص يف (
بيت. كذلك تظهر أيضا هذه اجلمل التامة ذات املعىن الكامل كقولك مثال: حممود يف ال

االستفهامية باألدوات اخلاصة هي اليت حتتوى أداة االستفهام ) اجلمل2النغمة يف (
وهي ) اجلمل الطلبية3العامية: "حممود فني؟". وكذلك تظهر أيضا يف (خاص، مثال يف

:اجلمل اليت حتتوى على فعل أمر أو حنوه، مثل: "اخرج برة" فأنت هنا تبدأ باملقطع
.اخ/رج بر/رة" وفقا لنمط النغمة اليت تعد نغمة هابطة"

Rising(النغمة الثانية : وهي النغمة الصاعدة Tone مسيت كذلك لصعودها يف ،(
) اجلمل 1أمثلتها اجلزئية الداخلية، ومن أمثلتها التقليدية مما : (

) اجلمل 2ثل "حممود يف البيت؟" و(االستفهامية اليت تستوجب اإلجابة بال أو نعم، م

األول من اجلمل الشرطية.

وظيفة التنغيم-ط

للتنغيم وظائف منوعة يف التحليل اللغوي ويف عملية االتصال االجتماعي بني
هلا أمهية خاصة :املتكلمني، من هذه الوظائف أربع



، grammaticalالوظيفة األوىل: وهي الوظيفة األساسية للتنغيم وهي وظيفة حنوية 
هي العامل الفاعل يف التمييز بني أمناط الرتكيب والتفريق بني أجناسها النحوية. فالتنغيم 

املنطوق مكتمل يف مبناه ويف معناه، أم غريبأمناطه املتنوعة عامل أساسي يف بيان أن
مثال : إن تأت جتد ما يسرك. حيث مكتمل. يظهر ذلك بوضوح يف اجلمل الشرطية
عدم متام الكالم، فتمامه حيصل جبواب تنتهي مجلة الشرط بنغمة صاعدة؛ دليال على

الشرط الذي ينتهي بنغمة هابطة دليال على االكتمال يف املبىن واملعىن معا، والتنغيم هنا 
.29يف الكتابةالرتقيميؤدي دورا يشبه دور عالمات

تشبه اجلمل الشرطية أساليب عربية وغري عربية كثرية يظهر ذلك بوجه خاص 
اجلمل اليت توظف فيها ما يسمى أدوات الربط العامة مثل: بني وبينما وكلما ولو يف تلك

ذين املثالني وحنومها من أمثلة ذلك: بينا أنا سائر يف الطريق قابلت صديقي. ففي ه.ولوال
ينطق الشطر األول من اجلملة بنغمة صاعدة، فتمامه بالشطر الثاين الذي ينتهي بنغمة 

دليل متام الكالم يف مبناه ومعناه. هابطة، وهي

ومن أهم الوظائف النحوية للتنغيم، دوره يف تصنيف اجلمل إىل أمناطها املختلفة 
التقريرية تنتهي بنغمة هابطة، يف حني أن اجلملة تقريرية واستفهامية وتعجبية، فاجلملمن

كما االستفهامية وخباصة تلك اليت تستوجب اإلجابة بال أو نعم، تنتهي بنغمة صاعدة،
لكن متام هو احلال يف اجلمل االستفهامية اليت يستخدم فيها أدوات االستفهام العامة،

بنغمة هابطة. وقد تتشابه بنية اجلملة يكون باإلجابة بصورتيها املذكورتني اليت تنتهي
اجلملة االستفهامية مع اجلملة التعجبية يف بعض السياق كما يف: "ما أمجُل السماِء؟" أو 
"ما أمجَل السماء!" إال أن فرقا يف التنغيم بني خطاب االستفهام وأسلوب التعجب، إذ 

تيعابه على ألسلوب التعجب منطا خاصا من التنغيم ينفرد به، وال ميكن فهمه أو اس
.وجهه الصحيح إال بتحقيقه نطقا وأداءً 

539املرجع نفسه، ص : 29



عامل فاعل يف تنميط الرتاكيب ودليل صحتها فالتنغيم أو موسيقى الكالم
اخلارجية اليت تفي مبطابقته ملقتضى احلال.

الوظيفة الثانية : وظيفة داللية سياقية، حيث ينبئ اختالف النغمات عن 
ني األفراد، وهذه النغمات تؤدي دورها شخصية يف عملية االتصال بوجهات نظر

Prosodicمبصاحبة ظواهر صوتية أخرى من ظواهر التطرير الصويت  Features وظواهر ،
Paralinguisticلغويةخارجية غري  Featuresواملناسبات اليت يلقى فيها الكالمتتعلق بالظروف

ت أو اإلشارة اجلسميةكالنرب القوي لبعض املقاطع، وتطويل احلركات مع بعض احلركا
.30أحيانا

الوظيفة الثالثة: يشري إليها علماء اللغة االجتماعيون إذ يرون أن للتنغيم وأمناطه 
املعني، حيث الحظوا أن 

اء الكالم وذلك وفقا ملواقع كل طبقة يف هذه الطبقات ختتلف فيما بينها يف طرائق أد

الوظيفة الرابعة: حيث الحظ الدارسون أن للتنغيم وأمناطه دورا أساسيا يف 
التفريق بني معاين الكلمة املفردة يف بعض اللغات، فالكلمة : "ما" تعىن : "األم" يف 

ولكنها تعىن: احلصان، إذا نطقتإحدى اللغات الصينية، إذا نطقت بنغمة مستوية،
-Risingهابطة –بنغمة صاعدة  Falling Tone.املفردة وهذه النغمة الفارقة بني معاين الكلمة

Lexicalتسمى نغمة معجمية  Tone تقوم بالتفريق بني معاين الكلمات على مستوى
التمييز بني األجناس املعجم، ويقوم االختالف يف درجة النغمة أيضا يف بعض اللغات ب
، هذه اللغات Tensesالصرفية للكلمة، كما يظهر ذلك مثال يف التفريق بني أزمنة الفعل 

اليت يعتمد التفريق فيها بني معاىن الكلمة، أو متييز بني األجناس الصرفية للكلمة على 
Toneتسمى اللغات النغمية درجة النغمة Language.

540املرجع نفسه، ص : 30



أخرى كثرية : فقد يدل على التهكم أو الزجر أو وقد يستغل التنغيم يف أغراض 
املواقفة أو الرفض أو االستغراب والدهشة. حاول مثال نطق التعبري العامى "ال يا 
شيخ"بصوره املتعددة كما تسمعه يف مواقف خمتلفة. فمرة نراه يصلح تعبريا عن 

بق، ومرة رابعة يدل االستفهام، ومرة عن عدم االهتمام ومرة ثالثة يفيد انكار الكالم السا
على االحتقار واالستمرار وكم يكون مجيال أن يهتم به دارس األدب ورجال النقد 

. ومن الواجب علينا 31األديب، إذ هم بذلك يستطيعون احلكم على املعاىن حكما صادقا
الكرمي، فنحن إن فعلنا ذلك سهل علينا فهمه وتذوق أيضا أن نراعيه يف تالوة كتاب اهللا

معانيه.

تدريبات التنغيم-ي

، وهي كما يلي :32الصويت اجلديد وأن يستعمله بكفاءة

املعلم عددا من اجلمل اليت تشمل على أوامر وأسلة وعبارات تعجبية يقدم-1
وتوكيدية وغريها ويطلب من الدارسني أن حيددوا نوع العبارة اليت استمعوا هلا. 

هل هي تقريرية أم استهزائية أم ماذا؟ فينطق اجلملة األتية مرتني :

لذي فعل هذا)

هل أنت الذي فعل هذا ؟ (استفهامية تعجبية وكأنك تستكثر على الفرد أن 
يكون هو الذي فعل هذا)

163.، املرجع السابق، ص علم اللغة العامكمال حممد بشر،31
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من املمكن االستعانة باشارات عند التدريب على التنغيم كأن يرسم خطا يبني -2
حركة ايقاع اجلملة. يرتفع عند ارتفاع االيقاع وينخفض عند هبوطة.



الباب الثالث

ة البحثمنهجي

منهج البحث- أ

نظرا ملوضوع هذا البحث، فهو يهدف لتطوير عملية مهارة الكالم بالتنغيم 
العريب يف الصف الدراسي. وبالنسبة إىل هذا اهلدف، فيستخدم هذا البحث املدخل 
الكيفي واملدخل الكمي ألن الباحثة اختربت تطوير مهارة الكالم بالتنغيم العريب. فهذا 

حباث اإلجرائية، لذلك احتاج الباحثة إىل املدخل الكيفي والكمي. أكد  البحث من األ
كمميس على أن حبث اإلجرائي هو  حبث تأمل يف ظواهر  وظروف االجتماعية (مبا فيه 

33من عملية تعليمية) ألجل حتسينها وتنمية الفهم هلذه الظروف.

مجتمع البحث وعينته وأسلوب إختيارها-ب

إن جمتمع البحث يف هذه الدراسة طلبة الصف الثاين (لصف برنامج اللغة 
نور اجلديد بيطان جاوى الشرقية للسنة الدراسية ألهليةاملدرسة املتوسطة ا) يف املكثفة
2012/2013.

وختتار البا
لغتهن ويصعنب أن يتكلْمن تنغيما صحيحا. وهذا يعين أن يف هذا الصف مشكالت يف 

تعليم اللغة العربية حتتاج إىل حل.

33 Rochiati, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2005), hal : 12



وجلمع البيانات تستخدم الباحثة يف هذا البحث األساليب اآلتية:

املالحظة-1

الحظة جلمع البيانات عن الظواهر املوجودة من نشاطات تستخدم الباحثة امل
املدرسة اليت ستقوم بعملية التعليم يف الفصل الدراسي. وكذلك الظواهر املوجودة من 

لدراسة. وأدوات املالحظة املستخدمة حينما تنفذ هذه اإلجراءات التدريسية يف حجرة ا
هي منط املالحظة والتقرير امليداين.

املقابلة-2

تستخدم الباحثة املقابلة جلمع البيانات املتعلقة حبالة تعليم اللغة العربية يف 
املدرسة املتوسطة احلكومية نور اجلديد بيطان جاوى الشرقية، وموقف مدرسة اللغة العربية 

ت العربية بالتنغيم العريب. تقوم الباحثة باملقابلة مع مدرسة اللغة العربية عن تعليم العبارا
اليت تقوم بإجراءات التدريس يف هذا البحث. وأداة املقابلة املستخدمة هي منط املقابلة.

االختبار-3

وهذا االختبار تستخدمه الباحثة إلكشاف ضبط الطلبة حنو مادة التدريس 
عدمها من جهة كالمهن بعد إقامة التعلم والتعليم يف تعبري وأيضا ملعرفة تطورهن أو

العبارات بالتنغيم العريب وبعد متام الدور. وهذا االختبار تؤديه الباحثة على الطلبة باختبار 
.34احملاورة

.108.ص) 2000،والتوزيعللنشرالفالحدار: األردن(،اللغويةاالختباراتاخلويل،عليأمحد34



البياناتمصادر -ج
نظرا إىل أن هذا البحث اهتمامه حتسني عملية تعليم اللغة العربية حيث حيصل من 
خالله أسلوب التعليم الفعال هلا تعبري العبارات بالتنغيم العريب وبالتايل حيصل أيضا نتيجة 
الكفاءة اللغوية األحسن من مهارة الكالم وتدّل عليها أي يؤيّدها قيمة درجة االختبار 

يف آخر الدور، بأن البيانات احملتاجة هلذا البحث هي البيانات املتعلقة بعملية شفهيا
التعليم داخل الفصل. وألجل ذلك، تالحظ الباحثة أنشطتهم داخل الفصل أثناء 
التدريس مما يتعلق بتطوير مشكلة هذا البحث. و أيضا عملية التفاعل والتعامل بني 

املدرسة والطلبة.

البياناتأسلوب تحليل - د

ملعرفة جناح هذا البحث تقرر الباحثة معيار النجاح باستخدام تقدير مستوى 
الطلبة على أساس الدرجة املعيارية كما يلي:

بالنسبة ملعدل نتيجة طلبة الصف الثاين (من برنامج اللغة املكثفة) يف االختبار -1
.80عن  تعبري العبارات واحملاورة وقررت الباحثة نتيجة 

:35مز املستخدم للبحث عن معدل هذه النتيجة كما يلىوالر 

X = ⋯X = ∑
املعدل=Xحبيث:

35Subana dan Moersetyo, Statistik Pendidikan (Bandung : CV Pustaka Setia, 2005), hal. 63



X=عدد نتيجة الطلبة

N=عدد الطلبة

وى نتيجة طلبة الصف الثاين (من برنامج اللغة املكثفة) يف االختبار بالنسبة ملست-2
عن  تعبري العبارات واحملاورة تقرر الباحثة مستوى جيد.

