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 Project-Based(فعالية استخدام أسلوب التعلم القائم على المشروعات 

Learning (في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجتان الكالم مهارة لترقية  

  

  رسالة الماجستير

  

  :إعداد

  وايتويويت رمح
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 Project-Based(فعالية استخدام أسلوب التعلم القائم على المشروعات 

Learning (اإلسالمية الحكومية باجتانفي المدرسة الثانوية  الكالم مهارة لترقية  

  

  

  رسالة الماجستير

  تقدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

  يف تعليم اللغة العربية

  

  

  

  :إعداد

  وايتويويت رمح

   ١٦٧٢٠٠٥٤: رقم التسجيل

  

  

  

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية

  العليا اتالدراسكلية 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

٢٠١٨  
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 .أشكر اهللا تعاىل الذي أعطيين نعما كامال ، لذلك متت كتابة هذه الرسالة

  :رسالة املاجستري إىل هأهدي هذ

   احملرتمني الذين ربياين باإلخالص والرمحة تري سوياين يموأ بويهمان يبأ. ١

  .وأدباين أحسن التأديب

  .الذي أعطيين توفري الدفاع والدعاء اهلداياتصاحل  أخي احملبوب. ٢

كممول اليت تعطيين الفرصة لتحقيق ) LPDP(مؤسسة إدارة منحة الرتبوية  . ٣

  .أملي بالتعلم يف درجة املاجستري

قسم األدب العريب جامعة ماالنج  ٢٠١١األصدقائي األحباء من مرحلة . ٣

ة الدراسات العليا جامعة احلكومية ومن الصف د قسم تعليم اللغة العربية كلي

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذين يعطونين توفري املساعدة 

 .والعون يف إمتام هذه الرسالة، جزاكم اهللا بأحسن الزوج

 

 

 

 

  

  

 إهداء



 ح 
 

  مستخلص البحث

 مهارة لرتقية املشروعات على القائم التعلم أسلوب استخدام فعالية .م٢٠١٨ .رمحاوايت، ويويت

قسم تعليم اللغة  .رسالة املاجستري. باجتان احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف الكالم

. ججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن دراسات العلياكلية ال  ،العربية

 .احلاجة ديوي محيدة ةالدكتور ) ٢(نور حسن عبد الباري،  الدكتور احلاجّ ) ١: (املشرف

  مهارة الكالم،  املشروعات على القائم التعلم ،أسلوب التعليم:  ساسيةالكلمات األ

من ) الكالم(، فتطوير الكفاءة االتصالية باللغة العربية شفهيا ٢٠١٣اعتمادا على املنهج 

ولكن يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باجتان، مل . األهداف الرئيسي يف تدريس اللغة العربية

أسلوب الستخدام  ٢٠١٣وقد احرتح منهج . حتصل الطلبة إىل املستوى املرجوة يف مهارة الكالم

 كـيـفملعرفة  ) ١ :هلذا البحث هي فاهدواأل .لعملية التعليم والتعلم املشروعات على القائم التعلم

تطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة  الثانوية اإلسالمية 

تطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات لرتقية  فعالية كـيـفملعرفة  ) ٢احلكومية باجتان، و 

  . مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باجتان

تستخدم . أما منهج هذا البحث فهو املنهج التجرييب. املدخل الكميالباحثة  تستخدما

ن مها ا�موعة وهلا جمموعتا الباحثة يف هذا البحث تصميم ا�موعات الضابطة غري املتكافئة

استخدمت . يستخدم هذا البحث أداة االختبار ودليل املالخظة .الضابطة وجمموعة التجريبية

  . لتحليل البيانات Wilcoxonالباحثة 

تطبيق أسلوب التعلم القائم على ) ١ ونتائج البحث اّليت توصل إليها الباحثة فهي

تشمل على ست  الثانوية اإلسالمية احلكومية باجتاناملشروعات يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة  

تصميم خطة املشروع، ختطيط اجلدول، مراقبة الطلبة  ،حتديد األسئلة األساسية :خطوات، وهي

إن استخدام أسلوب التعلم القائم على املشروعات ) ٢وتقدم املشروع، تقييم النتيجة، وتقومي اخلربة، 

 اختبار على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باجتان معتمدافعاال لرتقية مهارة الكالم يف 

،  ٠,٠٠١ Asymp.Sig.(2-tailed( للفصل التجرييب أن قيمة Wilcoxon باستخدام اختبار وهريةاجل

أما . مقبول )Ha(أن فرض مباشر دليل على لذا ). ٠,٠٥ > ٠,٠٠١( ٠.٠٥وهي أدىن من 

القائم على أسلوب التعلم ، لذا ٠,٠٥ >  ٠.٠٣ > ٠,٠١ف . ٠.٠٣الفصل الضابط وهي

  .من األسلوب التقليدية أكثر فعاال (project based learning) املشروعات
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ABSTRACT 

Wati, Wiwit Rahma. 2018. The Effectiveness of The Use of Project Based 
Learning Model to Increase Speaking Skill at MAN Pacitan. Thesis 
Department of Arabic Language Education, Postgraduate Program of 
Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) 
Dr. Nur Hasan Abdul Bari, M.A, (2) Dr. Dewi Chamidah, M.Pd 

Key Words : Learning model, Project Based Learning Model, Speech Speaking 

Based on the Curriculum 2013, the development of the ability to 
communicate with Arabic orally (speaking) is the main goal of learning Arabic. 
But in fact at MAN Pacitan, students have not achieved the expected speaking 
competence. The 2013 curriculum has suggested the use of project-based learning 
models for school learning activities. The aims of this research are: (1) To know 
how to apply the project-based learning model to improve speech skills at MAN 
Pacitan, and (2) to know the effectiveness of the use of project-based learning 
model to improve speaking skills at MAN Pacitan. 

Researchers use a quantitative approach with experimental methods. The 
design used is a non-equivalent control group that has two groups, namely the 
control group and the experimental group. The research instruments used were 
interview and observation test. Data analysis used Wilcoxon significance test. 

The results of the study show: (1) The implementation of project-based 
learning model at MAN Pacitan includes 6 steps, namely the determination of 
fundamental questions, designing project planning, schedule, monitor students 
and progress the project, test results, and evaluate the experience, (2) Project-
based learning is effective for improving speaking skills. This is based on the 
comparison of the average increase of the experimental group value of 12, 28, 
while the control group is only 4. Based on the Wilcoxon significance test it is 
known that the Asymp.Sig. (2-tailed) experimental group is 0, 01 lower than the 
alpha value 0.05. The experimental group is 0.03. Then 0,01 <0,03 <0,05 so that 
Ha is accepted and experiment group more significant improvement compared 
with control group. 
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ABSTRAK 
 

Wati, Wiwit Rahma. 2018. Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Berbasis 
Proyek Untuk Meningkatkan Maharah Kalam di Madrasah Aliyah Negeri 
Pacitan. Tesis Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 
(1) Dr. Nur Hasan Abdul Bari, M.A, (2) Dr Dewi Chamidah, M.Pd 

Kata kunci: Model pembelajaran, Pembelajaran Berbasis Proyek, Kemahiran 
Berbicara 

 
Berdasarkan Kurikulum 2013, maka pengembangan kemampuan 

berkomunikasi dengan bahasa Arab secara lisan (berbicara) merupakan tujuan 
utama dari pembelajaran bahasa Arab. Namun pada kenyataanya di MAN Pacitan, 
para siswa bbelum mencapai kompetensi  berbicara yang diharapkan. Kurikulum 
2013 telah menyarankan penggunakan model pembelajaran berbasis proyek untuk 
kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuan dari penelitian ini kemudian adalah: (1) 
Mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis proyek untuk 
meningkatkan kemahiran berbicara di MAN Pacitan, dan (2) Mengetahui 
efektifitas penggunaan model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan 
kemahiran berbicara di MAN Pacitan.   

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Desain yang digunakan adalah non-equivalent control group yang memiliki dua 
kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah tes berupa wawancara dan peedoman observasi. 
Analisis data menggunakan uji signifikansi Wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan model pembelajaran berbasis 
proyek di MAN Pacitan mencakup 6 langkah, yaitu penentuan pertanyaan 
mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta 
didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman, (2) 
Penggunaan model pembelajaran berbasis proyek efektif untuk meningkatkan 
kemahiran berbicara. Hal ini berdasarkan pada perbandinagn peningkatan rata-rata 
nilai kelompok eksperimen mencapai 12, 28, sedangkan kelompok kontrol hanya 
4. Berdasarkan uji signifikansi Wilcoxon diketahui bahwa nilai Asymp.Sig.(2-
tailed) kelompok eksperimen adalah 0, 01 lebih rendah dari harga alpha 0,05. 
Sedangkan kelompok eksperimen 0,03. Maka 0,01<0,03<0,05 sehingga Ha 
diterima dan kelompok eksperimen lebih signifikan peningkatannya dibanding 
dengan kelompok kontrol. 
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 شكر وتقدير

 
والصالة والسالم على النيب العريب . احلمد هللا الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني

وصحبه أمجعني، أما وعلى آله . ومن اهتدي بسّنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. األمني

  .بعد

ماجستري لل العلمية رسالةال هاحلمد اهللا وشكر هللا وثناء عليه بعونه متت كتابة هذ

-Project(فعالية استخدام أسلوب التعلم القائم على المشروعات " وضوع حتت امل

Based Learning (في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  الكالم مهارة لترقية

وتتقدم الباحثة أمجل الشكر  ".وافق املشرف على تقدميها إىل جملس املناقشة باجتان

  :، منهمالرسالة ههذ كتابة  والتقدير والعرفان إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام

كممول اليت تعطيين الفرصة لتحقيق ) LPDP(مؤسسة إدارة منحة الرتبوية   .١

  .أملي بالتعلم يف درجة املاجستري

احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  األستاذ الدكتور احلاج عبدفضيلة  .٢

 اإلسالمية احلكومية مباالنج؛

  العليا  اتالدراسكلية فضيلة األستاذ الدكتور موليادي ، مدير   .٣

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة احلاج ولدانا وارغاديناتا الدكتورفضيلة  .٤

 ة احلكومية مباالنج؛موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي

 ةالدكتور و  نور حسن عبد الباري بصفته املشرف األول، الدكتور احلاجّ  فضيلة .٥

 أفادا مين عمليا ووجها انالذ بصفتها املشرفة الثانية احلاجة ديوي محيدة

اخلطوات يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

فلهما . عن مساعد البحث وتوجيههمااإلنتهاء منه، فلم تبخل بعلمها يوما 

 مين خالص الشكر والتقدير، ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء؛

كما أقّدم بكل الشكر والتقدير إىل املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  .٦

. جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الدراسات العليا



 ل 
 

ير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع فلهم مين كل الشكر والتقد

 وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء؛

 اإلسالمية الثانويةاملدرسة  كما أقّدم بكل الشكر والتقدير إىل رئيس .٧

�ال املدرسة  رئيسنائب و  ،خالد مسروري أستاذ ووه احلكومية باجتان

 نور العزيزة،  أستاذةمدّرسة اللغة العربية املنهج أستاذة أندونج دوي لطيفة، 

 ؛احلكومية باجتان اإلسالمية الثانويةاملدرسة يف معهد والتلميذات 

. دوختاما، فإنين أتقدم بالشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت فصل  .٨

جبامعة موالنا  يف قسم تعليم اللغة العربية  كلية الدراسات العليا ٢٠١٦

على أرشادا�م  وتوجيها�م  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

وتعليقا�م يف املناقشة، وعلى دعمهم وتشجيعهم لنا على إمتام هذا رسالة 

 .املاجستري وأمتىن هلم دوام النجاح والتوفيق

هذا، وأسأل اهللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثوبة، وتكون رسالة املاجستري هذه 

  . نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني

  
  

     ٢٠١٨ يونيو ٢٦ماالنج،

  

          ةالباحث
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  محتويّات البحث

  
  أ  .....................................................................  صفحة الغالف

 ب  ...................................................................  صفحة املوضوع

  ج  ....................................................................  موافقة املشرف 

  د  .................................................  املوافقة واالعتماد من جلنة املناقشة 

  ه  .......................................................................  إقرار الطلبة 

  و  .........................................................................  االستهالل

  ز  ............................................................................  اإلهداء

  ح  .................................................................  مستخلص البحث

  ك  ....................................................................  الشكر والتقدير

  م....................................................................حمتويات البحث 

  ع  .....................................................................  قائمة اجلداول 

  ف  .....................................................................  املالحققائمة 

  
 

 الفصل األول

  اإلطار العام

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

 ٦  ........................................................  البحث أسئلة   - ب 

 ٦  ........................................................  أهداف البحث- ج 

 ٧  ...........................................................  أمهّّية البحث  -د 

 ٧  .........................................................  فرضية البحث   - ه 

 ٨  ..........................................................  البحث حتديد  -و 

 ٨  ......................................................  الّدراسات الّسابقة  -ز 



 ن 
 

 ١١  ........................................................  املصطلحات عريفت- ح 

  

  الفصل الثّاني

  اإلطار الّنظري

 السياقيعليم وتعلم ت: المبحث األّول 

 ١٣  .....................................السياقيعليم وتعلم مفهوم ت  .أ 

 ١٤  .......................   السياقيعليم وتعلم تاألسس يف استخدام   .ب 

 ١٥ ..................................... السياقيعليم وتعلم تخصائص   .ج 

عليم وتعلم تأنواع   .د 

 ١٦……………………………السياقي

 )Project-based learning(أسلوب التعلم القائم على المشروعات : المبحث الثاني

 ١٧ ......................... أسلوب التعلم القائم على املشروعاتمفهوم   .أ 

 ١٩ .................. القائم على املشروعاتتاريخ إصدار أسلوب التعلم   .ب 

 ٢١ ............. املبادئ األساسية ألسلوب التعلم القائم على املشروعات  .ج 

 ٢٣ ........................ أهداف أسلوب التعلم القائم على املشروعات  .د 

  ٢٣ .............. مزايا ونقصان أسلوب التعلم القائم على املشروعروعات   .ه 

  ٢٥ ............... تدريس أسلوب التعلم القائم على املشروعاتخطوات   .و 

  مهارة الكالم:  المبحث الثّالث

 ٢٦ ........................................................ مهارة الكالممفهوم   -أ 

 ٣٠ ....................................................... أهداف مهارة الكالم  -ب 

 ٣١ .................................................... جمال تعليم مهارة الكالم  -ج 

 ٣٣ .............................................. خطوات تدريس مهارة الكالم  -د 

  
  



 س 
 

  الفصل الثّالث

  منهجّية البحث

 ٣٥ .....................................................مدخل البحث ومنهجه  .أ 

 ٣٥ ............................................................... متغري البحث  .ب 

 ٣٦ ....................................................... جمتمع البحث وعينته  .ج 

 ٣٦ ........................................ البيانات ومصادرها وأسلوب مجعيتها  .د 

 ٣٧ ............................................................. أدوات البحث  .ه 

 ٣٩ ........................................................... إجراءات البحث  .و 

 ٤٠ ............................................................. حتليل البيانات  .ز 

  الفصل الّرابع

  ث وتحليلها ومناقشتهانتائج البح

يف تعليم  project-based learning)(تطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات   .أ 

 ٤٣ ......................................................... مهارة الكالم

لرتقية  project-based learning)(فعالية أسلوب التعلم القائم على املشروعات    .ب 

 ٥٠ ......................................................... مهارة الكالم

 

   خامسالفصل ال

  الخاتمة

 ٦٤ ................................................................. االستنتاج  . أ

 ٦٥   ...............................................  واالقرتاحات التوصيات  - أ

  ٦٦  .................................................................    قائمة واملراجع

    المالحق

  الذاتية السيرة

  



 ع 
 

  قائمة الجداول

  
  ٣٦  .................................  البيانات ومصادرها وأسلوب مجعيتها ٣.١جدول 

  ٣٧  .........................................................  دليل املقابلة ٣.٢جدول 

  ٤٦  .....................................   مواعيد األنشطة إلجناز املشروع ٤.١جدول 

  ٤٩  ................................................   شكل تقييم املشروع ٤.٢جدول 

  ٥١  .......................................................   معيار املقابلة ٤.٣ جدول
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  األول الفصل

  اإلطار العام

  

  مقدمة  .أ 

تمع احتياجات ا� بإندونيسيا حسب طريقة تعلم اللغة العربية تطورت

تلبية االحتياجات اإلسالمي إىل  أوال إندونيسياب قصد تعليم اللغة العربية. ندونيسياإل

 توركز  على تلبية تلك االحتياجات املطوراألساليب واملناهج  قتصرت لذا. خاصة الصالة

مل تقتصر من، حسب تطور الز  .على إتقان مهارة قواعد اللغة وقراءة الكتب الدينية

االحتياجات االتصالية مع  بل، االحتياجات اإلسالمية فقطللغة العربية على إىل ااحلاجة 

العلماء الطريقة اعتمادا على ذلك، فطور . ا�تمع الدويل الذين يعربون اللغة العربية

   ١ .املباشرة

بل  فحسب، املعاهد السلفية والعصرية على العربـية اللغـة يقتصر تعلـيـم الاآلن و 

سبيل  على كذلك، واألهلّية احلكومّية واملؤّسسات الـمدارس يف ُتدَرس أنّـها اآلن يوجد

تعليم اللغة العربية جتمع طريقة . اجلامعاتو  املتوسطة والثانويّةاإليتدائية و  املدارس يف املثال

 علىة املطلوبة الكفاء .واملعاهد العصرية يةالسلفيف املعاهد م يالتعل طريقةيف املدارس بني 

قراءة، و ) ٣(الكالم ، ) ٢(االستماع، ) ١(أربع مهارات وهي  على شملهي ت طلبةال

   .الكتابة) ٤(

  

 .التعلـيـم أداء يف أساسيّـا عـمـادا يكون ألنّـه الدراسـّي، املـنـهـج من خيلو ال والتعليم

واعتمادا على . ٢٠١٣واملنهج املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا هو املنهج 

                                                 
1  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 

hlm. 30 



٢ 
 

 

يم اللغة العربية يف أن تعل ٢٠١٤عام  ١٦٥رقم  (KMA) تنظيم وزير الشؤون الدينية

 هاة األربع اليت جيب أن تدرسوياللغ املهاراتعلى تشمل  ٢٠١٣هج الدراسية يف عام املن

  .الكتابةو ، والقراءة، والكالم ،االستماع: وهي، تكامال

 مهارات يف الطلبة وكفاء�مات يإىل تطوير إمكان ٢٠١٣هج عام ويهدف من

. دميقراطيالتمع ا�حل املشاكل االجتماعية وبناء أفضل حياة التفكري التأملي من أجل 

موجه  املادة اللغويةاللغة العربية هي  ٢٠١٤سنة  KMA RI No. 165 واعتمادا على

وتعزيز املواقف اإلجيابية جتاه اللغة العربية سواء   كفاءةتشجيع وتوجيه وتطوير وتنمية الل

اآلخرين  حديثالقدرة االستقبالية هي القدرة على فهم . إنتاجيةأو  استقباليةكانت 

استخدام اللغة كوسيلة القدرة اإلنتاجية هي القدرة على . النصوص املقروءة وفهم

للغوية اللغة العربية يف املدرسة لتحقيق الكفاءة ا تعد لذلك، فإن. حتريرياو يا لالتصال شفه

االستماع  مهارة أربع مهارات تدرس بشكل متكامل، وهي على واليت تشملاألساسية 

  ٢.والكتابة، قراءةالو والكالم 

 الكفاءة االتصاليةتطوير ) ١(يهدف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية إىل 

على أربع مهارات لغوية، وهي االستماع  اليت تشملشفهيا كان أم حتريريا  باللغة العربية

أداة رئيسية و زيادة الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية ) ٢( .الكالم والقراءة والكتابةو 

تطوير فهم للرتابط بني اللغة  )٣. (الدينيةللتعلم، وخاصة يف دراسة مصادر التعاليم 

ثقافتهم  الطلبة أن يكون فامهني  يرجى منوبالتايل، . فهم الثقافة افة وتوسيعوالثق

  ٣.التقابلية وإشراك أنفسهم يف تنوع الثقافة

                                                 
2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah  
3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 165 Tahun 2014 
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ولكن يف احلالة الواقعية، مل حيصل تعليم اللغة العربية يف املدرسة على األهداف 

الكالم منها السبب من اخنفاض كفاءة . املرجوة، خاصة للكفاءة االنتاجية أو الكالم

كما قال . وجود االختالف بني اللغة اإلندونيسية كلغة األم واللغة العربية كلغة أجنبية

من جهة الصوت، فهناك بعض األصوات غري املعروفة عند ) ٢٠١٤(صدقي 

لذا فالكالم باللغة العربية فيحتاج إىل  ٤.و ط اإلندونيسي، مثال صوت حلرف ث، ض،

اعتمادا على . فهذا موافق إىل الظواهر الواقعية يف املدرسة. ملعينةالطريقة أو اإلسرتاتيجية ا

اإلسالمية  ثانويةال املدرسةاليت قامت الباحثة يف  واملقابلة مع املدرس والطلبةاملالحظة 

هذا السببب  ٥.، مل حيصل الطلبة على الكفاءة االتصالية باللغة العربيةاحلكومية باجتان

هي جتري األنشطة التعليمية ملهارة الكالم حبفظ املفردات املكتوبة يف الكتاب الدراسي مث 

تكوينها إىل اجلملة املفيدة وحفظ احلوار املكتوبة يف الكتاب أمام الفصل بدون االتصال 

لبة يشعر الط �ذه الطريقة واألسلوب،. الفعالة بني الطالب واآلخر وبني الطلبة واملدرس

أثناء عملية التعليم، اليهتم الطلبة إىل الدرس إال . أن اللغة العربية صعبة جدا وغري مهمة

والرغبة لالتصال والتكلم باللغة العربية وقلة  قلة االهتماملذا توجد . يف كل فصل% ٥

  .الطلبة، خاصة يف الكالملدى الرغبة لالتصال بالعربية فتسبب إىل قلة الكفاءة اللغوية 

  

درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باجتان هي املدرسة الثانوية اإلسالمية وامل

منهم جاء من املدرسة . اجلكومية الوحيدة يف باجتان، وجاء طلبتها من خمتلف اخللفيات

املتوسطة اإلسالمية الذين قد يعرفون العربية، ومنهم جاء من املدرسة املتوسطة العامة 

                                                 
4  Basma Ahmad Sedki Dajani dkk, Difficulties of Learning Arabic for Non-Native 

Speakers, Jurnal Procedia - Social and Behavioral Sciences 114 ( 2014 ) 919 – 926. 
5 Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul Azizah, guru mata pelajaran Bahasa Arab MAN 

Pacitan. 
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 ٦.وهذا االختالف يؤثر كفائتهم املهارية، خاصة الكالم. تةالذين اليعرفون العربية با

فرقة الطلبة . وباستخدام تلك األسلوب التقليدية، هذا االختالف سيسبب املشكلة

املدرس ليس . الثانية ستتأخرون يف أنشطة التعليم وليس عندهم الرغبة لتكلم بالعربية

  .عنده الفرصة املتوفره ملساعد�م يف التعلم

ىل ذلك، فال ترتبط املادة التعليمية املوجودة يف كتاب الطلبة إال ارتباطا إضافة إ

وباستخدام ذلك . هم يشعرون بأن العربية غري مهمة حليا�م .خفيفا حبياة الطلبة اليومية

األسلوب، الطلبة ليس عندهم الفرصة ملعرفة كيف الناطق يتكلم اللغة العربية، مع أن 

والربط بني اللغة بالسياق املعينة ووجود . متوفرة يف هذا الوقتالوسائل التكنولوجيا 

لرغبة لالتصال هلا وا. الفرصة لالتصال باملتكلمني �ا هلا الرابطة القوية مع الرغبة لالتصال

  ٧ .ارتباط هام بإجناز الطلبة يف تعلم اللغة الثانية

الستخدام األسلوب املعينة،  ٢٠١٣حلل تلك املشكلة، قد اقرتح منهج عام 

 project basedوأسلوب  problem based learning، أسلوب discoveryوهي أسلوب 

learning . القائم على املشروعاتوأسلوب التعلم (project based learning)  أكثر

 project)القائم على املشروعات التعلم أسلوب . مناسبة حلل املشكلة يف مهارة الكالم

based learning)   يف تصميم  طلبةالتعلم مع نشاط طويل اليت تنطوي على الأسلوب هو

، ميكن هذا األسلوبمن خالل . واقعيل مشاكل العامل الحل تقدمي اإلنتاجوتصنيع و 

مهارات التفكري  ومنول املشكالت، حل الكفاءة، وتعزيز الطلبةدافعية  لرتقية للمدرسني

ومن خالل هذا األسلوب أيضا، أن الطلبة فيمكنون أن ينالوا  ٨ .الطلبة عايل علىال

                                                 
6Basma Ahmad Sedki Dajani dkk, Difficulties of Learning Arabic for Non-Native 

Speakers, Jurnal Procedia - Social and Behavioral Sciences 114 ( 2014 ) 919 – 926.  
7  Mohammad-Hadi Mahmoodi & Ismail Moazam, Willingness to Communicate (WTC) 

and L2 Achievement: The Case of Arabic Language Learners, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 98 ( 2014 ) 1069 – 1076. 

8 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2014) Hlm. 172 
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أن التعاون بني الطلبة يف الفرقة حلل  Neal et alو قال . الفرصة لقيام التعلم التعاوين بينهم

املشكلة الواقعية سيساعدهم لرتفعة وترقية معاريفهم وبعض املهارات، مثل مهارة حل 

واالتصال الكثرية يسبب إىل كثرة التقدم  ٩.املشكلة، مهارة التفكري، ومهارة االتصال

يسبب إىل احلصول  واالتصال الكثرية معناه الرغبة العالية لالتصال، وهذا إذا. اللغوي

القائم التعلم أسلوب فلذا  ١٠.على  الكفاءة اللغوية العالية واملرجوة، خاصة يف الكالم

مناسب لرتقية كفاءة مهارة الكالم يف اللغة  )(project based learningعلى املشروعات 

  .م التقليديةيالتعل أسلوبوحتسني مهارات الكالم مقارنة مع العربية 

باحثني بالبحث على أسلوب التعلم القائم على املشروعات وقد قام بعض ال

(project based learning) منها هي ،Zulhana dan Misnawaty Usman   اليت قد حبثا

عن فعالية استخدام أسلوب التعلم القائم على املشروعات يف مهارة الكالم للغة أملانية 

ة لرتقية مهارة الكالم بدرجة ونتائج البحث هي أن هذا األسلوب له فعالي). ٢٠١٧(

لذلك حاولت الباحثة . والبحث اآلخر سيذكر يف جزء الدراسات السابقة. 0,05الفعال 

 (project based learning)بقيام البحث عن هذا أسلوب التعلم القائم على املشروعات 

. اإلسالمية احلكومية باجتان ثانويةال املدرسةيف تعليم مهارة الكالم يف   لتعريف فعاليته

من خالل هذا البحث، تريد الباحثة أن تعرف فعالية استخدام هذا األسلوب حلل 

القائم على التعلم  أسلوبيتم تطبيق . مشكلة التكلم وترقية كفاءة مهارة الكالم

ليكونوا أكثر نشاطا للحصول على  طلبةال ليدافع (project based learning)املشروعات 

  .اء اليت يريدو�ا سواء على املعرفة والفهم واملهاراتاألشي

                                                 
9  Yustinus Calvin Gai Mali, Efl Students’ Experiences in Learning Call Through Project 

Based Instructions, TEFLIN Journal, Volume 28, Number 2, July 2017. Hlm. 170-192 
10 Mohammad-Hadi Mahmoodi & Ismail Moazam, Willingness to Communicate (WTC) 

and L2 Achievement: The Case of Arabic Language Learners, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 98 ( 2014 ) 1069 – 1076. 
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 أسئلة البحث  .ب 

  :أيتت كمـا املوّجـهة البحث فأسئـلة البحث، خلفيـة يف الباحثـة كتبتـه ما على بناء

 project-based learning)(تطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات  كـيـف .١

 ؟اإلسالمية احلكومية باجتان ثانويةال  املدرسةيف تعليم مهارة الكالم يف 

 (project-basedتطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات فعالية كـيـف .٢

learning(  ؟اإلسالمية احلكومية باجتان  ثانويةاملدرسة اللرتقية مهارة الكالم يف 

 أهداف البحث  . ج

  :إىل البـحث هـذا يـهـدف

 (project basedتطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات وصف عملية  .١

learning(  اإلسالمية احلكومية  ثانويةاملدرسة اليف تعليم مهارة الكالم يف

 .باجتان

 (project basedوصف فعالية تطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات  .٢

learning(  مية احلكومية اإلسال ثانويةاملدرسة اللرتقية مهارة الكالم يف

 .باجتان

 

  أهمية البحث. د

  :إىل كـثـرية، نواحي البحث هذا من فيدي أن يرجى

 الباحثة .١

أسلوب لباحثة أن يزداد علمها نظريا كان أم تطبيقيا عن أنواع وتطبيقه ل ميـكن

   project based learning)(القائم على املشروعات 
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 العربيّـة اللغة مدّرسوا .٢

خربة عن عملية التعليم الذي يسهلهم يف  ينالوا أن العربّية اللغة ملـدّرسي ميـكن

  .حتصيل مهارة الكالم

 العربّية اللغة دارسوا .٣

من هذا البحث أن ينالوا  الفكرة اجلديدة لرتقية  العربّية اللغة دارسوايرجو 

القائم على املشروعات التعلم أسلوب  التحصيل الدراسي يف تعليم مهارة الكالم حسب

project based learning) ( 

 الـمـدرسة .٤

بأسلوب التعلم القائم على  العربّية اللغة تعالـيـم تعطي أن للمدرسة ميكن

  .الطلبة حنوَ  املشروعات

  البحث يةضفر . ه

 project)القائم على املشروعات التعلم  أسلوب فعاليةتوجد : )Ha( فرض مباشر  . أ

based learning)  اإلسالمية احلكومية باجتان ثانويةاملدرسة اللرتقية مهارة الكالم يف. 

 project)القائم على املشروعات التعلم  أسلوب فعاليةال توجد :)H0( فرض صفري   . ب

based learning)  اإلسالمية احلكومية باجتان ثانويةاملدرسة اللرتقية مهارة الكالم يف.  

  تحديد البحث. و

  :يلى فيما ستحدد الباحثة هذا البحث

 :التحديد املوضوعي .١
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 التعلم القائم على املشروعات فعالية تطبيق أسلوب يف حبثـها الباحـثـة ّكـزسرت 

(project-based learning)  املادة لصف احلادي  الباحثـة حّددتيف تعليم مهارة الكالم و

  .عشر

 :التحديد املكاين .٢

 project based)القائم على املشروعات التعلم  أسلوب فعاليةجري البحث يف سي  . ت

learning)  اإلسالمية احلكومية باجتان ثانويةاملدرسة اللرتقية مهارة الكالم يف.  