فيما يلي جدول يبني معيار جناح الطلبة يف هذا البحث:

الجدوال األول

معيار نجاح الطلبة في تعبير العبارات العربية

سبة املائوية (%)النفئة النتائجالتقديرالرقم

%100-% 9990–90جيد جدا1

%89-% 8980–80جيد2

%79-% 7970–70مقبول3

%69-% 6960–60ضعيف4

%59-% 590–0راسب5



وكذلك قررت الباحثة معيار جناح املدرس يف تنفيذ إجراءات التدريس وهو 
خطة التدريس وصل إىل مستوى جيد كما صممت % من النشاطات املقررة يف 80

الباحثة يف منط املالحظة.

مراحل تنفيذ الدراسة- ه

اعتمادا على أن هذا البحث هو البحث اإلجرائي، تقوم الباحثة بإجراءات 
Kemmisالبحث، هي منودج البحث لكميس وماج تاغغري ( dan Mc Taggert وهي (

.36ملالحظة واالنعكاستتكون على : التخطيط مث التنفيذ وا

التخطيط-1

هو عملية ختطيط املادة اليت ستكون حال ملشكالت هذا البحث. وهذا 
التخطيط قد تقّدمه عمليُة املالحظة التمهيدية 

التدريس داخل الفصل اليت هي َتَدينِّ الطلبة يف الكالم وإباءِة طلبة الصف الثاين (لربنامج 
اللغة املكثفة) يف الكالم خوفا من اخلطأ وكذلك حياء فيه، وتُعنيَّ يف هذه املرحلة طريقُة 

حلها وهي أعين تطوير الكالم بالتنغيم العريب.

و التخطيط يف الدور األولوهذا ه

تعّرف مشكلة التعليم و تعيني حّلها، وقد عّني ما يفرتض فعله حلّلها وهي تطوير )أ
الكالم بالتنغيم العريب.

)ب

هي تطوير الكالم بالتنغيم العريب.
36Syamsuddin dan Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: PT Remaja
Rosda Karya, 2007) Cet II, hal. 203



كفاءة و الكفاءة األساسية اليت البد من حصوهلا. وهذه الكفاية تقرير معيار ال)ج
قد قررها منهج تدريس اللغة العربية.

تنظيم ورقة التقييم وتعيني دليل املالحظة.)د
وتعيني معيار لكل لقاء ومعيار جناح الدور الذي هو أيضا معيار جناح البحث.)ه

التنفيذ واملالحظة-2

درسة والباحثة. وهذا التنفيذ حيتمل أن تقوم به الباحثة أو تنفيذ ما قد خّططه امل
املعاونة أي مدرسة الصف الثاين (لربنامج اللغة الكسفة) على ما اتفق به مدرسة اللغة 

والباحثة بالنظر إىل صالحية البحث يف حّل مشكالته.

تالحظها الباحثة داخل الفصل هو ما يتعلق مبشكالت البحث يعين اشرتاكية كل الطلبة 
اشرتاكا فعاال مما يدل على إطالع شجاعتهم وعدم استحيائهم يف أداء الكالم بتعبري 
العبارات تنغيما عربيا يف عملية تدريس مهارة الكالم. وتستخدم الباحثة دليل املالحظة 

قائمة األسئلة اليت متثل هدف البحث.جلمع بيانات البحث و

االنعكاس-3

البيانات املنحصلة من خالل املالحظة وغريها ففي هذه املرحلة حتللها الباحثة 

على هذه احلالة حىت يستدرك عملية املعاجلة للدور التايل. وتستمّر عملية تنفيذ الدور 
عالج فعال أو أسلوب فعال لتنمية مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثاين (لربنامج اللغة 

املكثفة) بتعبري العبارات تنغيما عربيا وتنحصل درجة ضبط الطلبة الدرس درجة أحسن.



الفصل الرابع

عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

لمالحظة والمقابلة: عرض بيانات اأوال

البيانات اليت حصلت الباحثة عليها من الدراسة األولية تتكون من البيانات اليت 
تتعلق بأحوال تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة األهلية نور اجلديد والكفاءة 

ول املنشودة للطلبة يف تعليم اللغة العربية. كما شرحت الباحثة يف النقطة األوىل الباب األ
أن طلبة املدرسة املتوسطة األهلية يتكلمن باللغة العربية أم اللغة اإلجنليزية يف معهدهن 

ولكنهن مل يتكلمن وميارسن بالتنغيم العريب جيدا ألن نقص الشجاعة من -ومدرستهن

الم، أكثرهن يف هذه املدرسة مادوريون.خاصة يف الك

كما الحظت الباحثة على عملية التعليم مع مدرسة اللغة العربيةيف الصف 
الثاين من برنامج اللغة املكثفة يف املدرسة املتوسطة األهلية نور اجلديد جلميع املعلومات 

حظة قبل وملعرفة الواقعية عن عملية التعليم فيه وتشخيص مشكالته. وجرت هذه املال
إجراءات التعليم يف الدور األول. ووجد الباحثة املشكالت فيما يلي :

قلة دافعية الطلبة إىل تعليم الكالم)1
كثرة األخطاء يف النطق)2



قلة استعاب املفردات)3
صعب عليهم تركيب اجلمل)4
ضعف الطالقة)5

ج اللغة املكثفة  وهذه هي نتيجتهم يف االختبار الشفهي للصف الثاين من برنام
يف مارس 

الجدوال الثاني

نتيجة الطلبة في اإلختبار الشفهي

درجة اختبار 
اللسان العربي

أمساء الطلبة النمرة

66 عفيفة الرمحة  1

60 أمنة الزهرية  2

60 أنا صاحلة  3

60 فاطمة الزهرى  4

61 حلية النساء 5



86 محيدة  6

83 لبيبة الزلفى 7

62 الفطريةليلة  8

60 لطيفة 9

81 أسوة كاملة 10

) وهي مخس KKMستون من مائة لديهم درجة أدىن من درجة النجاح الدنيا للدرس (
).65وستني (

ّل هذه مث تشاور الباحثة مع مدرسة اللغة العربية ابتغاءا ملا يعّد فعاليا حل
املشكالت، فاتُّفق بأن تعليم اللغة العربية بالتنغيم العريب هي اليت يفرتض أن تكون حال 

هلذه املشكالت باإلعتماد إىل األمور السابق.

وتحليلها: عرض بيانات البحث في الدور األولثانيا

تعرض الباحثة يف هذا الدور بيانات البحث اليت تتكون من بيانات البحث يف 
صميم والتنفيذ واملالحظة.تال

التصميم.أ



صممت الباحثة واملعلمة اخلطة قبل إجراء البحث. ناقشت املعلمة والباحثة 
منهج اللغة العربية للصف الثاين لربنامج اللغة املكثفة من املدرسة املتوسطة األهلية لتقرير 

من 25التصميم يف املعيار األساسي والكفاءة األساسية يف اخلطة الدراسية. وجرى هذا 
2013مارس سنة 

70يف الدور األول قررت الباحثة أن خطه لقائني وكل اللقاء حصتان أو 
دقيقة. وختطط عملية التعلم والتعليم إلعطاء اخلربة للدارس عن التكلم املادة اليت تدرسه 

الدرس يف الفصل.

ب. أخذت استخدمت الباحثة الوسائل اليت تتعلق باملادة مثل احلاسوب والكت
الباحثة املادة من الكتاب "احملاورة احلديثة باللغة العربية" عند األستاذ حسن أمحد 
باهارون، طبع بدار السقاف. واختارت الباحثة واملعلمة منه الدرس األول حتت املوضوع 

"مع أحد التالميذ".

كل هذه العمليات كتبت يف اخلطة الدراسية اليت طبقتها املعلمة يف الفصل. 
أما هذه اخلطة فهي :و 

خطة التدريس للقاء األول)1

: املدرسة املتوسطة األهلية اسم املدرسة 

: الفصل الثاين العام الدراسيالفصل الدراسى

: الثاينالفصل

: مهارة الكالماملهارة



2013- 2012: العام الدراسي 

مع أحد التالميذ: املادة

دقيقة)70(دقيقة35× 2: الوقت 

معيار الكفاءة :- أ

أن يقدر الطلبة على التعبري عن " مع أحد التالميذ " تعبريا شفويا بالتنغيم 
العريب

الكفاءة األساسية :- ب

أن يقدر الطلبة على تعبري شفوي عما يتعلق بـ " مع أحد التالميذ " .1

"طة عن "مع أحد التالميذملعلومات شفويا جبملة بسيان يقدر الطلبة على تقدمي ا.2

المؤشرات :- ج

نطق املفردات اجلديدة نطقا صحيحا وسليما.1

احملاورة التنغيم العريب السليم.2

متثيل احلوار عن املكتبة بطريقة صحيحة..3

أهداف التدريس-د



بعد متابعتهم التدريس، يتوقع من الطلبة :

أحد التالميذ" بطريقة صحيحةأن ينطقوا املفردات أو العبارات عن "مع.1
أن حيفظوا احلوار وميثلونه بطريقة صحيحة.2
القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي "مع أحد التالميذ".3

المادة الدراسية-ه

–أنا تلميذ –تليمذ -من أنت؟ –املفردات اجلديدة يف الدرس : أنت 
أين –تسكن -كم عمرك؟ –عمر -ما مسك؟ –اسم–لست أستاذ –أستاذ 

سنة كاملة.–ال يزال صغريا –السّكر –شراء النب –الذكان - تسكن؟ 

استراتيجية التدريس :-و
مقدمة.1

إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار.

أجراء التعليم.2

تكييف الفصل إىل حال انتباه.)1

نص -من املعىن-الباحثة حوارا جديدا مع إلقاء حمتواه أي ما ُقصد به تقدمي)2
احلوار

استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام األداء احلركي والنموذج لشرح املعين)3



بعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث تُبدأ التدريبات كذلك بتقدمي منوذج لإلجابات )4
رى تصحح أخطاء النطق بتقدمي التنغيم العريبالصحيحة، ويف أوقات أخ

ويكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مرات من مجلة إىل مجلة وال ينتقل إىل أخرى إال )5
بعد أن يتقنواها (فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها) . وهذه عملية التكرار أو 

، التكرار التدريب تكون على ثالثة أساليب : التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي
الفردي.

وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، تستعمل الباحثة تدريب البناء من آخر )6
اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل أجزاء أصغر. 

متنح الباحثة  الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم للمحادثة )7
مرات. 

هاء كل اجلمل املدروسة ميثلها الطلبة أمام الفصل بالتناوب بينهم.وبعد انت)8

اختتام.3
تقدم الباحثة األسئلة املربطة باملادة وعلى كل الطلبة إجابتها)1
تشجيع الطلبة على مداومة الكالم اجليد والتعلم باجلد)2
ختتم الباحثة الدرس باحلمدلة والسالم)3

نيخطة التدريس للقاء الثا)2

: املدرسة املتوسطة األهلية اسم املدرسة 

: الفصل الثاين العام الدراسيالفصل الدراسى



: الثاينالفصل

: مهارة الكالماملهارة

2013- 2012: العام الدراسي 

مع أحد التالميذ: املادة

دقيقة)70دقيقة (35× 2: الوقت 

معيار الكفاءة :- ز

على التعبري عن " مع أحد التالميذ " تعبريا شفويا بالتنغيم أن يقدر الطلبة
العريب

الكفاءة األساسية :- ح

أن يقدر الطلبة على تعبري شفوي عما يتعلق بـ " مع أحد التالميذ " .3

مع أحد التالميذ "ملعلومات شفويا جبملة بسيطة عن "ان يقدر الطلبة على تقدمي ا.4

المؤشرات :-ط

املفردات اجلديدة نطقا صحيحا وسليمانطق.4

احملاورة التنغيم العريب السليم.5



متثيل احلوار عن املكتبة بطريقة صحيحة..6

أهداف التدريس-ي

بعد متابعتهم التدريس، يتوقع من الطلبة :

أن ينطقوا املفردات أو العبارات عن "مع أحد التالميذ" بطريقة صحيحة.4
ر وميثلونه بطريقة صحيحةأن حيفظوا احلوا.5
القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي "مع أحد التالميذ".6

المادة الدراسية- ك

–أنا تلميذ –تليمذ -من أنت؟ –املفردات اجلديدة يف الدرس : أنت 
أين –تسكن -كم عمرك؟ –عمر -ما مسك؟ –اسم –لست أستاذ –أستاذ 

سنة كاملة.–ال يزال صغريا –السّكر –شراء النب –الذكان - تسكن؟

استراتيجية التدريس :-ل
مقدمة.4

إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار.

أجراء التعليم.5

تكييف الفصل إىل حال انتباه.)9



نص -من املعىن-صد به تقدمي الباحثة حوارا جديدا مع إلقاء حمتواه أي ما قُ )10
احلوار

استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام األداء احلركي والنموذج لشرح )11
املعين

بعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث تُبدأ التدريبات كذلك بتقدمي منوذج )12
لإلجابات الصحيحة، ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق بتقدمي التنغيم 

العريب

ويكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مرات من مجلة إىل مجلة وال ينتقل إىل أخرى )13
إال بعد أن يتقنواها (فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها) . وهذه عملية التكرار أو 
التدريب تكون على ثالثة أساليب : التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار 

الفردي.

السطر الطويل، تستعمل الباحثة تدريب البناء من آخر وعندما يتعثر الفصل يف)14
اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل أجزاء أصغر. 

متنح الباحثة  الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم )15
للمحادثة مرات. 

م الفصل بالتناوب بينهم.وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها الطلبة أما)16

اختتام.6
تقدم الباحثة األسئلة املربطة باملادة وعلى كل الطلبة إجابتها)4
تشجيع الطلبة على مداومة الكالم اجليد والتعلم باجلد)5



ختتم الباحثة الدرس باحلمدلة والسالم)6

التقييم-م

الجدوال الثالث

ّدرجةالالناحيةالسؤالالشكلالتقنيةالجنس

اإلختبار 
الشفوي

اإلختبار 
الفئوي

احملاورة

/التطبيق

أّد حوارا 
باملوضوع "مع 
أحد التالميذ"

26–10النطق

25-10املفردات اللغوية

24-10الطالقة

24-10الرتاكيب

99الّدرجة األعلى

والتنفيذ.ب
اللقاء األول :.1

21اخلميس اللقاء األول من الدور األول يوم قامت الباحثة بالتدريس يف
دقيقة، وهي يف احلصة السابعة 35مـ ملدة حصتني، لكل حصة 2013سنة مارس

الثامنةو 



املقدمة)أ

أمرتمثأجابوه،مثالدرسالفتتاحمث ألقت السالم للطلبة الباحثةدخلت 
يشرتكونمرتفعبصوتمجاعةفقرأوامجاعةالتدريسقبلالدعاءيقرأواأنالطلبةالباحثة

عنسألتهممثاألحوالعنوسألتهمالدعاء،قراءةمنانتهواأنوبعدالدعاء،قراءةيف
.السبورةعلىالدراسيةاملادةوالتاريخالباحثةوكتبتوأجابوه،الدراسيةاملادةوالتاريخ

اللغةفهمةوأمهيكافيةدافعيةلديهمالطلبةجيعلأنالباحثةسعتذلكوبعد
إىلباإلضافةالعربيةاللغةحملةأنفسمحيفزماواملعلوماتالتوجيهاتباعطاءهلمالعربية
اللغةالطلبةأيها:الثانيةاللغةتدريسإىلبالنسبةالكالمموقفجوهريةعناملعرفةاعطاء
وعلومنااهللاادتناعبقيمةتزيدالدينيةاملنافعومن. كثريةمنافعهلادينية،لغةهيالعربية
. الدينية

اآلن: "قولوت. العرضىاجلهازأوالشاشةعلىاملوضوععنوانتعرضمث
املادةعناملعلوماتللطلبةالباحثةتتقدمذلكوبعد". التالميذأحدمععنسنتعلم

جترىوهكذا. التدريسجناحومؤشراتاألساسيةالكفاءةعلىتشتملاليتباختصار
.التعليميةالعمليةعندالتمهيد

والنشاطاتالعرض)ب

حواراتقرأوهيباحثةللالطلبةيستمعحيث،انتباهحالةيفالفصلجند
يفوفوائدهاالعربيةاللغةأمهيةعنالدافعيةاملعلوماتالباحثةتلقيأنوبعد. جديدا
الكالممهارةوضرورةالثانيةاللغةتدريسجماليفالكالممهارةوموقفاحلاضرالعصر

بانتباهيستمعونالطلبةأنالباحثةوترى. كاآلناحلديثالزمانمتطلباتمن
مث. العربيةاللغةلتدريسانتباههمنشأةإىلكمؤشرةالظاهرةوهذهأحديتكلمالحىت
النطقتدريباتوإقامةالدرسلقبولمستعدونأنتمهل(سائالالدرسالباحثةتبدأ



: الباحثةقالتمث) مستعدونحنن: (بقوهلممجيعاالطلبةأجاب) ؟فعالبوالتدريس
وكانت. احلوارحمتوياتعنخمصربشرحالباحثةتبنياحلوارقراءةوقبل،"جيدااستمعوا"

.قبلمنيفتحواالأنالطلبةمنطلبتقدالباحثة

عليودور،إلياسدورأناسأمثل،يتحدثانعليإلياسومهاتلميذتان
:استمعوا

؟عليكمالسالم: إلياس

السالموعليكم: علي

؟أنتمن: إلياس

؟أستاذأنتهل؟أنتومنتلميذ،أنا: علي

. أيضاتلميذأنابلأستاذالست، ال: إلياس

؟الكاملمسكما: علي

؟ومامسك،فتاحإلياسامسي: إلياس

عليإمسي: علي

).التعارفيفامرءإرادةعنالالسؤ عنعبارةوهذه(

وتكرره،)أنت(التالميذكلوحياكي) أنت(لكمأقولمامجيعاأنتمحاكوا
) أنت؟من(التالميذكلوحياكي) أنت؟من(الباحثةتقولمثمرات،ثالثالباحثة
للفريقواآلن: تقولمثأيضا،مراتثالثالفصلفكّررهمراتثالثالباحثةوقالته
وتقوله" ؟أنتمن" كبريوبتحّمسمجاعةجهريّ بقولوحياكوه،"أنت؟من"اليمني
بعضإلكشافالفئويالتكراروهذامرات،ثالثأيضاوتقلدوهمراتثالثالباحثة



طالبةالباحثةأمرتحيثالفرديالتكرارإىلالباحثةانتقلتمثالفردية،األخطاء
قالهماتكرار.  بصحيحنطقتملاالفئويالتكرارخاللمنالباحثةااكتشفته

الطلبةكلوحياكي) تلميذةأنا(الباحثةقالتمث) تلميذة(الطلبةكلوحياكي) تلميذة(
الباحثةتقدممث. مراتثالثيقلدوهوالطلبةمراتثالثالباحثةقرأته،)تلميذةأنا(

الباحثةوقالت،)ميذةتلأنا: (أسوةوأجاب) ؟أنتمن: (قائلةكاملةأسوةإىلسؤال
تطرحبالتايلوهوأختكسؤالكجتيبأنوبعداألمين،جانبكأختكاسألواآلن(

إىلّ وتقدماألخريةأختكإىلوصلتحىتتستمروهكذااألمين،جانبهإىلالسؤالنفس
أنا: (حليةأجاب) ؟أنتمن،حليةيا: (أسوةوقال)  السؤالنفس) الباحثة(

: محيدةوأجاب) ؟أنتمن،محيدةيا: (محيدةوهوميينهإىلحليةلتفتامث،)تلميذة
ملنسؤالقدمتويبحتةطالبكلوهكذا،. ميينهإىلمحيدةالتفتمث،)تلميذةأنا(

تواصلمث. سليمبنطقنينطقهمسليما،جريااألداءهذاريوجت،احواليهتجلس
الطلبةويقلده)  استاذة: (الباحثةوقالت:قولتواحملاكاةالتكرارعمليةهذهالباحثة
). ؟استاذةأنتهل: (وجوابه) ؟استاذةأنتهل: (الباحثةوقالت،)استاذة: (قائلني

مث. العبارةهذهحفظواقدالفصلأنالباحثةتعتقدحىتمراتعدةالباحثةوتدرب
وقال"). ةتلميذأنابلأستاذةلست، ال"اجلواب،: ( قولتتدريباتهالباحثةستمرت

ظنّ يفيغلبحىتمراتعدةالباحثةهاتوقال) ةتلميذأنابلأستاذةلست، ال: (الفصل
.احلوارنصحفظقدالفصلأنالباحثة

االختتام)ج

الفصلمقدمةإىلمثىنمثىنتتقّدمأنالطلبةالباحثةأمرتالتدريس،وكاختتام
يتقدمونوهمظهورمنوحفظهابهاتدريمتّ اليتاملآدةعلىباحلوارلتقوما

هياليتالعربيةاللغةالعاملنيمنتكونواأنعسىمجيعاأدعوكموأخريا. وشجاعةحبماسة
يفاللقاءوإىل-آمني: الفصلوتقول-واملسلمني،اإلسالمولغةاجلنةلغةالقرآن،لغة

.وبركاتهاهللاورمحةالسالموعليكم- وبركاته،اهللاورمحةعليكموالسالماأليتاليوم



اللقاء الثاني.2

مارس26الثالثاءيوماألولالدورمنالثايناللقاءبالتدريسالباحثةتقام
أحدمع"املوضوعحتتاليتالتدريسللمادةمستمراوالرابعةالثالثةاحلصةيف،2013
" .التالميذ

املقدمة)أ

10الفصليفالطلبةعددوكانالمالسةبالطلعلىتقرأمثالباحثةتدخل
فقرأوامجاعةالتدريسقبلالدعاءيقرأواأنعلىةبالطلالباحثةتأمر مثطالبا،) عشرة(

،الدعاءقراءةمنانتهواأنوبعد،الدعاءقراءةيفكلهميشرتكونمرتفعبصوتمجاعة
.هللاحلمدو خبري،لبقو مجيعافأجابوا؟حالكمكيفقائالأحواهلمعنالباحثةتسأل

والنشاطاتالعرض)ب

بنياحلوروهواملاضيالدرسيفاحلوارأدركتمقدأنتمحسنا،: (الباحثةوتقول
) ؟أنتمن: (الباحثةوقال) عليدورمتثلوأنتمإلياسدورسأمثلأناعلي،وإلياس

بلةأستاذلست، ال: (الطلبةيقول) ؟أستاذةأنتهل: (الباحثة،)تلميذةأنا: (وأجابوا
هؤالءواآلن: الباحثةتقولمث. جهريّ بصوتمجاعةجييبونالفصلويرى،)ةتلميذأنا

األيسراجلانبيفوالذينعليبدوريقوموااألميناجلانبيفجيلسونالذينمنكم
أنتهل: (قالوامث،)تلميذةأنا: (وأجابوا) ؟أنتمن: (قالوامث،)إلياسبدوريقوموا

انتقالواآلن: الباحثةوقالت). ةتلميذأنابلأستاذةلست، ال: (وأجابوا،)؟ستاذةأ
: وقالوا) تلميذة: (وأجابوا) ؟أنتمن: (وقالوا) عليمقاميفيقوماأليسراجلانبالدور،

).ةتلميذأنابلأستاذةلست، ال: (وأجابوا) ؟أستاذةأنتهل(

ففهم) ؟املوظفةأنتَهلْ ،املوظفة: (وتقولاملوظفةصورةالباحثةتعرضمث
أمامبنفسهوأجاب،)املوظفة(املثريعلىالتعرفهواملطلوببأناملثالهذامنةبالطل



وأخذتصورة،أعرضوأناأنتمواآلن) ةتلميذأنابلاملوظفة،لست، ال(الطالب
وأجابوا،)؟ةخادمأنتهل(: ةبالطلوقال) خادمة: (قولتوهياخلادمةصورةالباحثة

). جّداجّيد: (قولتمشجعةالباحثةتوتبسم)ةتلميذأنابل،اخلادمةلست، ال(
َهلْ : (قولتطبيبةصورةالصورةوهذهالصورةعرضمعالسؤالتقدمييفالباحثةستمرّ وت

سؤااللكمسأقدمواآلن. )ةتلميذأنابلطبيبة،لست، ال: (وأجابوا) ؟طبيبةأنت
فهماملثالهذاخاللفمن-،لكمأعرضاليتالصورةعلىباإلعتمادسؤايلوأجيبوا

) ؟خادمةأنتهل: (اخلادمةصورةعرضمعالباحثةتوقال،-الطلوبهوماالطالب
عرضيفامعفوراالباحثةسألت،)؟ةتلميذأنابلخادمة،لست، ال: (وأجابوا
أنابلأستاذة،لست، ال(: الطلبةوأجاب) ؟أستاذةأنتَهلْ : (األستاذةصورة
. فهمنا: وأجابوا؟الدرسعلىمجيعاَفِهْمُتمْ : املعلموقال. )ةتلميذ

احلواربوتستمر،التعارفعنعليو إلياسوصلأنوبعد: الباحثةتوقال
احلوار، أنا سأمثل لكم دور إلياس ودور علي عدة مرات، استمعوا سنستمر: كالتايل

.سنةعشرثالثةعمري: عليوقال؟عمرك): كمجّيدا (إلياس

؟عمرككم: إلياس

سنةعشرثالثةعمري: علي

؟اآلنتذهبأينإىل: إلياس

الدكانإىلأذهبأنا:علي

؟هناكتريدماذا: إلياس

والسكرالنببشراءأيبأمرين:علي



كم: (مجاعةالفصلوحاكى)) ؟عمرككم: (الفصلأيهاوقلدوينحسنا،(
) ؟عمرككم: (وقالوا) ؟عمرككم(األميناجلانب: الباحثةتوقال،) ؟عمرك