  الدراسات السابقة. ز

  :التعليم على حسب اإلنتاج هيأسلوب ومن الدراسات السابقة اليت تتعلق 

١. Applying Cultural Project Based Learning to Develop ,Lulus Irawati 

Students’ Academic Writing ،٢٠١٥١١  

لرتقية  Cultural Project Based Learningالتعليم تطبيق أسلوب  توضيح: األهداف

  .يف الكتابة األكادميية طلبةقدرة ال

األكادميية كيفي لتجربة درس الكتابة الوصفي ال املنهج املنهج املستخدم هو : املنهج

  الفصل الرابع طالبا من ٢٠من 

 Cultural Project Based Learningالتعلم تطبيق أسلوب يف  البحث :  أهم النتائج

نتيجة  بالنظر إىل نبئنتيجة غري متكشف   يف الكتابة األكادميية طلبةقدرة اللرتقية 

احملتوى واملفردات ميكن أن تساعد فقط من حيث  هذا األسلوب تطبيقال. طلبةال

  .من حيث التنظيم واستخدام اللغة ساعدولكن ال ت

                                                 
11 Lulus Irawati, "Applying Cultural Project Based Learning to Develop Students’ 

Academic Writing," Dinamika Ilmu, Vol. 15 No. 1 (2015), hlm. 25-33. 
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٢. Wiji Indayati ،Implementing Project-Based Learning Using Group 

Investigation Technique to Improve The Eighth Graders’ Speaking and Writing 

Abilities of SMPN 3 Sumbermanjing Malang ،٢٠١٥١٢ 

حل مشكالت كفاءة الطلبة الضعيفة يف مهارة الكالم والكتابة باستخدام : األهداف

 Group ب (Project-Based Learning)التعلم القائم على املشروعاتأسلوب 

Investigation Technique  

  .املنهج الصفي اإلجرائي وحيتوي البحث على دورتني املنهج املستخدم هو : املنهج

 Project-Based(يستطيع أسلوب التعلم القائم على املشروعات : أهم النتائج

(Learning ب Group Investigation Technique  يرقي كفاءة الطلبة يف مهارة أن

حصل الطلبة على درجة النجاح يف الكالم والكتابة ويرتفع دوافع . الكالم والكتابة

  .الطلبة يف أنشطة التعلم

٣. Zulhana  dan Misnawaty Usman, Keefektifan Model Pembelajaran 

Berbasis Proyek dalam Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman Siswa 

Kelas X MIA SMA Negeri 2 Sungguminasa ،٢٠١٧١٣ 

أسلوب  التعلم تطبيق  احلصول على البيانات واملعلومات حول فعالية: األهداف

 MIA SMA الفصل العاشرباللغة األملانية  الكالميف مهارة  القائم على املشروعات

Negeri 2 Sungguminasa  

الذي  )quasi experimental( البحث شبه التجرييبمنهج استخدم الباحث  : املنهج

  التعليم على حسب اإلنتاجأسلوب باستخدام  تجربةوالكالم يستخدم اختبار مهارة ال

                                                 
12 Wiji Indayati, "Implementing Project-Based Learning Using Group Investigation 

Technique to Improve The Eight Graders' Speaking and Writing Abilities of SMPN 3 
Sumbermanjing Malang," Thesis MA, Malang: Universitas Negeri Malang, 2015) 

13 Zulhana dan Misnawaty Usman, "Keefektifan Model Pembelajaran Berbasis Proyek 
dalam Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman Siswa Kelas X MIA SMA Negeri 2 
Sungguminasa",  Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra, Vol. 1 No. 1 (Maret 
2017), hlm. 1-11 
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 كان  Project Based Learningالتعليم أسلوب وأظهرت النتائج أن  :  أهم النتائج

 MIA SMA Negeri 2 الفصل العاشرة للغة األملانيتعليم مهارة الكالم با يف فعاليا

Sungguminasa  

أسامة حممد أنيس زيود، واقع استخدام التعلم القائم على املشاريع يف املدارس  .٤

 ٢٠١٦١٤احلكومية من وجهة نظر معلمي العلوم يف حمافظة جنني، 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل واقع استخدام التعلم القائم على : األهداف

يف املدارس احلكومية من وجهة نظر معلمي العلوم يف حمافظة جنني للعام املشاريع 

  .٢٠١٦-٢٠١٥الدراسي 

  املنهج املستخدم هو املنهج الوصفي التحليلي: املنهج

وجود درجة منخفضة يف الدرجة الكلية حول واقع استخدام التعلم ) أ: (أهم النتائج

ة نظر معلمي العلوم يف حمافظة القائم على املشاريع يف املدارس احلكومية من وجه

) =0,05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ب(جنني، 

بني متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التعلم القائم على املشاريع يف املدارس 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ج(احلكومية يف الدرجة الكلية للمجاالت، 

بني متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التعلم ) =0,05(الداللة  عند مستوى

املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، (القائم على املشاريع يف املدارس احلكومية تبعا ملتغري 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ) د(، )متوسط عدد طلبة الصف، مكان املدرسة

استجابتهم حول واقع استخدام التعلم بني متوسطات ) =0,05(عند مستوى الداللة 

القائم على املشاريع يف املدارس احلكومية تبعا ملتغري اجلنس، وهذه الفروق لصاحل 

  .الذكور

                                                 
واقع استخدام التعلم القائم على املشاريع يف املدارس احلكومية من وجهة نظر معلمي العلوم "مد أنيس زيود، أسامة حم ١٤

   )٢٠١٦جامعة النجاح الوطنية، : نابلس "يف حمافظة جنني،
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أن هذا البحث سيجري يف ميدان اللغة  موقع البحث من حبوث السابقة هو

  .مواملهارة اليت ستبحثها الباحثة هي مهارة الكال. العربية باستخدام منهج جترييب

  تالمصطلحا تعريف  . ح

حيسن للباحث أن يقّدم بعض املصطلحات املستخدمة يف هذا البحث العلمّي 

  :وهي كما يلى. ألن اليكون فيها التباس املصطلحات

 هـارة الكـالمم .١

مهارة الكالم من مهارات إجيابية تتطلب من الدارس أن ينتج األصوات املعينة 

واألشكال النحوية وأن يراعي ترتيب الكلمات واجلمل حىت تساعده على التعبري عما 

هو عملية ) الكالم(إذن، يراد بالتعبري الشفوي . جييش خبلده يف مواقف احلديث املختلفة

  . ة اتصالية تعرب عن أفكار املتكلم الذاتيةتبدأ صوتية وتنتهي بإمتام عملي

 )(project based learningأسلوب التعلم القائم على املشروعات  .٢

األنشطة هو  (project based learning)أسلوب التعلم القائم على املشروعات 

للتعلم يوفر فرصا للطالب ليكون مركزا يف أنشطة التعلم من خالل اكتشاف وتفسري 

املشاكل واملعلومات املتعلقة باملشاكل الواقعية، مث تصميم، وتنفيذ وعرض وتوليف 

 .املشروع حلل تلك املشاكل
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  الثـاني الفصل

  اإلطار النظري

  

  )CTL(تعليم وتعلم السياقي : المبحث األول

 )CTL(تعليم وتعلم السياقي مفهوم   .أ 

هو عملية التعليم والتعلم  )CTL(املفهوم األساسي من تعليم وتعلم السياقي 

وهذا املدخل . واحلالة أو السياق يتعلق حبياة الطلبة اليومية الواقعية. متعلقة باحلالة املعينة

كان يتعلمون على حسن التعليم إذا  س طلبةعلى أن ال يعتمد على فكرة جوند ديوي

  ١٥.حوهلم وا من قبل مع احلالة املوجودةعلمقد تمبا  يتعلمون ما يتعلق طلبةال

  :أن جونسون عرف 
"Contextual teaching and learning enables students to connect the content 
of academic subject with the immediate context of their daily lives to discover 

meaning."١٦  
حمتوى املوضوع األكادميي مع السياق  واربطي أن ةالتعليم والتعلم السياقي ميكن الطلب" 

  ."املباشر حليا�م اليومية الكتشاف املعىن

أما نورهادي قد عرف أن تعليم وتعلم السياقي هو مفهوم التعلم الذي يساعد   

الطلبة الواقعية وتشجيعهم املدرسني على الربط بني املواد اليت يتعلمو�ا الطلبة يف مواقف 

واملواقف هنا إما أن  ١٧.على تكوين العالقة بني معارفهم وتطبيقهم يف احلياة اليومية

  ١٨.يكون يف عائلتهم، يف مدرستهم، يف جمتمعتهم، أو بلدهم

                                                 
15    M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 267 
16  Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It's Here to 

Stay, (California: Corwin Press, 2002), hlm. 24 
17 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 267 
18 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: Refika 

Aditama, 2010), hlm 7 
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يعتمد على التعريفات السابقة فيمكننا أن نعرف أن تعليم وتعلم السياقي   

)CTL( لذي يربط مادة التعليم مع مواقف الطلبة الواقعية هو مدخل التعليم والتعلم ا

اليومية إما أن يكون يف عائلتهم، يف مدرستهم، يف جمتمعتهم، أو بلدهم، واهلدف هو 

 . الكتشاف املعىن لدى الطلبة

 )CTL(تعليم وتعلم السياقي األسس في استخدام   .ب 

السلوكية  نظريةعن البسبب عدم االقتناع  )CTL( التعلم السياقيو  ظهر التعليم  

وجود  ١٩).االستجابة-التحفيزية(يف التعلم املوجه فقط إىل متارين االستجابة للتحفيز 

الطلبة على ربط ما  لتعلم اليت تتميز بعدم قدرة معظماخنفاض جودة خمرجات أو نتيجة ا

  ٢٠.تعلموه مع طريق التطبيق يف حيا�م

البنيوية النظرية أن  Glasersfeldيقول . هذا املدخل يعتمد على النظرية البنيوية  

املعرفة هي نتيجة لبناء املعريف للعامل احلقيقي من . تؤكد على أن معرفة املرء هي بناء له

وهياكل املعرفة الالزمة  يتكون من تشكيل املخططات والفئات واملفاهيم ةنشطاألخالل 

م الطلبة، خاصة يف اهلدف املرجوة واملركزة من خالل هذا التعلم هو كيف تعل٢١.للمعرفة

 ٢٢.تكوين التفامهات اجلديدة اليت تتطلب نشاط اإلبداع اإلنتاجي حول السياق الواقعي

 )CTL(خصائص تعليم وتعلم السياقي   .ج 

  ٢٣:عند جونسون، وهي )CTL( توجد مثاين خصائص لتعليم وتعلم السياقي

                                                 
19 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 

hlm. 203 
20 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: Refika 

Aditama, 2010), hlm 1 
21 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual,  hlm. 15 
22 Umi Machmudah & Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), hlm. 39 
23 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 277 
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 تكوين العالقة ذات معىن  .١

 القيام بالعمل املهم  .٢

 اخلاصة �متنظيم كيفية التعلم  .٣

 القيام بالتعاون .٤

 التفكري النقدي واإلبداعيالقيام ب .٥

 القيام برعاية أفراد الطلبة .٦

 الوصول إىل املعايري العالية .٧

 استخدام التقييم احلقيقي .٨

 أما وزارة الشؤون الرتبوية والثقافية فذكر سبع خصائص لتعليم وتعلم السياقي

)CTL(٢٤:، وهي  

 . اعتمادا على النظرية البنائية، يبين الطلبة املعرفة من خربة التعلم ذات معىن .١

التحقيق، تعتمد عملية التعليم والتعلم على البحث واالكتشافات حسب عملية  .٢

 .التفكري النظامي

 .طرح األسئلة، بدأت عملية التعلم بطرح األسئلة .٣

 .الفرقة التعليميةالتعلم يف ا�تمع، جتري عملية التعلم بالتعاون يف  .٤

 .التمثيل، جتري عملية التعلم بعرض املثال ميكن لتقليد .٥

 .االنعكاس، عملية التفكري ملا قد علم من قبل .٦

التقييم احلقيقي، يتم التقييم للتقدم يف التعلم على كل عملية، ليس فقط على  .٧

  .النتيجة، باستخدام الكيفية املتنوعة

 )CTL(أنواع تعليم وتعلم السياقي   .د 

                                                 
24 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: Refika 

Aditama, 2010), hlm 11 



١٥ 

 

 

اعتماد على وزارة الشؤون الرتبوية والثقافية، فهناك سبعة أنواع أو االسرتاتيجيات 

  ٢٥:، وهي)CTL( لتعليم وتعلم السياقي

، وهو عملية التعلم اليت )belajar berbasis masalah( التعلم القائم على املشكالت .١

 .املشكلةتستخدم املشكلة الواقعية كالسياق لتعلم كيفية التفكري النقدي وحل 

، وهو مدخل التعليم اليت يعطي الفرصة )pengajaran autentik(التعليم احلقيقي  .٢

 .للطلبة لتعلم السياق ذو معىن يف احلياة الواقعية

للطلبة الفرصة  يعطي، وهو )belajar berbasis inkuiri(التعلم القائم على التحقيق  .٣

 .لالستخدام منهجية العلم للتعلم ذو معىن

، وهو يركز على عملية التعاون بني الفرق )pembelajaran kooperatif(عاوين التعلم الت .٤

 .التعليمية يف حل املكشلة وبناء املعرفة للحصول على أهداف التعليم والتعلم

، وعمليته تبدأ بتحديد )belajar berbasis proyek( التعلم القائم على املشاريع  .٥

 .عن حلوهلا بوسيلة املشروع املشكلة مث يعطي الفرصة للطلبة أن يبحثوا

، وميكن للطلبة أن يستخدموا مكان )belajar berbasis kerja( التعلم القائم على العمل .٦

 .املادة متعلقة بالطلبةالعمل كالسياق لتعلم 

، وهو يقدم التطبيق من املعرفة اجلديدة )belajar jasa layanan(التعلم للخدمات  .٧

 . املستخدمة لتلبية اختياجة ا�تمعااملستخدمة وااملهارات املتنوعة 

من الشرح السابقة، فأسلوب التعلم القائم على املشروعات من أنواع التعليم 

 .والتعلم السياقي

 Project-Based(أسلوب التعلم القائم على المشروعات : المبحث الثاني

Learning(  

                                                 
25  Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual:, hlm 24 
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 مفهوم أسلوب التعلم القائم على المشروعات  .أ 

أحيانا كمدخل التعليم أو الطريقة أو  على املشروعاتيعترب التعلم القائم 

وهو يعين التعلم من خالل إمتام عملية تنفيذ املشروع يف مدة . األسلوب أو االسرتاتيجية

 ةنشطاألم مع يالتعلأسلوب هو  التعلم القائم على املشروعاتأسلوب  ٢٦.زمنية حمددة

ل مشاكل العامل حل يقدموا املشروعو  واصنعيو  واصممي أنالطلبة  من لبطويل اليت تطال

، وتعزيز الطلبةدافعية  أن لرتقية ، ميكن للمدرسنيهذا األسلوبمن خالل . واقعيال

  ٢٧ .الطلبة عايل علىالمهارات التفكري  ومنول املشكالت، حل الكفاءة

  :أنه Buck Institude of Educationعرف 

 A systematic teaching method that engages students in learning 
knowledge and skills through an extended inquiry process structured around 
complex, authentic questions andcarefully designed products and tasks. 
طريقة التدريس اليت تتيح الطلبة يف اكتساب املعرفة واملهارات من خالل عملية 

  ٢٨.منظم حول أسئلة معقدة أصلية، واملشروعات واملهام املصممة بعنايةالتحقيق املوسعة 

  

  

  