عمرككم: (توقال،"؟عمرككم"(عفيفةياوأنت،)؟عمرككم: (األيسرواجلانب
،)سنةعشرثالثةعمري: (وقالوا،) سنةعشرثالثةعمري: (اجلواب: الباحثةتوقال؟
عمري: (الطالبويقلدوه) سنةعشرثالثةعمري: (لقو تمراتعدةالباحثةتكّرر (

حىتاألمينإىلاأليسرجانبمنالتالميذُأحاد: الباحثةتوأشار ). سنةعشرثالثة
متحمسنيالطلبةيزالوال. املكثفةاللغةبرنامجمنالفصليفالتالميذعددمنتهىإىل
تبدومهماباحملاكاةوالتدريباملمارسةألداءمجيعاباشرتاكهمالدرسعمليةأداءيف

.وجوههميفالتعبمظهر

مراتثالثالباحثةقرأهاتو "اآلن؟تذهبأينإىل": )إلياس(الباحثةتقالمثّ 
،"الدكانإىلأذهبأنا": ) علي(الباحثةتقالمث. مراتثالثأيضاالتالميذوحياكيه

تشعر أنوبعد). الدكانإىلأذهبأنا: (قائلنيالباحثةهلمدرّبهتماالتالميذويتبع
.التاليةالعبارةإىلنتقلت،)العبارة(فيهاالتالميذإجادةمنالباحثة

) ؟هناكتريدَماذَ :( قولتواحملاكاةالتدريبعمليةهذهالباحثةواصلتمث
اجلواب،: ( قولتاالباحثةستمرتمث) ؟هناكتريدَماذَ : (قائلنيالطلبةوتأثر
هاتوقال) والسكرالنببشراءأيبأمرين: (الفصلوقال"). والسكرالنببشراءأيبأمرين

توقال. احلوارنصحفظقدالفصلأنالباحثةظنّ يفغلبتحىتمراتعدةالباحثة
بالتايليوهكتأخسؤالكيبجتأنوبعداألمين،جانبككتأخاسألواآلن(الباحثة

ةاألخري كتأخإىلتوصلحىتستمرتوهكذااألمين،جانبهإىلالسؤالنفسطرحت
احلصةانتهاءعلىعالمةاجلرسيصوتفعندئذ،)السؤالنفس) الباحثة(إىلّ قدمتو 

.االسرتاحةوقتوحضور



اإلختتام)ج

درسناستمرّ نساملقبلاللقاءىفاهللاشاءوإندرسناهناانتهيت(الباحثةتوقال
مجيعاوأدعوكميومكلدروسكمتطالعواأنوأرجوكمالدرسذاهلاحلواراختبارعقدنوس

اإلسالمولغةاجلنةأهللغةالقرآن،لغةهياليتالعربيةاللغةالعاملنيمنتكونواأنعسى
اهللاورمحةعليكموالسالماآليتاليوميفاللقاءوإىل- آمني: الفصلويقول-واملسلمني،

.وبركاتهاهللاورمحةالسالموعلكم-وبركاته،

المالحظة.ج

وهيالتدريسعملية/التنفيذعملياتمناحملصولةالبياناتالباحتةوتالحظ
:يليكما

البيانات املنحصلة من خالل املالحظة)أ

توجيهاتومستخدماومباشرةمشاركةمالحظةواملتعاونالباحثةالحظتوقد
حيثبفعاليةيتعّلمونالطلبةويبقى. العريببالتنغيمالكالمتعليمعمليةاملالحظة
ويقدمونوهماحلوارألداءالفصلمقدمةإىلبالتقدمويتمتعونومحاسةبنشاطيشرتكون
زيادةإىلمؤشرةظاهرةوهذه. املطلوبالنصحفظواقدإلدائهابشجاعة

.الكالميفشجاعتهم

البيانات املنحصلة من اختبار الكالم)ب

والحظتهمالكالممهارةيفالطّلبةكفاءةثانيةمرةواملتعاونالباحثةوقاست
:التايلاجلدوليفكماالنتيجةوحصل،الكالمباختبارقيامهمعندواملتعاونالباحثة



الرابعالجدوال
املؤثرأمساء الطلبةالرقم

البيان الرتاكيبالطالقةاملفرداتالنطق

مقبول1724182079محة عفيفة الر 1

مقبول1421182174أمنة الزهرية 2

مقبول1822182078أنا صاحلة 3

مقبول1521161870فاطمة الزهرى 4

مقبول1722171773حلية النساء5

مقبول1819181873محيدة 6

جيد1921202080لبيبة الزلفى7

مقبول1820181874ليلة الفطرية8

مقبول1820181975لطيفة9

جيد جدا2424222191أسوة كاملة10

178214183192767

17,821,418,319,276,7املتوسط

البيان :

26-10= النطق درجته-
25-10= املفردات اللغوية  درجتها-
24-10=  الطالقة درجتها-
24-10= الرتاكيب درجتها-



من-السادساجلدولهوكما-الكالماختبارنتائجالباحثفّصلوإذا
:اآلتيةاجلداوليفكماالبياناتفحصلجوانبهاحيث

الخامسالجدول

الكالماختبارمنالنطقيالجانبعن

النتيجةالدرجةمجموعةاالختبارنقطة

17817,8النطق

السادسالجدول

الكالماختبارمناللغويةالمفرداتالجانبنع

النتيجةالدرجةمجموعةاالختبارنقطة

21421,4اللغويةالمفردات



السابعالجدول

الكالماختبارمنالطالقةجانبعن

النتيجةالدرجةمجموعةاالختبارنقطة

18318,3الطالقة

الثامنالجدول

الكالماختبارمنالقواعدجانبعن

النتيجةالدرجةمجموعةاالختبارنقطة

19219,2التراكيب

X:   الكالممهارةاحتبارلتقديراملستخدمالزمر- = ⋯ X = ∑
املعدل=Xالبيان :



X=عدد نتيجة الطلبة

N=طلبة10وهو عدد الطلبة

KKM = (65طلبة (ألدىن لنجلح الاملعيار ا-

ارتفاعيفتأثريهاتقديرملعرفةالباحثيقيسهاالرمز،مناحملصولةالتنيجةمث
:كالتايلوهوالثايناجلدولباستخدامالكالممهارة

تاسعالالجدول

معيار نجاح الطلبة في تعبير العبارات العربية

النسبة املائوية (%)فئة النتائجالتقديرالرقم

%100-% 9990–90جيد جدا1

%89-% 8980–80جيد2

%79-% 7970–70مقبول3

%69-% 6960–60ضعيف4

%59-% 590–0راسب5



نعكاساال.د

بعمليةواملتعاونةالباحثتأقامومالحظتهاالتعليمعمليةتنفيذانتهاءبعد
منالثاينالصفيفالعريببالتنغيمالكالمرةمهاتعليممناألولالدورعلىاالنعكاس

وباستخدامبروبولنجوبيطاناجلديدنوراألهليةاملتوسطةباملدرسةاملكثفةاللغةبرنامج
.واملقابلةاملالحظةخاللمناحلاصلةالبيانات

الطلبةكانالتعليمعمليةهذهبتطبيقإنّ : يليمااالنعكاسهذامنفحصل
حيثاملالحظةمناكتشفكماواملمارسةوالتدريبالتكرارليةعميفيشرتكون
يقدمونوهماحلوارألداءالفصلمقدمةإىلبالتقدمويتمتعونومحاسةبنشاطيشرتكون

.بشجاعةالفصلمقدمةإىل

هذاعلىودلّ شجاعتهموتزدادحوارهم،نصمجيعاحيفظونكانواوكذلك
الكالمأداءيفتشجيعهميفكثريةتتأثرالتعليمليةعمهذهأنعلىتدلّ باختيارهم

.فيهشجاعتهميفمؤثرة.وتنغيمها جيدةبالعربية

اجلدوليفكماالكالماحتبارخاللمناملكتسبةالبياناتإىلوبالنظر
الطلبةلنجاحاألدينمعيارمنأعلىكلهاالطلبةنتيجةبأنةالباحثتعرفالسادس

)KKM (إذاوكذلك،العريببالتنغيمالكالممهارةتقييميفناجحونتعينوهذه
هذهباستخدامالكالممهارةتعليمبأنعرفالصفيالنجاحمبعيارالنتيجةهذهأسندت
.مائةيفمائةناجحنيلناجحالعريببالتنغيمالتعليمعملية

تحصلاحلوار،أوالكالماحتبارمننقطأحادىدرجاتإىلوباملالحظة
نفسريعناجلدولإىلباإلرجاعالدرجةهذهأنحيث17،8درجةالنطقمنةالباحث
نطقإجادةعلىجداتؤثرالعريببالتنغيمالتعليمعمليةهذهأنعلىتدلّ الطلبةإجابة
املفرداتنقطومنالكالم،مهارةتدريسيفاملكثفةاللغةبرنامجمنالثاينالصفطلبة



علىمؤثرةالتعليمعمليةهذههذهأنعلىتدلوهذه21،4الدرجةحصلغويةالل
تدلوهذه17،3درجةحصلالطالقةنقطإىلالنظرمث،اللغويةاملفرداتإملامهم

الكالم،يفطالقتهمعلىجدامؤثرةالعريببالتنغيمالتعليمعمليةهذههذهأنعلى
الطريقةهذهأنعلىتدلوهذه19،2حصلقواعدالنقطعنالطلبةدرجةإىلوبالنظر

.القواعديفإملامهمعلىتؤثر

الدورةالباحثتخططأنتبتلكنيرام،كماجنحقدالدوريكنمهما
ألن–املشكالتعالجإىلحياولالاحلقيقةيف) الثاينالدور(التخطيطوهذا. الثاين

السالفة،البياناتإليهاأشارتقدكماالتعليمعمليةإزالتهاّمتتقداملشكالت
وجاز: تقولحيثأريكونطوسوهرسيميهذاوأجازت. فقطتدعيمهالتعزيزوإمنا
الدورجناحمنأكثرجناحألجلأواألولالدوريفماتعزيزألجلالثاينالدوريعقدأن

.األولالدوربنجاحاقتناعهملعدماألول

وتحليلهاحث في الدور الثاني: عرض بيانات البثالثا

التخطيط.أ

وهذا التخطيط للدور الثاين كما هو يف التخطيط للدور األول وهذا الدور ليس 
إال ألجل التعزيز على جناح دور األول.

:والثايناألولللقاءالثاينالدورخطةهيوهذه

خطة التدريس الدور الثاني

الثانيخطة التدريس للقاء األول في الدور)1



: املدرسة املتوسطة األهلية اسم املدرسة 

: الفصل الثاين العام الدراسيالفصل الدراسى

: الثاينالفصل

: مهارة الكالماملهارة

2013- 2012: العام الدراسي 

يف املدرسة: املادة

دقيقة)70دقيقة (35× 2: الوقت 

معيار الكفاءة :- أ

تعبريا شفويا عن "يف املدرسة" بالتنغيم العريبالتعبريعلىأن يقدر الطلبة
بسيطا وصحيحا

الكفاءة األساسية- ب
أن يقدر الطلبة على تعبري بسيط عما يتعلق بـــــــ " يف املدرسة ")أ

أن يقدر الطلبة على تقدمي املعلومات شفويا بالتنغيم العريب جبملة بسيط عن "يف )ب
املدرسة"



المؤشرات :- ج

:أن يقدر الطلبة على 

نطق املفردات اجلديدة نطقا صحيحا وسليما)أ
احلوار باملخرج والتنغيم السليم)ب
تركيب اجلملة املفيدة مجلة صحيحة مناسبة بالصورة)ج
إجابة األسئلة بالكلمة االستفهامية مناسبة بالصورة والرتاكيب الذي درسه)د

أهداف التدريس-د

متابعهم التدريس، يتوقع من الطلبة :دبع

أن ينطقوا املفرديات أو العبارات عن "يف املدرسة" نطقا صحيحا وسليما)أ
أن حيفظوا احلوار ويتمثلونه باملخرج والتنغيم السليم)ب
أن يرتكبوا اجلملة املفيدة مجلة صحيحة مناسبة بالصورة عن املادة املدروسة وهي )ج

"يف املدرسة"
"يف املدرسة"وهياملدروسةاملادةعناملطروحةاألسئلةالقدرة على إجابة)د

المادة الدراسية-ه

:الدرسيفاجلديدةاملفرداتمن

خذ الطباسري –الطباشري –املطالعة -أوالد - درسنا اليوم –اليوم –درس
من الغائب هذا اليوم ؟–الغائب -حاضر –



يس :استراتيجية التدر -و
مقدمة)أ

إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار.