أما وزارة الشؤون الرتبوي والثقايف فعرفه أن التعلم القائم على املشروعات هو 

قام الطلبة باالكتشاف، . األنشطة كوسائل التعلم/أسلوب التعلم الذي يستخدم املشاريع

  ٢٩.ات إلنتاج خمتلفة األشكال من نتائج التعليموالتقييم، والتفسري، والتوليف للمعلوم

                                                 
ممحود : ، ترمجةدليل لغرفة صف القرن احلادي والعشرين: التعلم القائم على املشروعات للطالب املوهوبنيتود ستانلي،  ٢٦

  ١٠:ص )،٢٠١٣شركة العبيكان للتعليم، : رياض(حممد الوحيدي، 
27 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014) Hlm. 172 
28 Buck Instite of Education, Introduction toProject-Based Learning. 

http://www.bie.org/images/uploads/general/ 20fa7d42c216e2ec171a212e97fd4a9e.pdf. Diakses 
pada 2 februari 2018., hlm. 4 

29 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Model Pembelajaran Berbasis Proyek, 
(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2013), hlm. 1 
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زاد قسم التكنولوجيا التعليمية، وزارة الرتبية والتعليم ماليزيا أن التعلم القائم على 

املشروعات هو أنشطة التعلم يف وقت طويل، ومتعددة التخصصات، تركيز على 

سلوب عن وخيتلف هذا األ. الطالب، ومتكاملة مع املشاكل واملمارسات احلقيقية

هذا األسلوب . األسلوب التقليدي الذي يعترب أنشطة قصرية ومعزولة ومركزة على املعلم

وهو يشجع يف اكتساب املعرفة . يعزز الفكر و املهام والفكرية الكتشاف املشاكل املعقدة

يف هذا األسلوب، اكتشف الطلبة املشاكل، وجعل الرأي، وتفسري املعلومات . احلقيقية

  ٣٠.طريقة جمدية حلل املشكلة يف إنتاج املشروعوتوليفها ب

حتدد التعلم  New York Department of Education)(وإدارة التعليم نيويورك 

القائم على املشروعات كاسرتاتيجية تعليمية لتعزيز الطلبة من متابعة معرفة احملتوى من 

. تلقاء أنفسهم وإظهار تفامها�م اجلديدة من خالل جمموعة متنوعة من أساليب العرض

ألن الطلبة يقودون . كما ذكر هذا التعريف أن التالميذ يعملون كمركز لألنشطة التعليمية

تعلم، ميكنهم االعتماد على نقاط قو�م وتنفيذ املشاريع اليت تناسب بعنايتهم اخلاصة، ال

  ٣١.ولغتهم األم، وخلفية ثقافيتهم، وقدرات وتفضيل الستخدام أنواع وسائل التعليم

واعتمادا على التعريفات السابقة، فإن التعلم القائم على املشاريع هو األنشطة 

كون مركزا يف أنشطة التعلم من خالل اكتشاف وتفسري للتعلم يوفر فرصا للطالب لي

وتوليف املشاكل واملعلومات املتعلقة باملشاكل الواقعية، مث تصميم، وتنفيذ وعرض 

  .املشروع حلل تلك املشاكل
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 تاريخ إصدار أسلوب التعلم القائم على المشروعات  .ب 

يف القرن  جون ديوي وأتباعه التعلم القائم على املشاريع كوسيلة تعليمية قامقد   

تعليمية  خربةمت تصميم املشاريع اليت تدافع عن املبادئ التقدمية لتوفري . الثامن عشر

 زرع، ألغراض التعلم، ورأهم . يف ذلك الوقتاملدخل غري فعال املستخدمة  لتبدل

بعد زرع الطلبة البذور، . البذور يف احلديقة متفوقة على قراءة دورة حياة النبات يف كتاب

وهذا ما يسمى . لعمليةتلك ال ونفهميسهم ، الورعالنباتات الصغرية، مث حصد  سقيو 

  ٣٢."التعلم باملمارسة"

وفقا لديوي، فإن مشاركة فعالية ومباشرة من الطلبة سرتفع زيادة مشاركة   

. بدافع من الفرصة للمشاركة يف املهام، والطلبة سيطور أعمق الفهم هلذا املفهوم. العقل

رأي ديوي، أعمق الفهم ال يؤدي فقط إىل أحسن عملية التذكر ، ولكن أيضا لتعزيز 

. القدرة على شرح أمهية مفهوم ونقل الفهم عن املفاهيم األخرى املتعلقة بذلك املفهوم

  ٣٣.لة للتعلمهو يعتقد أن هذا هو أفضل وسي

  

قدم الرأي آخر أن وظهور طريقة والتعلم والتعليم تسمى التعلم القائم على   

أوال، كانت هناك . سنة املاضية ٢٥املشروعات هو نتيجة من تطورين هامني على مدى 

وقد وسعت البحوث يف علم األعصاب وعلم النفس يف أسلوب . ثورة يف نظرية التعلم

إلظهار أن املعرفة،  –اليت تدعم التعليم املباشر التقليدي  -ةالتعليم املعرفية والسلوكي

وحنن نعلم اآلن أن التعلم . والتفكري، والقيام، وسياقات للتعليم ترتبط ارتباطا ال ينفصم

هو جزء من النشاط االجتماعي؛ فإنه حيدث يف سياق الثقافة وا�تمع والتجارب 
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يبون فقط عن املعلومات، ولكنها أيضا وتبني البحوث أن الطلبةين ال يستج. املاضية

وهم يبنون . يستخدمون بنشاط ما يعرفون الكتشاف، والتفاوض، والتفسري، والتنفيذ

وباإلضافة إىل ذلك، كشفت األحباث . احللول، وبالتايل حتويل الرتكيز حنو عملية التعلم

والتعلم من هذا  وقد استفاد التعليم. املعرفية أكثر من ذلك بكثري عن طبيعة حل املشكلة

البحث، كما كان املعلمون تعلمت كيف صعد احملتوى واألنشطة على سقالة فعالة 

  ٣٤لتضخيم ومتديد مهارات وقدرات الطلبة

يفهم مجيع املعلمني تقريبا كيف شكلت الثقافة الصناعية . ثانيا، تغري العامل  

وهم يدركون ذلك  التنظيم واألساليب من املدارس يف القرنني التاسع عشر والعشرين،

ومن الواضح أن األطفال حباجة إىل املعرفة . جيب أن تتكيف املدارس اآلن مع قرن جديد

وال يقتصر األمر على هذه احلاجة متطلبات القوى . واملهارات معا لتحصيل على النجاح

العاملة للموظفني عالية األداء الذين ميكن أن ختطط، والتعاون، والتواصل، ولكن أيضا 

خالل احلاجة إىل مساعدة مجيع الشباب يتعلم املسؤولية املدنية ويتقنون أدوارهم من 

  ومبعىن ، فإن احلاجة إىل التعليم للتكيف مع متغري العامل هي. اجلديدة كاملواطنني العاملية

 .٣٥والسبب الرئيسي للتعلم القائم على املشروعات أن يكون مشهور

 التعلم القائم على المشروعات سية ألسلوبالمبادئ األسا  .ج 

الفكرة األساسية من أسلوب التعلم القائم على املشروعات هي املشكالت 

احلقيقية ستجذب الطلبة وتشجع التفكري اجلدي الكتساب وتطبيق املعرفة يف سياق حل 

يشجع هذا  ٣٦ .وميكن أن يتم هذا التعلم داخل أو خارج الفصول الدراسية. املشكلة
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من خالل . الطلبة لتكون قادرة على التعاون يف جمموعة غري متجانسة مأسلوب التعلي

وميكن القوة الفردية . هذا التعاون، وتطور مهارات التعلم ميكن أن حيدث بني الطلبة

  ٣٧ .وأمناط التعليم لتعزيز عمل الفرقة

الفرصة واحلرية للطالب يف ختطيط  التعلم القائم على املشروعاتأسلوب تقدم 

مث أعطيت الفرصة للطالب لتحديد املوضوع وإجراء البحوث، . وتنفيذ أنشطة التعلم

جيعل هذا األسلوب املدرسني كاامليسرين واملشرفني وليس   ٣٨. .واستكمال بعض اإلنتاج

  .كمركز جلميع األنشطة التعليم مث وجيعل الطلبة كمركز للتعليم

) ١: (مخسة معايري للتعلم القائم على املشاريع، وهي) ٢٠٠٠(حدد توماس 

تركيز التعلم هو تنفيذ املشروع الذي يرتبط مبشاكل واقعي ويستند إىل املنهج الدراسي، 

ركز املشاريع على األسئلة أو املشاكل اليت تشجع الطلبة على اكتساب املفاهيم ) ٢(

قام الطلبة بتخطيط املشاريع ) ٤(عرفة، شارك الطلبة يف املشاريع لبناء امل) ٣(واملبادئ 

املشاريع واقعية وأصيلة حيث تركز على املشكالت اليت ) ٥(لوتصميمها وتنفيذها، و 

  ٣٩.يهتم الناس �ا

وفيما يتعلق خبصائص التعلم القائم على املشروع، تنقسمت وزارة الشئون الرتبوي 

) ٢(بشأن إطار عمل، يتخذ الطلبة قرارات ) ١: (هذه اخلصائص إىل مثاين خصائص

يقوم الطلبة بتصميم عملية التعليم لتحديد )٣(وجود مشاكل أو حتديات تواجه الطلبة 

يتعاون الطلبة بشکل تعاوين مع الوصول إلی املعلومات  )٤ (حلول املشاكل الوجودة

ينعكس الطلبة ) ٦(جتري عملية التقييم بشکل مستمر، ) ٥(وإدار�ا حلل املشاکل، 
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وسيتم تقييم اإلنتاج النهائي لنشاط التعلم  )٧(ألنشطة اليت مت تشغيلها دوريا على ا

  ٤٠.مواقف التعلم متساحمة جدا مع األخطاء والتغيريات) ٨(نوعيا، 

  

 التعلم القائم على المشروعاتأسلوب  أهداف  .د 

  ٤١:جمموعة من أهداف التعلم القائم على املشروعات هي

االستقاللية املعرفية للتالميذ، من خالل تقدمي زيادة الدافعية والتحصيل وزيادة  .١

 العديد من املواقف التعليمية والفرص وتوظيف احلقائق األكادميية

تفعيل املنحى التكاملي حيث يساعد الطالب على الربط بني املواد الدراسة   .٢

ن املختلفة واحلياة الواقعية، وتنويع التقومي ومراعاة أمناط التعلم وهي عملية مستمرة م

 اختاذ القرارات

تبديد القلق ومساعدة الطلبة على الربط بني احلاجات واالهتمامات الشخصية وبني  .٣

 املادة الدراسية، كما ويصبح الطلبة مسؤوال عن تعلمه

تساعد على احلصول على املعرفة بصورة أسهل، كما وتساهم يف تطوير عدد من  .٤

 الذكاءات والتكامل بينها

 ية واكتشاف قدرات ومواهب مدفونةتنمية املهارات االجتماع .٥

تطوير استخدام التقنية كاستخدام احلاسب اآليل واالنرتنت واملوسوعات االلكرتونية  .٦

 .وأجهزة العرض املختلفة

 

 مزايا ونقصان أسلوب التعلم القائم على المشروعات  .ه 
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املشروعات  أسلوب التعلم القائم على مزايا أن  وزارة الشؤون الرتبية والثقافة فقال  

  :٤٢ما يليك

على على القيام بعمل مهم، و  �م، وتشجيع قدر  الطلبةفع لدى و الدا ترقية .١

  املدرس أن يقدر قدر ما فعلوه الطلبة

 القدرة على حل املشكلة ترقية .٢

 املشاكل املعقدة بنجاح ولأكثر نشاطا وحل الطلبةجعل  .٣

 تعزيز التعاون .٤

 تهاارسممو  االتصالية ةهارااملعلى تطوير  الطلبة تشجيع .٥

 مييف إدارة مصادر التعل ة الطلبةمهارا ترقية .٦

  اإلنتاج توفري اخلربة للطالب يف تنظيم .٧

حالة معقدة ومصممة لتطوير وفقا لل الطلبةتوفري خربات التعلم اليت تشرك  .٨

 واقعيةال

 ةاحلقيقييف احلالة لتعلم ألخذ املعلومات وإظهار املعرفة، مث تنفيذها ا الطلبة إشراك .٩

 .عملية التعلم وايتمتع درس أنتعة، حىت ميكن الطلبة واملالتعلم ممحالة جعل  .١٠

أسلوب التعلم القائم على  أن نقصان وزارة الشؤون الرتبية والثقافة فقال  

  :٤٣ما يلياملشروعات ك

 .حيتاج إىل وقت طويل حلل املشكلة  .١

 حيتاج إىل التكلفة الكثرية .٢
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الفصول الدراسية التقليدية، حيث يقوم املعلم كثري من املدربني يشعرون بالفرحة مع  .٣

 .الدور األساسي يف الصف

 حيتاج إىل األدوات الكثرية اليت جيب توفريها .٤

 .سوف جيد الطلبة الضعفاء يف التجارب ومجع املعلومات الصعوبة .٥

 .هناك إمكانية أن الطلبة أقل نشاطا يف العمل اجلماعي .٦

جمموعة، خيشى أن يكون الطلبة اليستطيعون وعندما تعطى خمتلفة املوضوع إىل كل  .٧

 .أن يفهمو املوضوع كامال

  التعلم القائم على المشروعاتأسلوب خطوات تدريس   .و 

  ٤٤:يف التدريس هي اخلطوات لتطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات

  

 حتديد األسئلة األساسية .١

تركز هذه اخلطوة على معرفة واإلجابة على ما جيب أن يعرفه الطلبة وتكون   

قادرة على القيام به نتيجة هلذا املشروع، ما هي معايري احملتوى اليت سوف تعاجل من 

السؤال تقدمي يبدأ التعلم ب. خالل املشروع، وما هي مهارات اللغة املطلوبة يف الدرس

 املناسب عو اختاذ املوضة و نشطاألبة التعيني يف قيام األساسي الذي ميكن أن يعطي الطل

  .بالواقع

  تصميم خطة املشروع  .٢
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التخطيط حيتوي على النظام . وقام التخطيط بالتعاون بني املعلم والطلبة  

واختيار األنشطة املنسبة إلجابة األسئلة األساسية، ومعرفة األدوات واملواد اليت ميكن 

 .از املشروعالوصول إليها للمساعدة يف إجن

  ختطيط اجلدول .٣

وتشمل هذه . وقام املعلم مع الطلبة برتتيب جدول األنشطة يف إجناز املشروع  

  .األنشطة على جعل جدول زمين إلمتام املشروع وجعل املوعد النهائي إلمتام املشروع

 مراقبة الطلبة وتقدم املشروع  .٤

وقام املراقبة من . روعاملعلم مسؤول على مراقبة أنشطة الطلبة أثناء إجناز املش  

  .وبعبارة أخرى املعلم هو املشرف. خالل تسهيل الطلبة يف كل اخلطوة

  تقييم النتيجة .٥

قام التقييم ملساعدة املعلم على قياس احلصول على املعايري، وقام دورا يف تقييم   

تقدم كل طالب، وتقدمي التغذية الراجعة على مستوى فهم الطلبة، ومساعدة املعلم يف 

  .إعداد اسرتاتيجية التعلم املقبلة

  تقومي اخلربة  .٦

ويف �اية عملية التعلم، ينعكس املعلم والطلبة على أنشطة ونتائج املشاريع اليت   

يطلب من الطلبة التعبري عن . تتم عملية التفكري سواء كان فرديا أو جامعيا. مت تنفيذها

و الطلبة املناقشات لتحسني األداء  ويطور املعلم. مشاعرهم وخربا�م أثناء إجناز املشروع

  .أثناء عملية التعلم

 مهارة الكالم: المبحث الثالث

 مفهوم مهارة الكالم  .أ 
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مهارة الكالم من مهارات إجيابية تتطلب من الدارس أن ينتج األصوات املعينة 

واألشكال النحوية وأن يراعي ترتيب الكلمات واجلمل حىت تساعده على التعبري عما 

وهو الشكل الرئيسي لالتصال االجتماعي عند . خبلده يف مواقف احلديث املختلفةجييش 

هو عملية تبدأ صوتية وتنتهي بإمتام عملية ) الكالم(إذن، يراد بالتعبري الشفوي . اإلنسان

وهلذا يعترب أن أهم جزء يف مهارات اللغة . اتصالية تعرب عن أفكار املتكلم الذاتية

  .واستخدامها

فالكالم مهارة لغوية تظهر مبكرة يف محساة . يون إن الكالم هو اللغةيقول اللغو 

وال شك أن  .الطفل وال تسبق إال باالستماع فقط، ذلك الذي من خالله يعلم الكالم

فالناس يستخدمون الكالم أكثر . الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار

تبون، ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو من الكتابة، أي أ�م يتكلمون أكثر مما يك

الشكل الرئيسي لالتصال بالنسبة لإلنسان وأشبع ألوان التعبري وأكثرها قدرة على ترمجة 

املشاعر، وأفعلها كوسيلة من  املشاعر بشكل مباشر كما أنه أيضا أكثرها قدرة على ترمجة

  ٤٥ .وسائل الدعوة

األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراسة الكالم يف اللغة الثانية من املهارات 

إن الكالم مهارة ال يتعلمها . وإن كان هو نفسه وسيلة االتصال مع اآلخرين. اللغوية

الطالب إن تكلم املعلم وظل وهو مستمعا من هنا تقاس كفاءة املعلم يف حصة الكالم 

ومن مث، . باحلديث مبقدار صمته وقدرته على توجيه احلديث وليس بكثرة كالمه واستثاره

إنه يستلز م القدرة على متييز األصوات عند مساعها . إن الكالم هو نشاط عقلي مركب

  ٤٦.وعند تطبيقها

                                                 
 ٢٣٥، ص )١٩٩٥دون الناشر،: مصر(، تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءتهحممود كامل الناقة وآخرون،  ٤٥
منشورات املنظمة اإلسالمية  للرتبية : مصر(، �ا مناهجه و أساليبه العربية لغري الناطقنيتعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة،  ٤٦

 .١٦١-١٦٠، ص ) ١٩٨٩و العلوم و الثقافة، 
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والدارس عند ما يتقن هذه املهارة فإنه يستطيع أن حيقق اهلدف االمسي للغة وهو 

طق واحلديث ويزاول الطلبة مهارة الن. وإ�ا مهم ماذا يريد. القدرة على االتصال اآلخرين

يشرتك يف  عندما جييب عن أسئلة املدرس شفهيا أو يساءل بدوره بعض األسئلة، أو

  ٤٧.حديث أو مناقشة

ويقصد بتعليم مهارة الكالم هنا أن املعلم يلقي مادة الكالم مع التالميذ 

ويعترب الكالم الفن الثاىن من  .ويشاركون يف احملادثة أو احملاورة عما يتعلق باملوضوع املعني

فنون اللغة االربعة بعد االستماع، و هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق 

اإلستماع و القراءة و الكتابة، وهو من العالمات املميزة لإلنسان فليس كل صوت  

كالما، ألن الكالم هو اللفظ و اإلفادة، و اللفظ هو الصوت املشتمل على بعض 

مادلت على معىن من املعاين وعلى األقل يف ذهن  : ف ، كما أن اإلفادة هى احلرو 

  ٤٨.املتكلم

الكالم ليس حدثا بسيطا وأمنا هو ينطوي على عدد من العمليات املركبة فهو 

التفكري كعملية عقلية، اللغة كصياغة لألفكار : عبارة عن مزيج من العناصر التالية"

ة محل لألفكار والكلمات عن طريق أصوات ملفوظة واملشاعر يف كلمات، الصوت كعملي

ومتر عملية الكالم بعدة . لآلخرين، احلديث أو النطق كهيئة جسمية واستجابة واستماع

   ٤٩:خطوات، وهي

واملثري إما أن يكون خارجيا أو ). االستثارة/ الدافع(يستثار املتحدث قبل الكالم   )أ 

 .داخليا
                                                 

دار الغايل، : الرياض(، إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد ااهللا الغايل وعبد احلميد عبد ااهللا، أسس  ٤٧

 .٥٤، ص )دون سنة

 .٨٥دار السالم، ص : أمحد فؤاد عليان، املهارت اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسها ،رياض ٤٨
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية : ماالنق(، املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني �انور هادي،  ٤٩

 ٥١: ص) ٢٠١١احلكومية، 
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فكري فيما سيقول، فيجمع أفكاره ويرتبها يفكر وبعد أن يستثار اإلنسان، يبدأ يف الت  )ب 

�ا، واملدرس الواعي هو الذي يعلم تالميذه ويدر�م على أال يتكلم أحدهم إال إذا  

 .كان هناك داع قوي للكالم

وهنا ينبغي أن يعي الطلبة . بعد أن يفكر اإلنسان، يتم تفكريه عن طريق رموز اللغة  )ج 

يث، وأن هناك فرق بني الكلمة جيدا أن لكل مقام مقال، ولكل حدث حد

 .وأختها، والكلمة وابنة عمها

واألخري، سينطق اإلنسان عن أفكاره باللغة ذات معىن، خاليا من اللحن واخلطأ،   )د 

ملن : ويتعني على من يعد نفسه للحديث أن يبتدر نفسه ببعض التساؤالت، مثل

 أتكلم؟ ملاذا سأتكلم؟ مباذا سأتكلمكم؟

الغة الشفوية والقدرة يف االتصال تتأصل فقط عند  وأن الرغبة يف استخدام

التلميذ عندما يهيأ له اجلو، وعندما حتظى باالهتمام وتعطى الوقت الكايف، ويف مقدمه 

ما يهيء اجلو املناسب اجتاهات املدرس حنو نفسه وحنو اآلخرين وحنو األفكار 

ا على خلق البيئة، لدفع واملوضوعات، هذه االجتاهات اليت حتدد ما إذا كان املعلم قادر 

فالتلميذ عندما يشعر أن املوضوع الذي . منو التلميذ يف هذا النشاط اللغوي أم غري قادر

سيناقش يتصل بعامله ويرتبط مبيوله وخرباته، وإذا عرف أن الرأي الذي سيدل به سيعامل 

سوف باحرتام، وإذا اطمأن إىل أن استجابات اآلخرين لكالمه استجابات مرحية فإنه 

كما أن التلميذ البطئ والغىب ميكن أن يربهن على قدرته على تعلم . يتعلم الكالم

احلديث واملناقشة حبماسة وبدرجة معقولة من املهارة إذا ما أعطى موضوعات تناسب 

مستواه وتستميل املستمعني، وأن أكثر ما يعوق مثل هذا التلميذ الغىب عن التقدم هو 
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ال يكون راغبا يف ذلك أو عندما يكون موضوع احلديث أو  إجباره على االتصال عندما

  ٥٠.املناقشة فوق مستواه

ويستطيع املعلم أن خيلق جوا مناسبا وحمببا يف الفصل يزود التالميذ بنوع من الثقة 

يف أ�م قادرون على أن يقولوا ما يفكرون فيه، حيث ال حيسون فقط بأن من حقهم أن 

عنه بل ومن واجبهم ذلك أيضا، ولكن هذا اجلو قد ال يكون هلم رأيهم الذي يدافعون 

حيقق الغرض مامل يبدأ املدرس مبحتوى مناسب مليول تالميذه وقدرا�م حيث ينبغي عليه 

يف البداية أن يسأل التالميذ أن يناقشوا موضوعات تتعلق �م بشكل مباشر، وأن 

من واجب املعلم  فيمكن أن نقول. يتحدثوا بأفكارهم تعطيهم ثقة كبرية بأنفسهم

مساعدة تالميذه على التحدث بوضوح وطالقة، وبطريقة حمببة ومتعة، ومتكينهم من 

القيام باحلديث املناسب يف املواقف االجتماعية املختلفة كما جيب أن يدفعهم ويتيح هلم 

الفرصة لألسئلة واملناقشة واحلديث يف كل مستويات التعليم خاصة وأن التالميذ حيضرون 

  ٥١.ملدرسة وهم مستعدون ألن يعهدوا بأفكارهم إىل مدرسيهمإىل ا

 أهداف مهارة الكالم  .ب 

  ٥٢:من أهم ما �دف إليه من تعليم التحدث ما يلي

 تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل املعاين .١

 تعويد التالميذ على التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها ببعض .٢

بالنفس لدى التالميذ من خالل مواجهة زمالئهم يف الفصل أو خارج تنمية الثقة  .٣

 املدرسة
                                                 

  ١٥٤: ، ص١٩٧٧دار الثقافة، : الناقة، أساسیات تعلیم اللغة العربیة، القاھرةفتحى على یونس و محمود كامل  ٥٠
  ١٥٥: ، ص)١٩٧٧دار الثقافة، : القاهرة(، أساسيات تعليم اللغة العربية فتحى على يونس و حممود كامل الناقة، ٥١
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية : نور هادي، املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني �ا، ماالنق ٥٢

 ٥٣: احلكومية، ص
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متكني التالميذ من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة تتصل حبيا�م  .٤

 وجتار�م وأعماهلم داخل املدرسة وخارجها يف عبارة سليمة

جل أو التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل وهو صغري كاخل .٥

 .اللجلجة يف الكالم أو االنطواء

زيادة منو املهارات والقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون التعبري الوظيفي  .٦

 من مناقشة وعرض لألفكار واآلراء وإلقاء الكلمات واخلطب

الكشف عن املوهوبني من التالميذ يف جمال اخلطابة واالرجتال وسرعة البيان يف  .٧

 يف اآلراءالقول والسداد 

تعزيز اجلانب اآلخر من التعبري وهو التعبري التحريري مما يكتسبه التلميذ من ثروة  .٨

 لغوية، وتركيبات بالغية، ومأثورات أدبية

 �ذيب الوجدان والشعور لدى الطلبة ليصبح فردا يف مجاعته اإلنسانية .٩

  دفع الطلبة إىل ممارسة التخيل واالبتكار .١٠

فإذا كان االتصال جمرد نقل فكرة من . تصالالتفاعل هو درجة أعلى من اال

طرف إىل آخر، فإن التفاعل يعين املشاركة الوجدانية، يعين درجة أكرب من االتصال 

  .ويتعدى حدوده

  

 مجال تعليم مهارة الكالم  .ج 

  ٥٣:وأما جمال تعليم مهارة الكالم يف اللغة الغربية كلغة أجنبية فهي 

  .نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .١

                                                 
من النظرية إىل التطبيق، : املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ،  ٥٣

  ٦٣: ، ص)٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة(
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  .التمييز عند النطق بني األصوات املتشا�ة متييزا واضحا .٢

  .التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة .٣

  .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثى العربية .٤

  .نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا .٥

  .التعبري عن األفكار باستخدام الصيغة النحوية املناسبة .٦

  .التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة استخدام .٧

  .استخدام عبارات ا�املة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة العربية .٨

  .استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم .٩

  .التعبري عن احلديث عند توافر ثروة لغوية متكنه من االختيار الدقيق للكلمة .١٠

  . ترتيبا منطقيا يلمسه السامع ترتيب األفكار .١١

التعبري عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة فال هو بالطويل اململ وال هو  .١٢

  . بالقصري املخل

التكلم بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ عن ثقفته بالنفس  .١٣

  .وقدرته على مواجهة اآلخرين

  .ن عن غريه من الظواهرنطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوي .١٤

استخدام اإلشارات واالمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا عما يريد  .١٥

  .توصيله من أفكار

التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عندما يريد إعادة ترتيب أفكاره أو توضيح  .١٦

  .شيء منها

  .االستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية .١٧
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الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيه هذا  .١٨

  . املعىن

  . تغيري جمرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب املوقف ذلك .١٩

  .حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة .٢٠

  .إلقاء خطبة قصرية متكملة العناصر .٢١

ملشرتكني فيها إدارة مناقشة يف موضوع معني، وحتديد أدوار األعضاء ا .٢٢

  .واستخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء

 .إدارة حوار تلفوين مع أحد الناطقني بالعربية .٢٣

 خطوات تعليم الكالم  .د 

  ٥٤:خطوات تدريس الكالم هي

 املقدمة أو التمهيد واختيار املوضوع   )أ 

وجيب عليه أن يساعد طلبة بأن . يشرح املدرس املطلوب عمله يف هذا الدرس

أو هو الذي خيتار موضوعا معينا مييل . يذكر هلم امليادين اليت خيتارون منها املوضوعات

  .أكثر الطلبة إىل التحدث فيه أو مناقشة

  عرض املوضوع  )ب 

وال ضري أن يوضح املدرس . يعرض املوضوع على السبورة مع عناصره األساسية

الفكرة واللغة يتجنب فيها هذه العناصر شريطة أن تكون طريقة العرض تالئمه من حيث 

  .املدرس األفكار الفلسفية واألخيلة البعيدة

 حديث الطلبة  )ج 

                                                 
عامل الكتب : إربد(، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربيةطه على حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي،  ٥٤

  ٤٥٥: ، ص)٢٠٠٩احلديث، 
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بعد أن يأخذ أكثر الطلبة فكرة واضحة عن املوضوع تأيت املرحلة األساسية من 

التعبري الشفهي وهي حديث الطلبة عن املوضوع املختار وقد يلجا املدرس إىل توجيه 

  .وم التحدث كي يدله على الطريقة الصحيحة والتعبريبعض األسئلة إىل الطالب الذي ير 
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  الثالث فصلال

  منهجية البحث

  

   مدخل البحث ومنهجه  .أ 

تستخدم الباحثة املدخل الكمي الذي يعتمد على مجع البيانات وحتليلها 

تستخدم الباحثة يف هذا . أما منهج هذا البحث فهو املنهج التجرييب ٥٥.وتفسريها

 non-equivalent control group(البحث تصميم ا�موعات الضابطة غري املتكافئة 

design ( وتقوم الباحثة باالختبار . جمموعتان مها ا�موعة الضابطة وجمموعة التجريبيةوهلا

جراء التجربة مث  تقوم الباحثة بإجراء التجريبة للمجموعة القبلي للمجموعتني قبل إ

   ٥٦.وبعد انتهاء عملية التجربة تقوم الباحثة باختبار بعدي على ا�موعتني. التجريبية

 متغير البحث  .ب 

و املتغري ) Independent Variable(يتكون املنهج التجرييب من املتغري املستقل 

القائم على التعلم أسلوب  "واملتغري املستقل  أو ). Dependent Variable(التابع 

أما املتغري التابع . هو الذي ميكن لسيطرته" )project based learning )PjBL املشروعات

  ٥٧.ال ميكن لسيطرته" مهارة الكالم" أو 

  

  

                                                 
55  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 12 
56 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hlm. 