أجراء التعليم)ب
تكييف الفصل إىل حال انتباه.1
نص -من املعىن-تقدمي الباحثة حوارا جديدا مع إلقاء حمتواه أي ما ُقصد به .2

احلوار
احلركي والنموذج لشرح املعيناستعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام األداء .3
بعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث تُبدأ التدريبات كذلك بتقدمي منوذج لإلجابات .4

الصحيحة، ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق بتقدمي التنغيم العريب
ويكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مرات من مجلة إىل مجلة وال ينتقل إىل أخرى إال .5

أن يتقنواها (فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها) . وهذه عملية التكرار أو بعد
التدريب تكون على ثالثة أساليب : التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار 

الفردي
وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، تستعمل الباحثة تدريب البناء من آخر .6

اجلملة الصعبة إىل أجزاء أصغر. اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم 
متنح الباحثة  الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم للمحادثة .7

مرات. 
وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها الطلبة أمام الفصل بالتناوب بينهم.8
اختتام)ج
إجابتهاتقدم الباحثة األسئلة املربطة باملادة وعلى كل الطلبة.1
تشجيع الطلبة على مداومة الكالم اجليد والتعلم باجلد.2



ختتم الباحثة الدرس باحلمدلة والسالم.3

خطة التدريس للقاء الثاني في الدور الثاني)2

: املدرسة املتوسطة األهلية اسم املدرسة 

: الفصل الثاين العام الدراسيالفصل الدراسى

: الثاينالفصل

: مهارة الكالمةاملهار 

2013- 2012: العام الدراسي 

يف املدرسة: املادة

دقيقة)70دقيقة (35× 2: الوقت 

معيار الكفاءة :- ز

تعبريا شفويا عن "يف املدرسة" بالتنغيم العريبالتعبريأن يقدر الطلبة على
بسيطا وصحيحا

الكفاءة األساسية- ح
عبري بسيط عما يتعلق بـــــــ " يف املدرسة "أن يقدر الطلبة على ت)ج
أن يقدر الطلبة على تقدمي املعلومات شفويا بالتنغيم العريب جبملة بسيط عن "يف )د

املدرسة"



المؤشرات :-ط

:أن يقدر الطلبة على 

نطق املفردات اجلديدة نطقا صحيحا وسليما)ه
احلوار باملخرج والتنغيم السليم)و
اجلملة املفيدة مجلة صحيحة مناسبة بالصورةتركيب )ز
إجابة األسئلة بالكلمة االستفهامية مناسبة بالصورة والرتاكيب الذي درسه)ح

أهداف التدريس-ي

د متابعهم التدريس، يتوقع من الطلبة :بع

أن ينطقوا املفرديات أو العبارات عن "يف املدرسة" نطقا صحيحا وسليما)ه
احلوار ويتمثلونه باملخرج والتنغيم السليمأن حيفظوا )و
أن يرتكبوا اجلملة املفيدة مجلة صحيحة مناسبة بالصورة عن املادة املدروسة وهي )ز

"يف املدرسة"
"يف املدرسة"وهياملدروسةاملادةعناملطروحةالقدرة على إجابة األسئلة)ح

المادة الدراسية- ك

:الدرسيفاجلديدةاملفرداتمن

–استعاَر - أين الطالسة ؟ –الطالسة –امسح السبورة –السبورة –امسح 
افتحوا الصفحة اخلامسة–الصفحة –افتح –نقرأ –سرعة –األصحاب 



استراتيجية التدريس :-ل
مقدمة)د

إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار.

أجراء التعليم)ه
لفصل إىل حال انتباهتكييف ا.9

نص -من املعىن- تقدمي الباحثة حوارا جديدا مع إلقاء حمتواه أي ما ُقصد به .10
احلوار

استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام األداء احلركي والنموذج لشرح .11
املعين

بعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث تُبدأ التدريبات كذلك بتقدمي منوذج.12
لإلجابات الصحيحة، ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق بتقدمي التنغيم 

العريب
ويكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مرات من مجلة إىل مجلة وال ينتقل إىل أخرى .13

إال بعد أن يتقنواها (فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها) . وهذه عملية التكرار 
: التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي، أو التدريب تكون على ثالثة أساليب

التكرار الفردي
وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، تستعمل الباحثة تدريب البناء من آخر .14

اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل أجزاء أصغر. 
رديدهم متنح الباحثة  الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ت.15

للمحادثة مرات. 
وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها الطلبة أمام الفصل بالتناوب بينهم.16
اختتام)و



تقدم الباحثة األسئلة املربطة باملادة وعلى كل الطلبة إجابتها.4
تشجيع الطلبة على مداومة الكالم اجليد والتعلم باجلد.5
والسالمختتم الباحثة الدرس باحلمدلة .6
التقومي)ز

الجدوال العاشر

الّدرجةالناحيةالسؤالالشكلالتقنيةالجنس

اإلختبار 
الشفوي

اإلختبار 
الفئوي

احملاورة

/التطبيق

أّد حوارا 
باملوضوع 

يف "
"املدرسة

26-10النطق

25-10املفردات اللغوية

24-10الطالقة

24-10الرتاكيب

99األعلىالّدرجة

التنفيذ.ب
اللقاء األول للدور الثاني :.1

أبريل 2ثالثاءيوم لثاينقامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء األول من الدور ا
الثالثة والرابعة.دقيقة، وهي يف احلصة 35ملدة حصتني، لكل حصة م2013سنة 



املقدمة)أ

أمرتمثأجابوه،مثالدرسالفتتاحمث ألقت السالم للطلبة الباحثةدخلت 
يشرتكونمرتفعبصوتمجاعةفقرأوامجاعةالتدريسقبلالدعاءيقرأواأنالطلبةالباحثة

كيف"قائالمأحواهلعنوسألتهمالدعاء،قراءةمنانتهواأنوبعدالدعاء،قراءةيف
عنةالطلبالباحثةسألتمث".هللاحلمدخبري،"بقولمجيعافأجابوا" أحوالكم؟

".التدريسلقبولمستعدينحنن"جييبونوهماللغةتدريسعمليةيفاستعدادهم

اللغةفهموأمهيةكافيةدافعيةلديهمالطلبةجيعلأنالباحثةسعتذلكوبعد
إىلباإلضافةالعربيةاللغةحملةأنفسمحيفزماواملعلوماتالتوجيهاتباعطاءهلمالعربية
اللغةالطلبةأيها:الثانيةاللغةتدريسإىلبالنسبةالكالمموقفةجوهريعناملعرفةاعطاء
وعلومنااهللاعبادتناقيمةتزيدالدينيةاملنافعومن. كثريةمنافعهلادينية،لغةهيالعربية
.الدينية

اآلن: "قولوت. العرضىاجلهازأوالشاشةعلىاملوضوععنوانتعرضمث
املادةعناملعلوماتللطلبةالباحثةتتقدمذلكدوبع". املدرسةيف"عنسنتعلم

جترىوهكذا. التدريسجناحومؤشراتاألساسيةالكفاءةعلىتشتملاليتباختصار
.التعليميةالعمليةعندالتمهيد

والنشاطاتالعرض)ب

حواراتقرأوهيباحثةللالطلبةيستمعحيث،انتباهحالةيفالفصلجند
يفوفوائدهاالعربيةاللغةأمهيةعنالدافعيةاملعلوماتالباحثةيتلقأنوبعد. جديدا
الكالممهارةوضرورةالثانيةاللغةتدريسجماليفالكالممهارةوموقفاحلاضرالعصر

بانتباهيستمعونالطلبةأنالباحثةوترى. كاآلناحلديثالزمانمتطلباتمن
مث. العربيةاللغةلتدريسانتباههمنشأةإىلرةكمؤشالظاهرةوهذهأحديتكلمالحىت



النطقتدريباتوإقامةالدرسلقبولمستعدونأنتمهل(سائالالدرسالباحثةتبدأ
: الباحثةقالتمث) مستعدونحنن: (بقوهلممجيعاالطلبةأجاب) ؟بفعالوالتدريس

وكانت. احلوارحمتوياتعنخمصربشرحالباحثةتبنياحلوارقراءةوقبل،"جيدااستمعوا"
.قبلمنيفتحواالأنالطلبةمنطلبتقدالباحثة

ودور،األستاذدورأناسأمثل،الفصليفوالتالميذاألستاذبنياحملاورة
:جيدااستمعواالتالميذ

؟أوالديااليومدرسناما: األستاذ

املطالعةاليومدرسنا: التالميذ

علييااشريالطبخذ: األستاذ

أستاذياحاضر: علي

؟اليومهذاالغائبمن: األستاذ

غائبمناأحدال: التالميذ

وتكرره،)درس(التالميذكلوحياكي) درس(لكمأقولمامجيعاأنتمحاكوا
التالميذكلوحياكي) ؟أوالديااليومدرسناما(الباحثةتقولمثمرات،ثالثالباحثة

أيضا،مراتثالثالفصلفكّررهمراتثالثالباحثةوقالته) ؟أوالديااليومدرسناما(
مجاعةجهريّ بقولوحياكوه،"؟أوالديااليومدرسناما"اليمنيللفريقواآلن: تقولمث

أيضاوتقلدوهمراتثالثالباحثةوتقوله" ؟أوالديااليومدرسناما" كبريوبتحّمس
الباحثةانتقلتمثالفردية،األخطاءبعضإلكشافلفئوياالتكراروهذامرات،ثالث

الفئويالتكرارخاللمنالباحثةااكتشفتهطالبةالباحثةأمرتحيثالفرديالتكرارإىل
) املطالعة(الطلبةكلوحياكي) املطالعة(الباحثةقالتماتكرار.  بصحيحنطقتملا



قرأته،)املطالعةاليومدرسنا(الطلبةكلوحياكي) املطالعةاليومدرسنا(الباحثةقالتمث
كاملةأسوةإىلسؤالالباحثةتقدممث. مراتثالثيقلدوهوالطلبةمراتثالثالباحثة

الباحثةوقالت،)املطالعةاليومدرسنا: (أسوةوأجاب) ؟أوالديااليومدرسناما: (قائلة
تطرحبالتايلوهوأختكسؤالكجتيبأنوبعداألمين،جانبكأختكاسألواآلن(

إىلّ وتقدماألخريةأختكإىلوصلتحىتتستمروهكذااألمين،جانبهإىلالسؤالنفس
درسنا: (حليةأجاب) ؟أوالديااليومدرسناما: (أسوةوقال)  السؤالنفس) الباحثة(

وأجاب) ؟أوالديااليومدرسناما: (محيدةوهوميينهإىلحليةالتفتمث،)املطالعةاليوم
ويبحتةطالبكلوهكذا،. ميينهإىلمحيدةالتفتمث،)املطالعةاليومدرسنا: (محيدة

.سليمبنطقنينطقهمسليما،جريااألداءهذاريوجت،احواليهتجلسملنسؤالقدمت

: الباحثةوقالت:قولتواحملاكاةالتكرارعمليةهذهالباحثةتواصلمث
) ! عليياالطباشريخذ: (الباحثةوقالت،)الطباشري: (قائلنيالطلبةقلدهوي)  الطباشري(

أنالباحثةتعتقدحىتمراتعدةالباحثةوتدرب). !عليياالطباشريخذ: (وجوابه
حاضر(اجلواب،الباحثةقولتتدريباتهالباحثةستمرتمث. العبارةهذهحفظواقدالفصل

يفيغلبحىتمراتعدةالباحثةهاتوقال) أستاذايحاضر: (الفصلوقال). أستاذيا
.احلوارنصحفظقدالفصلأنالباحثةظنّ 

سؤالكيبجتأنوبعداألمين،جانبككتأخاسألواآلن(الباحثةتوقال
إىلتوصلحىتستمرتوهكذااألمين،جانبهإىلالسؤالنفسطرحتبالتايليوهكتأخ
علىعالمةاجلرسيصوتفعندئذ،)السؤالنفس) ةالباحث(إىلّ قدمتو ةاألخري كتأخ

.االسرتاحةوقتوحضوراحلصةانتهاء

االختتام)ج

درسناستمرّ نساملقبلاللقاءىفاهللاشاءوإندرسناهناانتهيت(الباحثةتوقال
مجيعاوأدعوكميومكلدروسكمتطالعواأنوأرجوكمالدرسهلذااحلواراختبارعقدنوس



اإلسالمولغةاجلنةأهللغةالقرآن،لغةهياليتالعربيةاللغةالعاملنيمنونواتكأنعسى
اهللاورمحةعليكموالسالماآليتاليوميفاللقاءوإىل- آمني: الفصلويقول-واملسلمني،

.وبركاتهاهللاورمحةالسالموعلكم-وبركاته،

اللقاء الثاني للدور الثاني :.2

أبريل4ميساخليوملثايناالدورمنالثايناللقاءيسبالتدر الباحثةقامت
يف"املوضوعحتتاليتالتدريسللمادةمستمراالسابعة والثامنةاحلصةيف،2013
" .املدرسة