83 
57Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa,…., hlm. 92  
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  مجتمع البحث وعينته  .ج 

من املدرسة الثانوية اإلسالمية  جمتمع البحث هلذا البحث هو مجيع الطالبات  

 ٤٦عددهن حوايل . احلكومية باجتان اليت يسكن يف معهد املدرسة خالد بن والد

  .طالبات من فصل العلوم الطبيعية وفصل العلوم اإلجتماعية وفصل العلوم الدينية

و عينة من هذا البحث حوايل ثالثون طالبات لتعيني جمموعة التجربة و جمموعة   

واستخدمت الباحثة . طالبة �موعة التجربة ١٥طالبة �موعة الضابطة و ١٥ .الضابطة

  .(random sampling)عينة عشوائية 

 البيانات مصادرها وأسلوب جمعيتها  .د 

  :هي مصادرها وأسلوب مجعيتهااعتمادا على نوع هذا البحث، فالبيانات 

  مصادرها وأسلوب مجعيتهاالبيانات  ٣.١جدول 

أسلوب مجع   املصادر  البيانات  أسئلة البحث

  البيانات

تطبيق أسلوب  كـيـف. ١

التعلم القائم على 

-project)(املشروعات 

based learning  يف تعليم

مهارة الكالم املدرسة 

الثانوية اإلسالمية 

  ؟ احلكومية باجتان

أحوال الواقعية عن 

عملية التعليم معتمدا 

على نظرية أسلوب 

التعلم القائم على 

  املشروعات

أحوال 

  الفصل

  املالحظة

  املقابلة  املدرس  أراء املدرس

  االستبانة  الطلبة  أراء الطلبة
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تطبيق  فعالية كـيـف. ٢

أسلوب التعلم القائم 

على املشروعات 

project-based) learning (

لرتقية مهارة الكالم 

املدرسة الثانوية اإلسالمية 

  ؟ احلكومية باجتان

نتيجة   كفاءة الطلبة

  االختبار

  االختبار

  االستبانة  الطلبة  أراء وموقف الطلبة

  

 أدوات البحث  . ه

 االختبار .١

ويتكون االختبار من االختبار القبلي . يستخدم هذا البحث أداة االختبار

مؤشرات جناح . و املهارة املختارة من هذا البحث هي مهارة الكالم. واالختبار البعدي

، "معامل السياحة الثقافية والطبيعية"تطبيق احملادثة حول املوضوع ) أ: (حتقيق الكفاءة هي

". معامل السياحة الثقافية والطبيعية"تكوين النص التحريري والشفهي حول املوضوع ) ب(

  .لذا، املقابلة مناسبة لقياس جناح الطلبة يف حصول على تلك املؤشرات

  )أسئلة االختبار(دليل املقابلة  ٣.٢جدول 

  األسئلة لالختبار البعدي  لالختبار القبلياألسئلة 

ما املعامل السياحة الثقافية والطبيعية  .١

 اليت قد زرت؟

تقع بعيدة عن /هو يقع/هل هي .٢

 إىل أين ذهبت ملشروعتك؟ .١

هل هي من معامل السياحة الثقافية  .٢

 أو الطبيعية؟
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 بيتك؟

 مع من ذهبت هناك؟ .٣

 كيف ذهبت هناك؟ .٤

 ماذا فعلت هناك؟ .٥

 أعجبتك هناك؟/ماذا أعجبك .٦

هل يوجد كثري من السائح هناك؟  .٧

 من أين هم؟

 مارأيكن �ذا املكان؟ .٨

 هل أنت سرورا برحلتك؟ ملاذا؟ .٩

  ماخلربة نلت من رحلتك؟ .١٠

 هو؟/تقع هي/ أين يقع .٣

 مع من ذهبت هناك؟ .٤

 كيف ذهبت هناك؟ .٥

 ماذا فعلت هناك؟ .٦

هل يوجد كثري من السائح هناك؟  .٧

 من أين هم؟

 ماذا أعجبتك هناك؟ .٨

 سرورا برحلتك؟هل أنت  .٩

 ماخلربة نلت من رحلتك؟ .١٠

  

  

) أ(: أما أنواع مؤشرات مهارة الكالم اليت ستقدمها الباحثة يف القياس فمايلي 

   ٥٨.الفهم) ه(الطالقة، و ) د(املفردات، ) ج(القواعيد، ) ب(النطق، 

 دليل املالحظة  .٢

يستخدم هذا البحث دليل املالحظة جلمع البيانات عن الظواهر املوجودة 

وتتكون املالحظة . وأنشطة الطلبة من اشرتاكهم واهتمامهم وفعاليتهم يف العملية التعلمية

أوال، املالحظة للباحثة بوصفها مدرسة، تركيز البحث على : يف هذا البحث من قسمني

الم بأسلوب التعلم القائم على املشروعات وفيها كيفية أنشطة املدرسة يف إلقاء مهارة الك

شرح الدرس وكيفية تصميم الفصل الدراسي وكيفية تشجيع الطلبة يف إجناز املشروع 
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 وثانيا املالحظة للطلبة، تركيز البحث على فعالية الطلبة يف. وكيفية تقومي نتائج الطلبة

  .مشاركة عملية التدريس ومشاركتهم يف تقدمي األسئلة

 االستبانة .٣

جلمع البيانات عن أراء وموقف الطلبة عن يستخدم هذا البحث االستبانة 

وتتكون االستبانة يف هذا البحث من . استخدام أسلوب التعلم القائم على املشروعات

أرادت الباحثة ملعرفة أراء وموقف الطلبة عن مهارة . ، أوال، االستبانة قبل التجربةقسمني

وثانيا، أراء وموقف الطلبة عن تطبيق . مهارة الكالم عندهم الكالم وطريقة تدريس

 .أسلوب التعلم القائم على املشروعات  يف مهارة الكالم

 دليل املقابلة .٤

يستخدم هذا البحث دليل املقابلة جلمع البيانات عن أراء املدرس عن عملية 

  .التعليم والتعلم يف مهارة الكالم

 إجراءات البحث  . و

  :البحث إىل ثالث مراحل، وهيتنقسم عملية إجراء 

 اإلعداد .١

اختيار املشكلة  من تضمنت يتاإلعداد ال قامت مرحلة،  يف هذه املرحلة األوىل  

. واملشكلة املختارة هي كفاءة مهارة الكالم، حسب مقابلة واملالحظة وحتديد املشكلة

من خالل الكتب والنظريات وغريها من املصادر ذات  نظريةالتايل هو القيام بدراسة و 

. املستخدمنهج ، واختيار املفرضية البحث، أسئلة البحث حتديد والتايل. الصلة باملشكلة

  . البحثد املتغري يدحت والتايل
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 التجربة .٢

  :تتضمن هذه املرحلة من  

 إعطاء االختبار القبلي للمجموعة الضابطة وا�موعة التجريبية  ) أ

لية التعليم والتعلم يف ا�موعة التجريبية باستخدام أسلوب التعلم القائم على قيام عم  ) ب

، تصميم خطة املشروع، حتديد احملتوى وأهداف التدريساملشروعات اليت تتضمن من 

أما يف . ، و تقومي اخلربةتقييم النتيجة، مراقبة الطلبة وتقدم املشروع، ختطيط اجلدول

 .ألسلوب التقليديةا�موعة الضابطة فاستخدام ا

  .إعطاء االختبار البعدي للمجموعة الضابطة وا�موعة التجريبية   ) ت

   البياناتتحليل   . ي

ملعرفة فعالية أسلوب التعلم القائم على املشروعات، حّلل الباحث التفحص 

، واستخدمت الباحث بستخدام تطبيق النموذج ) Paired Sampe T Test(املختلف 

  ٥٩:و إجراءا�ا كما يلي)SPSS 16.0 for windows(األحصائي الكمبيوتر 

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

٦٥  

٥٥  

٥٦  

٦٣  

٤٦  

٦٣  

٧٨  

٦٦  

٦٠  

٦٧  

٦٠  

٧٥  
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٥٠  

٤٨  

٥٣  

٤٥  

٨٠  

٥٥  

٧٨  

٦٨  

  %.٥استخدم مستوى األمهي 

 أكتب البيانات السابقة إىل خانتني 

  البيانات عن نتائج االختبار القبلي: أوىل 

  نتائج االختبار البعدي البيانات عن: الثاين 

  أكتب االسم البيانات بـ"variable view" 

  نتائج االختبار القبلي(صف االولName = X1, Label = ( 

  نتائج االختبار البعدي(صف الثاينName = X2, Label =( 

  حفظ البيانات باسم"Paired t test" 

  حتليل البيانات باستعمالanalyze       Compare Means        Paired-

Samples t Test..     

  أدخل متغريX1  وX2  اىلPaired Variables . إخرتX1 وX2  مث  أدخل اىل

 .OKو اآلخر إخرت . Paired Variablesمربع 

Pair 1 Paired Differences  t  df  Sig. (2-

tailed)  

Mean  Std. 

Deviation  

Std. 

Error 

Mean  

95% Confidence 

Internal of 

Difference  

      

      Lower  Upper        

نتائج 

االختبار 

 - القبلي

-٠.٠٠١  ٩  ٥.٠٥٥-  ٧.٩٠١٢-  ٢٠.٦٩٩-  ٢.٨٢٨٦٢  ٨.٩٤٤٨٩  ١٤.٣٠٠  
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نتائج 

االختبار 

  البعدي

 

 توجد من . نتائج االختبار القبليو نتائج االختبار البعدي

و هذا .  ٠.٠٠١) tailed ٢( sig ٥.٠٥٥-  tنتيجة نتائج االختبار

يدل على الفروق بني نتائج االختبار القبليو نتائج االختبار 

سلبيا، إذا، يدل على نتائج االختبار  tو يدل على نتيجة . البعدي

 .البعدي أحسن من نتائج االختبار القبلي

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Paired Samples Test 
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  رابعال فصلال

  نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها

في  project-based learning)(تطبيق أسلوب التعلم القائم على المشروعات   . أ

 تعليم مهارة الكالم في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجتان

اعتمادا على وزارة الشؤون الرتبوية والثقافية، فأسلوب التعلم القائم على املشروعات 

)(project-based learning  ست خطوات، وهيتتكون من) :حتديد األسئلة ) ١

مراقبة الطلبة وتقدم )٤(ختطيط اجلدول، ) ٣(تصميم خطة املشروع، ) ٢(األساسية، 

  . ومي اخلربةتق) ٦(تقييم النتيجة، و) ٥(املشروع، 

  : فاخلطوة يف تطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات يف تعليم مهارة الكالم فهي

 حتديد األسئلة األساسية .١

 ١٥قامت هذه اخلطوة يف اللقاء الثالث يف ا�موعة التجريبية اليت تتكون من   

ها تمتلكقد ااألسئلة األساسية اليت هي املعرفة االستكشافية اليت  قدمت الباحثة. طالبات

قدمت  .األنشطةجتربة التعلم اليت تؤدي إىل تعيني يف قيام  علىاًدا متعا اتلباالط

معامل السياحة الثقافية "الباحثة األسئلة األساسية حول املشكلة الواقعية املتعلقة باملوضوع 

ما الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من معامل السياحة ) ١: (األسئلة هي". والطبيعية

يف كيف يتم الرتويج ملعامل السياحة الثقافية والطبيعية املوجودة ) ٢(الثقافية والطبيعية؟ 

كيف جتذب السياح األجانب للقدوم للزيارة؟ ال تستطيع الطالبات أن ) ٣(منطقتك؟ 

قدمت الباحثة تلك األسئلة  إىل . جينب إال أن ترتجم الباحثة أوال إىل اللغة اإلندونيسية

  .مجيع الطالبات، فأجابتها من الطالبات باإلندونيسية
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ول عليها من معامل السياحة الثقافية ما الفوائد اليت ميكن احلص"للسؤال األول، يعين   )أ 

 .، فمعظم األجوبة هي من حيث تقدم منطقة باحتان يف جمال االقتصاد"والطبيعية؟

كيف يتم الرتويج ملعامل السياحة الثقافية والطبيعية املوجودة يف "وللسؤال الثاين    )ب 

احة، بقيام الرتويج يف معرض السي) ١: (فتوجد األجوبة املتنوعة، منها" منطقتك؟

 . بقيام الرتويج يف موقع اإلنرتنيت) ٣(بقيام الرتويج يف االنستجرام، ) ٢(

وركزت الباحثة " كيف جتذب السياح األجانب بالقدوم للزيارة؟" وللسؤال الثالث   )ج 

بعدها، أعطت الباحثة . فاجلوب هو اإلعالن باللغة العربية. بالسياح من العرب

ية اإلنرتنيت يف هذه األواخر لنشر املعلومات الطالبات اإلرتباط بني اإلعالن وبأمه

مث طلبت الباحثة من الطالبات أن يعطني النموذج حول اإلعالنات أو . واإلعالن

 . األنشطة متعلقة بالسؤال الذي ميكن الطالبات أن يشاركن حللوهلا

لذا . توجد الصعوبة لدى الطالبات حلدود األنشطة أو اإلعالنات اليت ميكن أن جيعلنها

وبعدئذ وافقت وحددت . بالعربية )video blog(أعطت الباحثة النموذج مدونة فيدييو 

معامل "الباحثة مع الطالبات املشروعات ميكن أن تستطيع حلل ذلك السؤال للموضوع 

  .)video blog(هو مدونة فيدييو " السياحة الثقافية والطبيعية

 تصميم خطة املشروع .٢

 ١٥الثالث يف ا�موعة التجريبية اليت تتكون من قامت هذه اخلطوة يف اللقاء    

طلبت الباحثة من الطالبات . وجرى التخطيط بالتعاون بني الباحثة والطالبات. طالبات

  .الرئيس، السكريرت وغريها: يف هذه اخلطوة أن حيددن الفرقة ودورهن يف الفرقة، منها
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الغرفة يف املعهد اليت تتكون ألن الطالبات يسكن يف املعهد، فالفرقة تعتمد على تقسيم 

إذن تسمى . لذا، انقسمت الطالبات إىل ثالث فرق حسب غرفتهن. من ثالث غرف

  .الفرقة بالفرقة األوىل، الفرقة الثانية، والفرقة الثالثة

بعدها، ناقشت وواقفت الباحثة مع الطالبات على النظم يف إجناز املشروع، منها   

مكان تنفيذ املشروع، واألدوات واملواد اليت ميكن  اختيار أطول الفرتة املخطط هلا،

وافقت الباحثة مع الطالبات أن أطول الفرتة . الوصول إليها للمساعدة يف إجناز املشروع

أما أمكننة التنفيذ هي املعامل السياحة الطبيعية أو . إلجناز املشروع هي أربع لقاءات

-Alun(رت الفرقة األوىل ميدان املدينة اختا. الثقافية اليت تقع يف منطقة باجتان وحوهلا

Alun( والفرقة الثانية حديقة اجليولوجيا ،)Geopark ( وشاطئ البجرPancer Door . أما

األدوات واملواد املستخدمة إلجناز . Telelng Riaالفرقة الثالثة فاختارت شاطئ البحر 

وينتفعن موقع اإلنرتنيت، ميكن الطالبات أن يستخدمن . املشروع على ما شئن الطالبات

وكذلك لألدوات، ميكن الطالبات أن خيرتن األدوات . مقابلة مع السكان، وغريها

  .املتنوعة على ما شئن

 ختطيط اجلدول .٣

 ١٥قامت هذه اخلطوة يف اللقاء الرابع يف ا�موعة التجريبية اليت تتكون من   

اليت تشري  األنشطة يف إجناز املشروع مواعيد قامت الطالبات برتتيب جدول أو. طالبات

ة، يف يلرتتيب خطوات بدلوطلبت الباحثة من الطالبات . املتفق عليه طولإىل الوقت األ

لرتتيب حدول أو مواعيد األنشطة يف . حالة تأخر أي نشاط فرعي من الوقت احملدد

ع الباحثة أو إجناز املشروع، طلبت الباحثة من الطالبات أن يشاورن بينهن، مث يشاورن م