املقدمة)د

10الفصليفالطلبةعددوكانالسالمةبالطلعلىتقرأمثالباحثةتدخل
فقرأوامجاعةالتدريسقبلالدعاءيقرأواأنلىعةبالطلالباحثةتأمر مثطالبا،) عشرة(

،الدعاءقراءةمنانتهواأنوبعد،الدعاءقراءةيفكلهميشرتكونمرتفعبصوتمجاعة
احلمدو خبري،"بقولمجيعافأجابوا"؟حالكمكيف"قائالأحواهلمعنالباحثةتسأل
."هللا

والنشاطاتالعرض)ه

بنياحلوروهواملاضيالدرسيفاحلوارأدركتمقدأنتمحسنا،: (الباحثةوتقول
ما: (الباحثةتوقال) التالميذدورمتثلوأنتماألستاذدورسأمثلأنا،التالميذو األستاذ
عليياالطباشريخذ: (الباحثة،)املطالعةاليومدرسنا: (وأجابوا) ؟أوالديااليومدرسنا

تقولمث. جهريّ بصوتمجاعةجييبونالفصلويرى،)أستاذياحاضر: (الطلبةيقول) !
والذيناألستاذبدوريقوموااألميناجلانبيفجيلسونالذينمنكمهؤالءواآلن: الباحثة

: وأجابوا) ؟أوالديااليومدرسناما: (قالوامث،)التالميذبدوريقوموااأليسراجلانبيف



). أستاذياحاضر: (وأجابوا،)؟عليياريالطباشخذ: (قالوامث،)املطالعةاليومدرسنا(
ما: (وقالوااألستاذمقاميفيقوماأليسراجلانبالدور،انتقالواآلن: الباحثةوقالت
) عليياالطباشريخذ: (وقالوا) املطالعةاليومدرسنا: (وأجابوا) ؟أوالديااليومدرسنا

املادةاملناسبةاالستفهاميةبالكلمةالباحثةتعرضمث).أستاذياحاضر: (وأجابوا
: وأجابوا؟الدرسعلىمجيعاَفِهْمُتمْ : الباحثةتوقال". املدرسةيف"عنوهياملدروسة

.اهللاشاءإن،فهمنا

وتستمر،"املدرسةيف"عنالتالميذو األستاذوصلأنوبعد: الباحثةتوقال
عدة مرات، التالميذودور تاذاألساحلوار، أنا سأمثل لكم دور سنستمر: كالتايلاحلوارب

.استمعوا جّيدا

: امسح السبورة أوال ! أين الطالسة ؟األستاذ

: استعارها أحد األصحاب يف القسم الثالثالتالميذ

األستاذ

: أي درس نقرأ اليوم يا أستاذ ؟التالميذ

: افتحوا الصفحة اخلامسةاألستاذ

: حاضرذالتالمي

وحاكى) امسح السبورة أوال ! أين الطالسة ؟: (الفصلأيهاوقلدوينحسنا،(
األميناجلانب: الباحثةتوقال،) امسح السبورة أوال ! أين الطالسة ؟: (مجاعةالفصل

) ؟امسح السبورة أوال ! أين الطالسة : (وقالوا) امسح السبورة أوال ! أين الطالسة ؟(
امسح السبورة عفيفةياوأنت،)امسح السبورة أوال ! أين الطالسة ؟: (األيسرواجلانب

: الباحثةتوقالامسح السبورة أوال ! أين الطالسة ؟) : (توقال،"أوال ! أين الطالسة ؟



استعارها أحد : (وقالوا،) استعارها أحد األصحاب يف القسم الثالث: (اجلواب
استعارها أحد : (قولتمراتدةعالباحثةتكّرر ،)األصحاب يف القسم الثالث
استعارها أحد األصحاب يف القسم : (الطالبويقلدوه) األصحاب يف القسم الثالث

منتهىإىلحىتاألمينإىلاأليسرجانبمنالتالميذُأحاد: الباحثةتوأشار ). الثالث
داءأيفمتحمسنيالطلبةيزالوال. املكثفةاللغةبرنامجمنالفصليفالتالميذعدد

مظهرتبدومهماباحملاكاةوالتدريباملمارسةألداءمجيعاباشرتاكهمالدرسعملية
.وجوههميفالتعب

قرأهاتو !)(: )األستاذ(الباحثةتقالمثّ 
: ) التالميذ(الباحثةتقالمث. مراتثالثأيضاالتالميذوحياكيهمراتثالثالباحثة

أي درس : (قائلنيالباحثةهلمدرّبهتماالتالميذويتبع،س نقرأ اليوم يا أستاذ ؟)أي در (
نتقلت،)العبارة(فيهاالتالميذإجادةمنالباحثةتشعر أنوبعد). نقرأ اليوم يا أستاذ ؟

.التاليةالعبارةإىل

افتحوا الصفحة :( قولتواحملاكاةالتدريبعمليةهذهالباحثةواصلتمث
االباحثةستمرتمث) ؟افتحوا الصفحة اخلامسة: (قائلنيالطلبةوتأثر) امسةاخل
غلبتحىتمراتعدةالباحثةهاتوقال) حاضر: (الفصلوقال). حاضر(اجلوابقولت

كتأخاسألواآلن(الباحثةتوقال. احلوارنصحفظقدالفصلأنالباحثةظنّ يف
جانبهإىلالسؤالنفسطرحتبالتايليوهكتأخالكسؤ يبجتأنوبعداألمين،جانبك
السؤالنفس) الباحثة(إىلّ قدمتو ةاألخري كتأخإىلتوصلحىتستمرتوهكذااألمين،

.اليوماحلصةانتهاءعلىعالمةاجلرسيصوتفعندئذ،)

االختتام)و

درسنارّ ستمنساملقبلاللقاءىفاهللاشاءوإندرسناهناانتهيت(الباحثةتوقال
مجيعاوأدعوكميومكلدروسكمتطالعواأنوأرجوكمالدرسهلذااحلواراختبارعقدنوس



اإلسالمولغةاجلنةأهللغةالقرآن،لغةهياليتالعربيةاللغةالعاملنيمنتكونواأنعسى
اهللاورمحةعليكموالسالماآليتاليوميفاللقاءوإىل- آمني: الفصلويقول-واملسلمني،

.وبركاتهاهللاورمحةالسالموعلكم-وبركاته،

المالحظة.ج

وهيالتدريسعملية/التنفيذعملياتمناحملصولةالبياناتالباحتةوتالحظ
:يليكما

البيانات املنحصلة من خالل املالحظة)أ

توجيهاتومستخدماومباشرةمشاركةمالحظةواملتعاونالباحثةالحظتوقد
حيثبفعاليةيتعّلمونالطلبةويبقى. العريببالتنغيمالكالمتعليميةعملاملالحظة
ويقدمونوهماحلوارألداءالفصلمقدمةإىلبالتقدمويتمتعونومحاسةبنشاطيشرتكون
زيادةإىلمؤشرةظاهرةوهذه. املطلوبالنصحفظواقدإلدائهابشجاعة

.الكالميفشجاعتهم

املنحصلة من اختبار الكالمالبيانات )ب

والحظتهمالكالممهارةيفالطّلبةكفاءةثانيةمرةواملتعاونالباحثةوقاست
:التايلاجلدوليفكماالنتيجةوحصل،الكالمباختبارقيامهمعندواملتعاونالباحثة



عشرالحادىالجدوال
املؤثرأمساء الطلبةالرقم

البيان الرتاكيبالطالقةفرداتاملالنطق

جيد جدا2425222394عفيفة الرمحة 1

جيد2024212388أمنة الزهرية 2

جيد جدا2525232497أنا صاحلة 3

جيد2125212289فاطمة الزهرى 4

جيد2125212289حلية النساء5

جيد جدا2525232497محيدة 6

جداجيد2525232497ىلبيبة الزلف7

جيد جدا2125232392ليلة الفطرية8

جيد جدا2225212492لطيفة9

جيد جدا2625242499أسوة كاملة10

230249222233934

2324،922،223،393،4املتوسط

البيان :

26-10= النطق درجته-
25-10= هااملفردات اللغوية  درجت-
24-10=  الطالقة درجتها-
24-10= الرتاكيب درجتها-



من- عشراحلادياجلدولهوكما-الكالماختبارنتائجةالباحثتفّصلوإذا
:اآلتيةاجلداوليفكماالبياناتتفحصلجوانبهاحيث

عشرالثانيالجدول

الكالماختبارمنالنطقيالجانبعن

المتوسطالدرجةمجموعةاالختبارنقطة

23023النطق

عشرالثالثالجدول

الكالماختبارمناللغويةالمفرداتالجانبعن

النتيجةالدرجةمجموعةاالختبارنقطة
24924،9اللغويةالمفردات



عشرالرابعالجدول

الكالماختبارمنالطالقةجانبعن

النتيجةالدرجةمجموعةاالختبارنقطة

22222،2الطالقة

عشرالخامسالجدول

الكالماختبارمنالقواعدجانبعن

النتيجةالدرجةمجموعةاالختبارنقطة

23323،3التراكيب

X:   الكالممهارةاحتبارلتقديراملستخدمالزمر = ⋯ X = ∑



املعدل=Xالبيان : X= نتيجة الطلبةعدد

N=طلبة10وهو عدد الطلبة
KKM = (65ألدىن لنجلح الطلبة (املعيار ا-

ارتفاعيفتأثريهاتقديرملعرفةالباحثيقيسهاالرمز،مناحملصولةالتنيجةمث
:كالتايلوهوالثايناجلدولباستخدامالكالممهارة

عشرسادسالالجدول

بارات العربيةمعيار نجاح الطلبة في تعبير الع

النسبة املائوية (%)فئة النتائجالتقديرالرقم

%100- % 9990–90جيد جدا1

%89- % 8980–80جيد2

%79- % 7970–70مقبول3

%69- % 6960–60ضعيف4

%59- % 590–0راسب5



اإلنعكاس.د

بعمليةواملتعاونالباحثةقامتمالحظتهاو التعليمعمليةتنفيذانتهاءبعد
فحصلالعريببالتنغيمالكالممهارةيفالتعليمعمليةمنالثاينالدورعلىاالنعكاس

باستخدامفيهدرجتهموارتفاعالكالميفوشجاعتهمالطلبةمحاسةبأنانعكاسهذامن
. األولالدوريفكماثابتةتزالال-الثاينالدورالتنفيذإىلبالنظر- التعليمعمليةهذه

أيضايكتشفبلالكالممهارةلتطّورفاعلةهي- التعليمعمليةهذهبأنفاستخلص
.فيهمحاستهموصدوراحلوارأداءيفالطلبةشجاعةتزيد

: تحليل البيانات ومناقشتهارابعا

وتفسريها،حتليلهاذلكبعدفيأيتالبيانات،ةالباحثتعرضأنوبعد
كماةالباحثحّللهاتفالسابقةالصفحاتيفةالباحثهاتقّدماليتالبياناتعلىاالعتمادوب

بأنتشعراحلواراختباروحصيلةقابلةواملاملالحظةبياناتإىلبالنظرأنهوهو: يلي
احبثهيفةالباحثهتافرتضقدكما-العريببالتنغيمالكالممهارةيفالتعليمعمليةتطبيق

يفالطلبةمهارةتنمىمثبتوبشكلصحيح-الكالممهارةنميتاحيثمن
.فيهمحاستهموارتفاعالكالمأداءيفالطلبةشجاعةتزيدأيضابلالكالم

بفعاليتعّلمونالطلبةيُرىكانحيثاملالحظةبياناتهوعليهالدليلو
احلوارألداءالفصلمقدمةىلإبالتقدمويتمتعونومحاسةبنشاطيشرتكونحيث
مؤشرةظاهرةوهذه. املطلوبالنصحفظواقدإلدائهبشجاعةويتقدمونوهم
.الكالميفشجاعتهمزيادةإىل

القائمةيفكمااحلواراختبارخاللمناملكتسبةالبياناتإىلنظرناإذامث
(KKM)الطلبةلنجاحاألدىنارمعيمنأعلىكّلهاالطّلبةنتيجةأنّ عرفناعشراحلادي



عمليةباستخدامالكالممهارةتقومييفناجحونكّلهمبةالطّلأنّ تدلّ هذه65وهو
النجاحرمبعياالنتيجةهذهعّلقتإذاوكذلك. العريببالتنغيمالكالممهارةيفالتعليم
الكالممهارةيفالتعليمعمليةباستخدامالكالممهارةعليمتبأنّ كذلكعرفالصّفي
.مائةيفمائةناجحنيلناجحالعريببالتنغيم