  :حددت الباحثة األنشطة وموعيدها كما يلي. املدرسة
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  مواعيد األنشطة إلجناز املشروع ٤.١جدول 

  مواعيد األنشطة إلنجاز المشروع

  اللغة العربية:     الدرس

  ملعامل السياحة ) Video blog(مدونة فيديو :   اسم املشروع

  الوقت  األنشطة  رقم

  اللقاء الثالث  حتديد األماكن املختارة   ١

  اللقاء الرابع  مجع املواد واملعلومات حول املعامل السياحة  ٢

  اللقاء اخلامس - اللقاء الرابع  تصنيف النص أو سيناريو  ٣

  اللقاء السادس-اللقاء اخلامس  تصنيف الفيديوا  ٤

  اللقاء السابع  تقدمي املشروع  ٥

  اللقاء السابع  عرض املشروع  ٦

  

 املشروعمراقبة الطلبة وتقدم  .٤

قامت هذه اخلطوة يف اللقاء الرابع إىل السادس يف ا�موعة التجريبية اليت تتكون   

بعد حتديد مواعيد األنشطة، قامت الطالبات مجع املواد املعلومات من . طالبات ١٥من 

  . خرب�ن، من موقيع اإلنرتنيت، وأسئلة األصدقاء حول املعامل السياحة املختارة هلن

ة، قامت الطالبات أيضا ترتيب وتصنيف النص أو سيناريو لفيجيو يف هذه اخلطو   

أوال، كتبت الطالبات فكرة النص باللغة . معتمدا على املعلومات واملواد ا�معة

ثانيا، كتبت الطالبات النص الكامل . اإلندونيسية ، مث قدمتها إىل املدرسة للبحث معا

قامت الباحثة . لنص الكامل إىل اللغة العربيةثالثا، ترمجت الطالبات ا. باللغة اإلندونيسية

حينما توجد  )skafolding(مبراقبة الطلبة وتقدمهم يف إجناز املشروع بقيام على السقالة 



٤٥ 

 

 

سألت الطالبة إىل املدرسة أو الباحثة حينما وجدت الصعوبة . الفرقة مواجهة الصعوبة

  . whatsappمباشرة أو من خالل رسالة 

  يناريوالنص أو س ٤.١صورة 

  



٤٦ 

 

 

  
سألت الطالبات . فيديو قامت الطالبات أيضا يف هذه اخلطوة ترتيب وتصنيف  

  . whatsappاملدرسة حينما واجهن املشكلة من خالل 

 تقييم النتيجة .٥

 ١٥قامت هذه اخلطوة يف اللقاء السابع يف ا�موعة التجريبية اليت تتكون من   

احلصول على املعايري، قياس تقدمي املشروع ينبغي على املدرسة أو الباحثة قياس . طالبات

قامت املدرسة . و تقدم كل طالب، وتقدمي التغذية الراجعة على مستوى فهم الطلبة

. والباحثة قياس وتقييم املشروع بطريقة التقييم ألسلوب التعلم القائم على املشروعات

ءة الطلبة يف مهارة وألن هذا البحث ال تركز على تقومي األنشطة التعليمية، بل على كفا

  .فلذا ماركزت الباحثة لتقيم املشروع. الكالم

قامت . قامت كل الفرقة يف هذه اخلطوة تقدمي املشروع أو الفيديو إىل املدرسة  

املعايري لتقييم املشروع كما . الباحثة تقييم وتقدمي التغذية الراجعة إىل نتيجتهن املشروع

  : يلي

  

  



٤٧ 

 

 

  شكل تقييم املشروع ٤.٢جدول 

  : النتيجة      :  اسم الفرقة

  :  اسم أعضاء الفرقة

  املؤشرات
  النتيجة

  نتيجة الطالبات  أعلى النتيجة

  مرحلة إعداد املشروع

 حتديد املكان جلعل املشروع .١

  حتديد املواد واألدوات جلعل املشروع .٢

٢٠    

  مرحلة تصنيف املشروع

 كفاءة مجع املواد املعلومات .١

واألدوات  كفاءة استخدام املواد واملعلومات .٢

 جلعل املشروع

  كفاءة تصنيف النص أو سيناريو باملناقشة .٣

٥٠    

  مرحلة تقييم املشروع

 كفاءة جعل املشروع مناسب إىل املوضوع .١

  كفاءة تقدمي املشروع .٢

٣٠    

    ١٠٠  جمموعة النتيجة

 ١٠٠      x نتيجة الطالبات   : نتيجة 

  أعلى النتيجة                                 

  

  

 



٤٨ 

 

 

  تقومي اخلربة .٦

ويف �اية عملية التعلم، انعكست الباحثة مع الطالبات على أنشطة ونتائج   

طلبت الباحثة من الطالبات أن يعربن عن مشاعرهن، . املشاريع اليت مت تنفيذها

معظم الطالبات قلن أن ذلك املشروع وأسلوب . صعوبا�ن، وخربا�م أثناء إجناز املشروع

معظم . كفاء�م يف اللغة العربية، خاصة يف املفردات والكالمالتعلم يساعدهن لتطوير  

ولكن بذلك . الصعوبة املواجهة هي قلة الفهم واملعرفة للمفردات املرجوة الستخدام

أسلوب التعلم الذي يعطي الفرصة احلرية للطالبات الختيار األدوات، فتلك الصعوبة 

وكذلك ميكن الطالبات معرفة  . لكرتوينميكن حلوهلا باألدوات املختارة، مثال القاموس اإل

كيف نطق الكلمة يف العربية كالناطقني �ا باستخدام التكنولوجيا، فلذا دوافعهن لتكلم 

  .اللغة العربية مرتفعة

 

لترقية  project-based learning)(فعالية أسلوب التعلم القائم على المشروعات   . ب

 مهارة الكالم

 وصف البيانات .١

لرتقية مهارة  project-based learning)(فعالية أسلوب التعلم القائم على املشروعات  ملعرفة

ويتكون االختبار من االختبار القبلي . فاستخدمت الباحثة أدوات االختبار، الكالم

تطبيق احملادثة حول املوضوع ) أ: (مؤشرات جناح حتقيق الكفاءة هي. واالختبار البعدي

تكوين النص التحريري والشفهي حول املوضوع ) ب(، "ة والطبيعيةمعامل السياحة الثقافي"

الشكل املختار لالختبار مهارة الكال يف هذا البحث ". معامل السياحة الثقافية والطبيعية"

  .قامت هذ االختبار يف الفصل التجرييب والفصل الضابط. هو شكل املقابلة



٤٩ 

 

 

) أ(: قدمها الباحثة يف القياس فمايلي أما أنواع مؤشرات مهارة الكالم باملقابلة اليت ست

  ٦٠.الفهم) ه(الطالقة، و ) د(املفردات، ) ج(القواعيد، ) ب(النطق، 

  معيار املقابلة ٤.٣جدول 

  النتيجة  النطق

  ٥  وجود عيوب النطق قليل جد

  ٤  أخطاء الكالم أكثر وضوحا، ولكن ميكن فهمها بوضوح

االهتمام يف االستماع،  وجود األخطاء يف الكلمة اليت تدعو إىل أكثر

  حىت يف بعض األحيان أقل قابلية للفهم

٣  

وجود األخطاء اليت تدعو إىل صعوبة الفهم، لذلك حيتاج إىل كثرة 

  التكرار

٢  

  ١  ال ميكن فهم الكالم بوجود أخطأ النطق

  النتيجة  القواعيد

  ٥  األخطاء النحوية واجلمل قليلة، حىت غري مرئية

  ٤  ، لكنه ال يسبب إىل املعىن املبهم وجود األخطأ النحوية

  ٣  يف بعض األحيان حتدث األخطاء النحوية و املعىن املبهم

األخطاء النحوية تسبب إىل صعوبة الفهم ، ويكرر الطالب شكًال 

  واحًدا أو منوذًجا واحًدا فقط

٢  

وقعت أخطاء كثرية بسبب أخطاء حنوية مميتة حىت ال ميكن فهم 

  الكلمات

١  

  

  

                                                 
60 Imam Asrori dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), hlm 101. 



٥٠ 

 

 

  النتيجة  المفردات

  ٥  استخدام املفردات أو العبارات مثل املتكلمني �ا 

يف بعض األحيان، استخدام املفردات أو العبارات أقل مناسبة أو 

تضطر إىل تكرار األفكار السابقة ألن املفردات اليت متتلكها ال ميكن 

  للمساعدة

٤  

 ألن الكلمات قليال. استخدام الكلمات اخلاطئة مرارا وتكرارا

  ممتلكات املفردات حمدودة

٣  

  ٢  اخلطأ وقلة عدد املفردات املستخدمة يسببان إىل صعوبة الفهم

  ١  املفردات حمدودة جدا و غري قادرة على الكالم 

  النتيجة  الطالقة

  ٥  إن طالقة احلديث عن الطالب مساوية إىل املتكلمني �ا

  ٤  اللغويةيبدو أن طالقة احلديث إىل تنقص بسبب املشكالت 

  ٣  بني اإليقاع والطالقة متأثر بشكل مزيدة من مشاكل اللغة

يف بعض األحيان صامت متاما بسبب ). التلعثم ، تردد(تكرار دائما 

  .حمدودة اللغة

٢  

  ١  غري متصلة حىت ال ميكن أن يكون احلوار / الكالم راكدة 

  النتيجة  الفهم

  ٥  يبدوأ أن يفهم كل شيء دون صعوبة

ولكن يف بعض األحيان . السرعة العادية، هم قادرون على الفهميف 

  يطلب الطالب تكرار الكلمات اليت يتم إخبارهم �ا

٤  

فهم معظم الكالم إذا كان سرعة الكالم أبطأ من املعتاد مع بعض 

  التكرار

٣  

  ٢وجود كثرة الصعوبة يف متابعة احملادثة حىت ميكن الطالب فهم ماقال 



٥١ 

 

 

  الم بطيئة مع كثرة التكرارإذا كان سرعة الك

  ١  عدم القدرة على فهم ما يقال له حىت يف أبسط وأسهل حمادثة

 

  : األسئلة لالختبار القبلي هي

 ما املعامل السياحة الثقافية والطبيعية اليت قد زرت؟ .١١

 تقع بعيدة عن بيتك؟/هو يقع/هل هي .١٢

 مع من ذهبت هناك؟ .١٣

 كيف ذهبت هناك؟ .١٤

 ماذا فعلت هناك؟ .١٥

 أعجبتك هناك؟/أعجبكماذا  .١٦

 هل يوجد كثري من السائح هناك؟ من أين هم؟ .١٧

 مارأيكن �ذا املكان؟ .١٨

 هل أنت سرورا برحلتك؟ ملاذا؟ .١٩

 ماخلربة نلت من رحلتك؟ .٢٠

  : أما األسئلة لالختبار البعدي فهي

 إىل أين ذهبت ملشروعتك؟ .١١

 هل هي من معامل السياحة الثقافية أو الطبيعية؟ .١٢

 هو؟/تقع هي/ أين يقع .١٣

 من ذهبت هناك؟مع  .١٤

 كيف ذهبت هناك؟ .١٥

 ماذا فعلت هناك؟ .١٦



٥٢ 

 

 

 هل يوجد كثري من السائح هناك؟ من أين هم؟ .١٧

 ماذا أعجبتك هناك؟ .١٨

 هل أنت سرورا برحلتك؟ .١٩

 ماخلربة نلت من رحلتك؟ .٢٠

  :ونتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي يف فصل التجرييب كما يلي

 بعدي لفصل التجرييبنتائج االختبار القبلي و االختبار ال ٤.٤جدول 

نتيجة االختبار 

 البعدي

نتيجة االختبار 

  القبلي

  رقم  اسم

١٢ ٢٠ Alfiatun Naza ١.    

١٢ ١٨ Alifia Putri Anggraini ٢.  

١١ ١٧ Andi Dian Aulia ٣.  

١١ ١٩ Devi Puji Lestari ٤.  

١٠ ٢٠ Dhiah Fatha Nuraini ٥.  

١٤ ١٦ Febriye Mistriana ٦.  

٦ ١٦ Inna Istiqomah ٧.  

١٠ ١٦ Khofifah Lutfia Efendi ٨.  

١١ ١٦ Lya Ayu Ningtyas ٩.  

١٠ ١٥ Novita Oktafiani ١٠.  

١٢ ١٨ Putri Hana Widyaning 

Mutmainnah 
١١.  

١٣ ٢٠ Rossa Cornella ١٢.  



٥٣ 

 

 

  

  :االختبار القبلي و االختبار البعدي يف الفصل الضابط فكما يليأما نتائج 

  نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لفصل الضابط ٤.٥جدول 

٥ ١٢ Uci Rahmawati ١٣.  

٦ ١٦ Umi Badriah ١٤.  

١٢ ٢٠ Vicky Chalila ١٥.  

نتيجة االختبار 

 البعدي

نتيجة االختبار 

  القبلي

  رقم  اسم

١٥ ١٩ Alifiya Maharani ١ .  

١٢ ١٦ Alsya Nur Nabilla Tasyakuri ٢.  

١٢ ١٤ Aprilina Eka Wati ٣.  

١٢ ١٤ Arini Indra Adiningrum ٤.  

٦ ٦ Arseha Candra ٥.  

١٠ ١٠ Azza Nur Aprilianti ٦.  

١٢ ١٧ Denny Khusnul Khotimah ٧.  

٨ ٩ Diah Ayu Sakauni ٨.  

٥ ٥ Dwi Ayu Saputri ٩.  

١٣ ١٣ Dwi Nurmawati ١٠.  

١٣ ١٧ Erma Agustin ١١.  



٥٤ 

 

 

  

واعتمادا على البيانات السابقة، وصف البيانات االختبار القبلي لفصل جترييب والفصل 

  :كما يلي) SPSS 16.0 for windows(األحصائي اإلليكرتوين الضابط بستخدام 

  الوصفي لنتيجة االختبار القبلي لفصل التجرييباإلحصاء  ٤.٦جدول 

  اإلحصاء نتيجة االختبار القبلي

  )sum( مجلة ١٥٥

  (Mean) متوسط  ١٠,٣٣

 Standar رافمعيار اإلحن ٢,٦٦٤

Deviasi  

  Median وسيط ١١

  Modus منوال ١٢

 Minimumاألدىن ٥

  Maksimum األعلى ١٤

  Variansتباين ٧,٠٩٥

  الطالبات ١٥

  

١١ ١٣ Fatma Malena ١٢.  

١٢ ١٤ Firyal Al-Arij ١٣.  

١٢ ١٤ Ihda Lailatul Muawamah ١٤.  

٩ ١٣ Nur Mahmudah Rojabi ١٥.  