أوالكالماحتبارمننقطأحادىدرجاتإىلباملالحظةالباحثدققإذامث
إىلباإلرجاعالدرجةهذهأنحيث23درجةالنطقمنالباحثةحصلتاحلوار،
الكالممهارةيفليمالتععمليةهذهأنعلىتدلّ الطلبةإجابةنفسريعناجلدول
يفاملكثفةاللغةبرنامجمنالثاينالصفطلبةنطقإجادةعلىجداتؤثرالعريببالتنغيم
اللغويةاملفرداتنقطومنالكالم،مهارةتدريسيفاجلديدنوراألهليةاملتوسطةاملدرسة
لتنغيمباالكالممهارةيفالتعليمعمليةهذهأنعلىتدلوهذه24،9الدرجةحصل
درجةحصلالطالقةنقطإىلالنظرمث،اللغويةاملفرداتإملامهمعلىمؤثرةالعريب
جدامؤثرةالعريببالتنغيمالكالممهارةيفالتعليمعمليةهذهأنعلىتدلوهذه22،2
23،3حصلالقواعدنقطعنالطلبةدرجةإىلوبالنظرالكالم،يفطالقتهمعلى
إملامهمعلىتؤثرالعريببالتنغيمالكالممهارةيفالتعليمعمليةهذهأنعلىتدلوهذه

.القواعديف



الخامسالفصل

والمقترحاتوالتوصياتالبحثنتائج

-جالبحث،توصيات-بالبحث،نتائج-أ: علىالفصلويشتمل
.البحثمقرتحات

نتائج البحثملخص .أ

ولكلانثنيدورينعلىجتريكانتاليتالدراسةالباحثةقامتأنوبعد
كذلكقامتمثدقيقة،وثالثونمخسحصةكلزمنحصتانلقاءلكل،لقائنيدور

مننتائجمنإليهتوّصلماتعرضأنلهحتسنوتفسريها،وحتليلهاالبياناتبعرض
حوجنفعالهيالعريبالتنغيممعالكالممهارةيفالتعليمعمليةبأنوهياإلمجلحيث

يفاملكثفةاللغةبرنامجمنالثاينالصفطلبةلديالكالممهارةلتحسنيكبريحدإىل
اختباريفوتقديرهمةبالطلنتيجةترفعحيثبروبولنجو،املتوسطةاجلديدنورمدرسة
أعلىكّلهاالطّلبةنتيجةأنّ بعرفحيثعشرواحلادىالرابعاجلدوليفكمااحلوار

ناجحونكّلهمبةالطّلأنّ تدلّ وهذه65وهو(KKM)الطلبةنجاحلاألدىنمعيارمن
. العريبالتنغيممعالكالممهارةيفالتعليمعمليةباستخدامالكالممهارةتقومييف

مهارةتّعليمبأنّ كذلكعرفالصّفيالنجاحمبعيارالنتيجةهذهعّلقتإذاوكذالك
لناجحالعريبالتنغيممعالكالمةمهار يفالتعليمعمليةباستخدامالكالم

.مائةيفمائةناجحني
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قامت الباحثة يف ثالث –تعليم مهارة الكالم مع التنغيم العريب أن عملية .1
مراحل، هي : مرحلة مجع البيانات املبدئية، مرحلة حتليل االحتياجات 

التعليمومرحلة عملية 
أن عملية تعليم مهارة الكالم له تأثري إجيايب يف ترقية أمرين أساسيني، مها :.2

ترقية دافعية تعلم طلبة مدرسة نور اجلديد املتوسطة فروبولنجو.أ
ترقية استيعاب طلبة مدرسة نور اجلديد املتوسطة فروبولنجو ملمارسة الكالم .ب

مع التنغيم العريب

ثالبحتوصيات.ب

تقدمأنلهحتسنالبحثهذهنتائجمنالباحثةعليهحصلتماعلىبناء
:يليماتوصيات

مدرسةفايلاملكثفةبرناجماللغةمنالثاينللفصلالعربيةاللغةمبدرسياجلديرمن
عملية التعليم يف مهارة الكالم بالتنغيم أنبروبولنجوفيطاناجلديدنوراألهليةاملتوسطة

أبناءمنكلهاالفصلهذاأعضاءألنسيماوالوسائلها،وبتنوّعواعبأنالعريب
أبناءكتمّرنالعربيةباللغةكثريايتمّرونالحيثمادورى، ويكلمن اللغة مادوريون
.املعهديفبالعربيةالكالملزومقانونلوجوداألخرى

البحثمقترحات.ج

جهاتأووسلبية،إجابيةنواحييتعرفأناملوضوعيفاألخرىالباحثةوعلى
بكلّ العمليةهذهيطّبقالالبحثهذاأنحيثمنالدراسةهذهمنوالنقصانالقصور
،لذلك. الطريقةهلذهاإلليرتونيكيةاحلديثةالوسائلأنواعاستخَداموباحتمالأساليبها



الدارسليستفيددائما،شعارنايكونوألنوالنقصانالقصورمنيراهماإكمالفعليه
املنفعةمنممكنقدرأكرب
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(األسئلة املقابلة)1ملحق 

األسئلة المقابلة مع رئيس المدرسة

بمدرسة نور الجديد المتوسطة بروبولنجو جاوى الشرقية

: أربعاءاليوم و التاريخ

: فائزيناسم رئيس املدرسة

وكيف تاريخ - 1

ما هي تفوق هذه املدرسة من مدارس األخرى؟- 2
مىت نشأ قسم اللغة ىف هذه املدرسة وكيف تاريخ نشأها؟- 3
ما هو املنهج الدراسي املستخدمة ىف هذه املدرسة؟- 4
5 -
ىف التكلم باللغة العربية ىف هذه املدرسة؟ما رأيك عن قدرة التالميذ- 6
7 -

األسئلة المقابلة مع مدرسة اللغة العربية

مدرسة نور الجديد المتوسطة بروبولنجو جاوى الشرقيةب



:اليوم و التاريخ

: حلية حسنةاسم املدرس

هداف مهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية للطلبة يف برنامج اللغة املكثفة؟ما األ-1

2-

ما هي املشكالت للطلبة ىف تدريس مهارة الكالم؟-3

ما سعي املدرس حلل تلك املشكالت؟-4

م اللغة العربية خاصة ىف مهارة ما هي الوسائل التعليمية اليت تستخدم ىف تعلي-5
الكالم؟

( أسئلة االختبار القبلي)2ملحق 

مع التنغيم العربياالختبار القبلي فى تعليم مهارة الكالم

2013- 2012بمدرسة نور الجديد المتوسطة بروبولنجو جاوى الشرقية 

2برنامج اللغة املكثفة/XIII: الفصل/املرحلة:و التاريخاليوم

دقائق لكل طالب3: املوعدطلبة10:   د الطلبةعد



أجب هذه األسئلة شفهيا!

َما اْمسِك؟- 1
ِمن أَين أنت و أين بيتك؟- 2
ما أنشطتك اليومية؟- 3
أذكر عشر مفردات عن البيت أو املدرسة؟- 4
اختار موضوعا من هذه املوضوعات، مث تكلم عنها حوىل دقيقة واحدة؟- 5

البيت- جاملدرسة- باألسرة-أ

( أسئلة االختبار البعدي)3ملحق 

ي فى تعليم اللغة العربيةبعداالختبار ال

2013-2012بمدرسة نور الجديد المتوسطة بروبولنجو جاوى الشرقية



برنامج اللغة XIII: الفصل/املرحلة: و التاريخاليوم
2املكثفة/

دقائق لكل طالب3: املوعدطالب26:   عدد الطلبة

أجب هذه األسئلة شفهيا!

َما اْمسِك؟- 1
ما مهنُتك، و ما هوايتك؟- 2
أذكر عشر مفردات عن املرافق العامة؟- 3
اختار كلمة من هذه الكلمات، مث تكلم عنها؟- 4

السوق- جالبنك- باملسجد-أ

تكلم عن بالد إندونيسيا حوىل دقيقة واحدة!- 5



( عملية التدريس)4ملحق 

الخطة الدراسية

ولخطة التدريس الدور األ

ولللقاء األولالدور األخطة التدريس)3
نور اجلديد املتوسطةمدرسة: اسم املدرسة 

: الفصل الثاين العام الدراسيالفصل الدراسى

: الثاينالفصل

: مهارة الكالماملهارة

2013- 2012: العام الدراسي 

: مع أحد التالميذاملادة

دقيقة)70دقيقة (35× 2: الوقت 



معيار الكفاءة :-أ
أن يقدر الطلبة على التعبري عن " مع أحد التالميذ " تعبريا شفويا بالتنغيم 

العريب

الكفاءة األساسية :-ب
الميذ " أن يقدر الطلبة على تعبري شفوي عما يتعلق بـ " مع أحد الت.5
ان يقدر الطلبة على تقدمي املعلومات شفويا جبملة بسيطة عن " مع .6

أحد التالميذ "

المؤشرات :-ج
نطق املفردات اجلديدة نطقا صحيحا وسليما.7
احملاورة التنغيم العريب السليم.8
متثيل احلوار عن املكتبة بطريقة صحيحة..9
أهداف التدريسد

ريس، يتوقع من الطلبة :بعد متابعتهم التد

أن ينطقوا املفردات أو العبارات عن "مع أحد التالميذ" بطريقة صحيحة.7
أن حيفظوا احلوار وميثلونه بطريقة صحيحة.8
القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي "مع أحد .9

التالميذ"
المادة الدراسيةه



–أنا تلميذ –تليمذ -من أنت؟ –: أنت املفردات اجلديدة يف الدرس 
أين –تسكن -كم عمرك؟ –عمر -ما مسك؟ –اسم –لست أستاذ –أستاذ 

سنة كاملة.–ال يزال صغريا –السّكر –شراء النب –الذكان - تسكن؟ 

استراتيجية التدريس :–و
مقدمة.7

وار.إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احل

أجراء التعليم.8
تكييف الفصل إىل حال انتباه.)17
-من املعىن-تقدمي الباحثة حوارا جديدا مع إلقاء حمتواه أي ما ُقصد به )18

نص احلوار
استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام األداء احلركي والنموذج )19

لشرح املعين
تُبدأ التدريبات كذلك بتقدمي منوذج بعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث)20

لإلجابات الصحيحة، ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق بتقدمي 
التنغيم العريب

ويكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مرات من مجلة إىل مجلة وال ينتقل إىل )21
أخرى إال بعد أن يتقنواها (فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها) . وهذه 

أو التدريب تكون على ثالثة أساليب : التكرار اجلمعي، عملية التكرار
التكرار الفئوي، التكرار الفردي.

وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، تستعمل الباحثة تدريب البناء )22
من آخر اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل 

أجزاء أصغر. 



لقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم متنح الباحثة  الطلبة فرصة ل)23
للمحادثة مرات. 

وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها الطلبة أمام الفصل بالتناوب )24
بينهم.

اختتام.9
تقدم الباحثة األسئلة املربطة باملادة وعلى كل الطلبة إجابتها)7
دتشجيع الطلبة على مداومة الكالم اجليد والتعلم باجل)8
ختتم الباحثة الدرس باحلمدلة والسالم)9

للقاء الثانيولالدور األفي خطة التدريس )4

مدرسة نور اجلديد املتوسطة: اسم املدرسة 

: الفصل الثاين العام الدراسيالفصل الدراسى

: الثاينالفصل

: مهارة الكالماملهارة



2013- 2012: العام الدراسي

مع أحد التالميذ: املادة

دقيقة)70دقيقة (35× 2: الوقت 

معيار الكفاءة :- ن

أن يقدر الطلبة على التعبري عن " مع أحد التالميذ " تعبريا شفويا بالتنغيم 
العريب

الكفاءة األساسية :-س

أن يقدر الطلبة على تعبري شفوي عما يتعلق بـ " مع أحد التالميذ " .7

مع أحد التالميذ "ملعلومات شفويا جبملة بسيطة عن "ر الطلبة على تقدمي اان يقد.8

المؤشرات :- ع

نطق املفردات اجلديدة نطقا صحيحا وسليما.10

احملاورة التنغيم العريب السليم.11

متثيل احلوار عن املكتبة بطريقة صحيحة..12

أهداف التدريس-ف

لبة :بعد متابعتهم التدريس، يتوقع من الط



أن ينطقوا املفردات أو العبارات عن "مع أحد التالميذ" بطريقة صحيحة.10
أن حيفظوا احلوار وميثلونه بطريقة صحيحة.11
القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي "مع أحد .12

التالميذ"
المادة الدراسية-ص

–أنا تلميذ –تليمذ -ت؟ من أن–املفردات اجلديدة يف الدرس : أنت 
أين –تسكن -كم عمرك؟ –عمر -ما مسك؟ –اسم –لست أستاذ –أستاذ 

سنة كاملة.–ال يزال صغريا –السّكر –شراء النب –الذكان - تسكن؟ 

استراتيجية التدريس :-ق
مقدمة.10

إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار.

ء التعليمأجرا.11

تكييف الفصل إىل حال انتباه.)25

نص -من املعىن-تقدمي الباحثة حوارا جديدا مع إلقاء حمتواه أي ما ُقصد به )26
احلوار

استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام األداء احلركي والنموذج لشرح )27
املعين



يبات كذلك بتقدمي منوذج بعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث تُبدأ التدر )28
لإلجابات الصحيحة، ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق بتقدمي التنغيم 

العريب

ويكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مرات من مجلة إىل مجلة وال ينتقل إىل أخرى )29
إال بعد أن يتقنواها (فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها) . وهذه عملية التكرار أو 

تكون على ثالثة أساليب : التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار التدريب 
الفردي.

وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، تستعمل الباحثة تدريب البناء من آخر )30
اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل أجزاء أصغر. 

ن يكون يف احلوار بعد ترديدهم متنح الباحثة  الطلبة فرصة للقيام بدور م)31
للمحادثة مرات. 

وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها الطلبة أمام الفصل بالتناوب بينهم.)32

اختتام.12
تقدم الباحثة األسئلة املربطة باملادة وعلى كل الطلبة إجابتها)10
تشجيع الطلبة على مداومة الكالم اجليد والتعلم باجلد)11
تم الباحثة الدرس باحلمدلة والسالمخت)12



خطة التدريس الدور الثاني

خطة التدريس للقاء األول في الدور الثاني)3

مدرسة نور اجلديد املتوسطة: اسم املدرسة 

: الفصل الثاين العام الدراسيالفصل الدراسى

: الثاينالفصل

: مهارة الكالماملهارة

2013- 2012: العام الدراسي 

يف املدرسة: املادة

دقيقة)70دقيقة (35× 2: الوقت 

معيار الكفاءة :-م

تعبريا شفويا عن "يف املدرسة" بالتنغيم العريبالتعبريأن يقدر الطلبة على
بسيطا وصحيحا



الكفاءة األساسية- ن
درسة "أن يقدر الطلبة على تعبري بسيط عما يتعلق بـــــــ " يف امل)ه
أن يقدر الطلبة على تقدمي املعلومات شفويا بالتنغيم العريب جبملة بسيط عن "يف )و

املدرسة"
المؤشرات :-س

:أن يقدر الطلبة على 

نطق املفردات اجلديدة نطقا صحيحا وسليما)ط
احلوار باملخرج والتنغيم السليم)ي
ورةتركيب اجلملة املفيدة مجلة صحيحة مناسبة بالص)ك
إجابة األسئلة بالكلمة االستفهامية مناسبة بالصورة والرتاكيب الذي درسه)ل
أهداف التدريس- ع

د متابعهم التدريس، يتوقع من الطلبة :بع

أن ينطقوا املفرديات أو العبارات عن "يف املدرسة" نطقا صحيحا وسليما)ط
يمأن حيفظوا احلوار ويتمثلونه باملخرج والتنغيم السل)ي
أن يرتكبوا اجلملة املفيدة مجلة صحيحة مناسبة بالصورة عن املادة املدروسة وهي )ك

"يف املدرسة"
"يف املدرسة"وهياملدروسةاملادةعناملطروحةاألسئلةالقدرة على إجابة)ل
المادة الدراسية-ف

:الدرسيفاجلديدةاملفرداتمن



خذ الطباسري –الطباشري –املطالعة -أوالد- درسنا اليوم –اليوم –درس
من الغائب هذا اليوم ؟–الغائب -حاضر –

استراتيجية التدريس :-ص
مقدمة)ح

إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار.

أجراء التعليم)ط
تكييف الفصل إىل حال انتباه.17
-من املعىن- قاء حمتواه أي ما ُقصد به تقدمي الباحثة حوارا جديدا مع إل.18

نص احلوار
استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام األداء احلركي والنموذج .19

لشرح املعين
بعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث تُبدأ التدريبات كذلك بتقدمي منوذج .20

مي التنغيم لإلجابات الصحيحة، ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق بتقد
العريب

ويكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مرات من مجلة إىل مجلة وال ينتقل إىل .21
أخرى إال بعد أن يتقنواها (فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها) . وهذه عملية 
التكرار أو التدريب تكون على ثالثة أساليب : التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي، 

التكرار الفردي
ندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، تستعمل الباحثة تدريب البناء وع.22

من آخر اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل أجزاء أصغر. 
متنح الباحثة  الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم .23

للمحادثة مرات. 



ميثلها الطلبة أمام الفصل بالتناوب بينهموبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة.24
اختتام)ي
تقدم الباحثة األسئلة املربطة باملادة وعلى كل الطلبة إجابتها.7
تشجيع الطلبة على مداومة الكالم اجليد والتعلم باجلد.8
ختتم الباحثة الدرس باحلمدلة والسالم.9

خطة التدريس للقاء الثاني في الدور الثاني)4

مدرسة نور اجلديد املتوسطة: اسم املدرسة 

: الفصل الثاين العام الدراسيالفصل الدراسى

: الثاينالفصل

: مهارة الكالماملهارة

2013- 2012: العام الدراسي 

يف املدرسة: املادة



دقيقة)70دقيقة (35× 2: الوقت 

معيار الكفاءة :-ق

تعبريا شفويا عن "يف املدرسة" بالتنغيم العريبتعبريالأن يقدر الطلبة على
بسيطا وصحيحا

الكفاءة األساسية- ر
أن يقدر الطلبة على تعبري بسيط عما يتعلق بـــــــ " يف املدرسة ")ز
أن يقدر الطلبة على تقدمي املعلومات شفويا بالتنغيم العريب جبملة بسيط عن "يف )ح

املدرسة"
المؤشرات :-ش

:أن يقدر الطلبة على 

نطق املفردات اجلديدة نطقا صحيحا وسليما)م
احلوار باملخرج والتنغيم السليم)ن

تركيب اجلملة املفيدة مجلة صحيحة مناسبة بالصورة)س
إجابة األسئلة بالكلمة االستفهامية مناسبة بالصورة والرتاكيب الذي درسه)ع
أهداف التدريس- ت

دريس، يتوقع من الطلبة :د متابعهم التبع

أن ينطقوا املفرديات أو العبارات عن "يف املدرسة" نطقا صحيحا وسليما)م
أن حيفظوا احلوار ويتمثلونه باملخرج والتنغيم السليم)ن



أن يرتكبوا اجلملة املفيدة مجلة صحيحة مناسبة بالصورة عن املادة املدروسة وهي )س
"يف املدرسة"

"يف املدرسة"وهياملدروسةاملادةعناملطروحةإجابة األسئلةالقدرة على )ع
المادة الدراسية- ث

:الدرسيفاجلديدةاملفرداتمن

–استعاَر - أين الطالسة ؟ –الطالسة –امسح السبورة –السبورة –امسح 
افتحوا الصفحة اخلامسة–الصفحة –افتح –نقرأ –سرعة –األصحاب 

لتدريس :استراتيجية ا- خ
مقدمة)ك

إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار.

أجراء التعليم)ل
تكييف الفصل إىل حال انتباه.25
نص -من املعىن- تقدمي الباحثة حوارا جديدا مع إلقاء حمتواه أي ما ُقصد به .26

احلوار
األداء احلركي والنموذج لشرح استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام .27

املعين
بعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث تُبدأ التدريبات كذلك بتقدمي منوذج .28

لإلجابات الصحيحة، ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق بتقدمي التنغيم 
العريب

ى ويكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مرات من مجلة إىل مجلة وال ينتقل إىل أخر .29
إال بعد أن يتقنواها (فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها) . وهذه عملية التكرار 



أو التدريب تكون على ثالثة أساليب : التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي، 
التكرار الفردي

وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، تستعمل الباحثة تدريب البناء من آخر .30
غرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل أجزاء أصغر. اجلملة أو تدريب التوسعة ب

متنح الباحثة  الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم .31
للمحادثة مرات. 

وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها الطلبة أمام الفصل بالتناوب بينهم.32
اختتام)م

على كل الطلبة إجابتهاتقدم الباحثة األسئلة املربطة باملادة و .10
تشجيع الطلبة على مداومة الكالم اجليد والتعلم باجلد.11
ختتم الباحثة الدرس باحلمدلة والسالم.12

التقييم–ز
الجدوال الثالث

الّدرجةالناحيةالسؤالالشكلالتقنيةالجنس

اإلختبار 
الشفوي

اإلختبار 
الفئوي

احملاورة

/التطبيق

أّد حوارا 
ضوع "مع باملو 

أحد التالميذ"

26-10النطق

25-10املفردات اللغوية

24-10الطالقة

24-10الرتاكيب



99الّدرجة األعلى

(احملاورة األوىل)5ملحق 

: السالم عليكم ؟إلياس

: وعليكم السالمعلي

: من أنت ؟إلياس

: أنا تلميذ، ومن أنت ؟ هل أنت أستاذ ؟علي

: ال، لست أستاذا بل أنا تلميذ أيضا. إلياس

: ما مسك الكامل ؟علي

: امسي إلياس فتاح، ومامسك ؟إلياس

: إمسي عليعلي

: كم عمرك ؟إلياس

: عمري ثالثة عشر سنةعلي



: إىل أين تذهب اآلن ؟إلياس

: أنا أذهب إىل الدكانعلي

: ماذا تريد هناك ؟إلياس

اء النب والسكر: أمرين أيب بشر علي

(احملاورة الثانية)6ملحق 

: السالم عليكمإلياس

: وعليكم السالمعلي

: أي يوم هذا اليوم ؟إلياس

:اليوم يوم اآلحدعلي

: أي يوم باألمس ؟ إلياس

: باألمس يوم السبتعلي

: هل غدا يوم الثالثاء ؟ إلياس



: ال، غدا يوم اإلثننيعلي

ذه الليلة ؟ : أية ليلة هإلياس

: هذه الليلة ليلة اإلثننيعلي

: أية ليلة البارحة ؟إلياس

: البارحة ليلة األحدعلي

: أي تاريخ اآلن ؟ إلياس

: اآلن تاريخ خامس من شعبانعلي

: أي شهر اآلن ؟ إلياس

: اآلن شهر شعبانعلي

(احملاورة الثالثة)7ملحق 

: مباذا تكتب يف الدفرت ؟إلياس

: أكتب يف الدفرت باملرسم أو القلمعلي

: هل تكتب على السبورة بالقلم ؟إلياس

: ال، أكتب على السبورة بالطباشريعلي



: مباذا متسح الكتابة ؟إلياس

: أمسحها باملمحاةعلي

: مم تصنع املمحاة ؟إلياس

: تصنع املمحاة من املطاطعلي

الكتابة على السبورة ؟: ما الذي تستعمله إذا أردت أن متسح إلياس

: أستعمل الطالسةعلي

(احملاورة الرابعة)8ملحق 

: ما درسنا اليوم يا أوالد ؟األستاذ

: درسنا اليوم املطالعةالتالميذ

: خذ الطباشري يا علياألستاذ

: حاضر يا أستاذعلي

: من الغائب هذا اليوم ؟األستاذ

امسح السبورة أوال! أين الطالسة؟: ال أحد منا غائب األستاذ، التالميذ



: استعارها أحد األصحاب يف القسم الثالثالتالميذ

األستاذ

: أي درس نقرأ اليوم يا أستاذ ؟التالميذ

: افتحوا الصفحة اخلامسةاألستاذ

: حاضرالتالميذ

(عملية التعليم)9ملحق 

)1(صورة

الفصلأمامالطلبةتدعو
الفصلدخولقبلمجاعة



)2(صورة

معمليفاحلوارالطلبةمتثل
املدرسة

)3(صورة

بسببالعبوباتجتدالطالبة
الكالمىفاألخطاء



)8(صورة

نوراألهليةاملتوسطةمدرسة
بروبولنجوبيطاناجلديد

الشرقيةجاوى



الباحثة بين السطور

العالمة-أ
: اثن اخلامتةاالسم

: سارماناسم األب

فريايتس: اسم األم

1989أغوستوس 10: تاريخ الوالدة

: قرية توجناء جرمي، ونومرطا، مدينة بروبولنجوالعنوان

مراحل التعليمية-ب

1حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية كزتاأيار -
)(SDN Kotaanyar 1 2001كوتاأيار بروبولنجو عام

مدرسة نور اجلديد املتوسطة اإلسالمية بيطان يف حصل على شهادة التعليم -
2004بروبولنجو يف عام 

مدرسة نور اجلديد الثانوية بيطان بروبولنجو عام يف حصل على شهادة التعليم-
2007



موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية حصل على شهادة التعليم ىف جامعة-
2011األدابمباالنج كلية 

حصل على شهادة التعليم ىف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية -
2015مباالنج جاوى الشرقية كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية عام 