٥٥ 

 

 

اعتمادا على نتائج االختبار القبلي لفصل التجرييب ونتائج اإلحضاء، نرى أن متوسط 

)mean (واعمادا على جدول . ٥وأدىن النتيجة هو  ١٤بأعلى النتيجة هو  ١٠,٣٣

و تستخدم هذه البيانات . ١٢هو  الطالبات، أكثر النتيجة نالت )frekuensi(التكرار 

  ).uji normalitas(لقيام االختبار الطبيعي 

 ضابطاإلحصاء الوصفي لنتيجة االختبار القبلي لفصل ال ٤.٧جدول 

 Statistik نتيجة االختبار القبلي

  )sum( مجلة ١٦٢

  (Mean) متوسط  ١٠,٨٠

 Standar رافمعيار اإلحن ٢,٧٣١

Deviasi  

  Median وسيط ١١,٥٧

  Modus منوال ١٢

  Minimumاألدىن ٥

  Maksimum األعلى ١٥

  Variansتباين ٧,٤٥٧

  الطالبات ١٥

  

 

اعتمادا على نتائج االختبار القبلي لفصل الضابط ونتائج اإلحضاء، نرى أن متوسط 

)mean (واعمادا على جدول . ٥وأصغر النتيجة هو  ١٥بأعلى النتيجة هو  ١٠,٨٠



٥٦ 

 

 

و تستخدم هذه البيانات . ١٢هو  الطالبات، أكثر النتيجة نالت )frekuensi(التكرار 

  ).uji normalitas(لقيام االختبار الطبيعي 

فصل التجرييب و فصل الضابط على أن وميكننا أن نرى من نتيجة االختبار القبلي لفصل 

نالت الطالبات من نتيجة  يف فصل التجرييب. كفاءة الطالبات يف مهارة الكالم منخفض

لفصل املتوسط . ٢٥بالدرجة األعلى هي  ١٥-٥فصل الضابط فمن ، أما ١٤- ٥

إذا قامت املقارنة بينهما، ف . ١٠,٨٠ فصل الضابطول ٣٣, ١٠هو  التجرييب

و املتوسط  لفصل التجرييباملقارنة بني املتوسط . ٠,٤٧بالفرق  ١٠,٨ > ١٠,٣٣

لفصل الضابط هلا فرق قليلة، لذا كفاءة الكالم يف فصل التجرييب و فصل الضابط 

  .متساوية

يف الفصل التجرييب، . االختبار البعدي هي االختبار اليت قام املدرسة بعد أنشطة التعلم

قام االختبار بعد تطبيق أسلوب التعلم القائم على املشروعات، أما الفصل الضابط، 

  . فقام االختبار بعد تطبيق أسلوب تقليدية

ي لفصل جترييب والفصل واعتمادا على البيانات السابقة، وصف البيانات االختبار البعد

  :كما يلي) SPSS 16.0 for windows(األحصائي اإلليكرتوين الضابط بستخدام 

 فصل التجرييبلل بعدياإلحصاء الوصفي لنتيجة االختبار ال ٤.٨جدول 

  اإلحصاء  بعدينتيجة االختبار ال

  )sum( مجلة ٢٥٩

   (Mean) متوسط  ١٧,٢٧

 Standar رافمعيار اإلحن ٢,٣١٤

Deviasi  
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  Median وسيط  ١٧

  Modus منوال ١٦

  Minimumاألدىن ١٢

  Maksimum األعلى ٢٠

  Variansتباين ٥,٣٥٢

  الطالبات ١٥

  

اعتمادا على نتائج االختبار البعدي لفصل التجرييب ونتائج اإلحضاء، نرى أن متوسط 

)mean (واعمادا على جدول . ١٢وأدىن النتيجة هو  ٢٠بأعلى النتيجة هو  ١٧,٢٧

و تستخدم هذه البيانات . ١٦هو  الطالبات، أكثر النتيجة نالت )frekuensi(التكرار 

  ).uji normalitas(لقيام االختبار الطبيعي 

  ضابطلفصل ال بعدياإلحصاء الوصفي لنتيجة االختبار ال ٤.٩جدول 

  اإلحصاء يعدنتيجة االختبار الب

  )sum( مجلة  ١٩٤

   (Mean) متوسط  ١٢,٩٣

 Standar رافمعيار اإلحن ٣,٩٥٥

Deviasi  

  Median وسيط ١٣,٥٧

  Modus منوال ١٤

 Minimumاألدىن ٥



٥٨ 

 

 

  Maksimum األعلى ١٩

  Variansتباين ١٥,٦٣٨

  الطالبات ١٥

  

اعتمادا على نتائج االختبار البعدي لفصل الضابط ونتائج اإلحضاء، نرى أن متوسط 

)mean (واعمادا على جدول . ٥وأدىن النتيجة هو  ١٩هو  بأعلى النتيجة ١٢,٩٣

و تستخدم هذه البيانات . ١٤هو  الطالبات، أكثر النتيجة نالت )frekuensi(التكرار 

  ).uji normalitas(لقيام االختبار الطبيعي 

وميكننا أن نرى من نتيجة االختبار البعدي للفصل التجرييب و فصل الضابط أن كفاءة 

يف فصل . الطالبات ملهارة الكالم يف الفصل التجرييب أكثر مرتفعة من لفصل الضابط 

بالدرجة  ١٩-٥، أما فصل الضابط فمن ٢٠- ١٢التجرييب نالت الطالبات من نتيجة 

إذا . ١٢,٩٣ولفصل الضابط   ١٧,٢٧رييب هو املتوسط لفصل التج. ٢٥األعلى هي 

املقارنة بني املتوسط . ٤,٣٤بالفرق  ١٢,٩٣ < ١٧,٢٧قامت املقارنة بينهما، ف 

لفصل التجرييب و املتوسط لفصل الضابط هلا فرق كبرية، لذا كفاءة الكالم يف فصل 

  .التجرييب و فصل الضابط بعد إجراء التجربة غري متساوية

  

  

  

  

 تتحليل البيانا .٢



٥٩ 

 

 

 االختبار الطبيعي  )أ 

كانت نتائج االختبار اليت مت اختبارها موزعة طبيعية   هلاالختبار الطبيعي لتحديد  جرى

من نتائج االختبار القبلي وأجريت االختبارات الطبيعية على مجيع البيانات . أم ال

  .shapiro-Wilkباستخدام اختبار  والبعدي لفصل التجرييب وفصل الضابط

يف هذه  shapiro-Wilk االختبار لقياس احلالة الطبيعية باستخدام اختبارمعايري   

  :الدراسة هي

  إذا كانتsig. > يتم توزيع البيانات بشكل طبيعيف ٠,٠٥ 

  إذا كانتsig. < طبيعيغري يتم توزيع البيانات بشكل ف ٠,٠٥  

  االختبار الطبيعي لالختبار البعدي ٤.١٠جدول 

 Kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 
Kelompok Eksperimen ,175 15 ,200

*
 ,895 15 ,081 

Kelompok Kontrol ,240 15 ,020 ,926 15 ,235 

  من اجلدول السابق ميكن أن نالحظ أن االختبار الطبيعي لالختبار البعدي

أما فصل الضابط فحصل على .  ٠,٠٨١ sigلفصل التجرييب حصل على قيمة 

 < ٠,٠٨١( ٠،٠٥حيث كالمها أعلى من قيمة ألفا احملددة  ٠,٢٣٥ sigقيمة 

  .بشكل طبيعي موزعة البياناتوهذا مبعىن أن ).  ٠.٠٥ <٠,٢٣٥و  ٠.٠٥

االختبار الطبيعي لالختبار القبلي ٤.١١جدول   

 Kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 
Kelompok Eksperimen ,250 15 ,012 ,865 15 ,028 

Kelompok Kontrol ,270 15 ,004 ,889 15 ,065 

  من اجلدول السابق ميكن أن نالحظ أن االختبار الطبيعي لالختبار القبلي لفصل

 > ٠,٠٢٧( ٠.٠٥، وهي أدىن من  ٠,٠٢٨ sigالتجرييب حصل على قيمة 
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أما فصل الضابط فحصل على .  بشكل طبيعيلذا البيانات غري موزعة ) ٠,٠٥

 < ٠,٠٦٥( ٠،٠٥حيث أعلى من قيمة ألفا احملددة  ٠,٠٦٥ sigقيمة 

 .بشكل طبيعي موزعة البياناتوهذا مبعىن أن ).  ٠.٠٥

 اختبار فرض البحث   )ب 

ستخدم ي. )signifikansi(لقياس جوهرية  wilcoxonاختبار استخدمت الباحثة   

هل البيانات خمتلفة لتحليل نتائج املالحظات املقرتنة من اثنني خمتلفني  wilcoxonاختبار 

البيانات ال  ألن، يف هذا البحث Wilcoxon Signed Rankيستخدم هذا االختبار . أو ال

  .تتبع التوزيع الطبيعي

يف هذه الدراسة  Wilcoxon باستخدام اختبار وهريةمعايري االختبار لقياس اجل  

  :هي

  إذا كانت قيمةAsymp.Sig.(2-tailed) < دليل على أن فرض مباشر  ٠,٠٥

)Ha( مقبول  

  إذا كانت قيمةAsymp.Sig.(2-tailed) > دليل على أن فرض مباشر  ٠,٠٥

)Ha( مرفوض 

  اختبار اجلوهرية ٤.١٢جدول 

 Nilai Post Test - 

Nilai Pre Test 

Z -3,422
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
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  من اجلدول السابق ميكن أن قيمة)Asymp.Sig.(2-tailed وهي أدىن  ٠,٠٠١ ،

دليل  ٠,٠٥ > Asymp.Sig.(2-tailed)لذا ). ٠,٠٥ > ٠,٠٠١( ٠.٠٥من 

  مقبول )Ha(أن فرض مباشر على 

للفصل التجرييب أن قيمة  Wilcoxon باستخدام اختبار وهريةاجل اختبار واعتمادا على

)Asymp.Sig.(2-tailed ٠.٠٥، وهي أدىن من  ٠,٠٠١ )لذا ). ٠,٠٥ > ٠,٠٠١

Asymp.Sig.(2-tailed) < أن فرض مباشر دليل على  ٠,٠٥)Ha (الفصل أما . مقبول

أسلوب التعلم القائم على ، لذا ٠,٠٥ >  ٠.٠٣ > ٠,٠١ف . ٠.٠٣الضابط وهي

  .أكثر فعاال من األسلوب التقليدية (project based learning)املشروعات 

حتت ) ٢٠١٧( Zulhana  dan Misnawaty Usmanهذا اإلستنتاج موافق مع حبث قامه 

 Keefektifan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Keterampilanالعنوان 

Berbicara Bahasa Jerman Siswa . احلصول على البيانات واملعلومات يهدف هذا إىل

حول فعالية تطبيق أسلوب  التعلم القائم على املشروعات يف مهارة الكالم باللغة األملانية 

رت النتائج أن أسلوب وأظه. MIA SMA Negeri 2 Sungguminasaالفصل العاشر 

كان فعاليا يف تعليم مهارة الكالم باللغة األملانية الفصل   Project Based Learningالتعليم 

 < ١٠,١٢٨( thitung > ttabelبقيمة  MIA SMA Negeri 2 Sungguminasaالعاشر 

٢,٠٠٢.(  
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  خامسال فصلال

  الخاتمة

  

 االستنتاج  . أ

يف تعليم  project-based learning)(أسلوب التعلم القائم على املشروعات إن تطبيق  .١

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باجتان  مهارة الكالم يف فصل التجرييب

 :يتكون من ثالث مراحل، وهي

اليت تشمل على أنشطة تقدمي احلوافز ألمهية تعلم اللغة العربية خاصة  املقدمة،  )أ 

عن املوضول معامل الساحة الثقافية والطبيعية، أهداف التعليم املرجوة واإلدراك 

  .بالرتابط بتقدمي الفيديو حول معامل الساحة الثقافية والطبيعية

د األسئلة حتدي) ١: (األنشطة األساسية اليت تشمل على ست خطوات، وهي  )ب 

مراقبة الطلبة ) ٤(ختطيط اجلدول، ) ٣(تصميم خطة املشروع، ) ٢(، األساسية

 تقومي اخلربة) ٦(تقييم النتيجة، و) ٥(وتقدم املشروع، 

 من اكتشافا�م اجلديدة اليت يشمل على أخذ االستنتاج) بعد التعليم(اخلتام   )ج 

 .لعرض أعماهلم على يوتيوبوأعطت الفرصة للطالبات 

إن استخدام أسلوب التعلم القائم على املشروعات فعاال لرتقية مهارة الكالم يف  .٢

هذا يعتمد على مقارنة الفروق . املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باجتان

لالختبار القبلي و االختبار البعدي، فالفرق بني الفصل التجرييب و الفصل الضابط 
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فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للفصل التجرييب ال. على مستوى أمهية

و بذلك أخذ الباحث االستنتاج أن . ٤و للفصل الضابط إال . ١٢,٢٨١حىت 

فعاال لرتقية مهارة  (project based learning) القائم على املشروعاتأسلوب التعلم 

  .الكالم

للفصل التجرييب أن  Wilcoxon باستخدام اختبار وهريةاجل اختبار واعتمادا على

 > ٠,٠٠١( ٠.٠٥، وهي أدىن من  ٠,٠٠١ 2-tailed).Asymp.Sig(قيمة 

 )Ha(أن فرض مباشر دليل على  ٠,٠٥ > Asymp.Sig.(2-tailed)لذا ). ٠,٠٥

، لذا ٠,٠٥ >  ٠.٠٣ > ٠,٠١ف . ٠.٠٣الفصل الضابط وهيأما . مقبول

من  أكثر فعاال (project based learning) القائم على املشروعاتأسلوب التعلم 

  .األسلوب التقليدية

  

  التوصيات واالقتراحات   . ب

 جمال التعليم .١

لذا، . يعطي نتائج البحث تأثريا لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكالم

 project based) القائم على املشروعاتأسلوب التعلم بنبغي للمدرس أن يستخدم 

learning)   يف تدريس اللغة العربية بتنوع املشروع اليت يعطي الفرصة والدافع أكثر

  .وأحسن من أألسلوب التقليدية للطلبة

 حبوث تالية .٢

لذا، ميكن للبحوث . هذا البحث حمدود يف موضوع واحد ويف مهارة الكالم

 .التالية أن يوسع حدود البحث
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  ١ملحق 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMA  

Kelas/Semester :XI / 2 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik    : معالم السیاحة الثقافیة والطبیعیة 

Waktu   : 12 × 45 menit 
 

A. Kompetensi Inti:  

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, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 

B. Kompetensi Dasar  

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar.  

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman.  

3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu 

dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   معالم السیاحة الثقافیة

فعل  mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks ,والطبیعیة

 األمر، اسم الفاعل والمفعول الثالثي وغیر الثالثي

4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, 

Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan 

fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 

mengungkapkan terkait topik معالم السیاحة الثقافیة والطبیعیة dengan memperhatikan 

unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan 

sesuai dengan: فعل األمر، اسم الفاعل والمفعول الثالثي وغیر الثالثي 

 

 



 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi.   
1. Menerapkan percakapan terkait topik : معالم السیاحة الثقافیة والطبیعیة  

2. Menyusun teks lisan dan  tulis yang terkait topik :  الثقافیة والطبیعیةمعالم السیاحة  

 
D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 

peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab 

yang berkaitan dengan topik: یعیةمعالم السیاحة الثقافیة والطب  

 

E. Materi  

Materi ajar berupa mufrodat (kosakata), teks lisan maupun tulis terkait tema  معالم السیاحة

 الثقافیة والطبیعیة
F. Model/Metode Pembelajaran  

Pendekatan pembelajaran adalah pendekatan saintifik (scientific) dengan model pembelajaran 

berbasis proyek (Project Based Learning) menggunakan kelompok diskusi untuk melakukan observasi 

dan presentasi. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan Pra Pembelajaran 
1. Guru mengkondisikan kelas dalam suasana kondusif 

untuk berlangsungnya pembelajaran. 
2. Guru memberikan motivasi tentang pentingnya 

bahasa Arab, khususnya tema معالم السیاحة الثقافیة  
dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai. 

4. Guru menginformasikan tentang proses pembelajaran 
yang akan dilakukan termasuk aspek-aspek yang 
dinilai selama proses pembelajaran berlangsung. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan 
beberapa video blog terkait tempat wisata di youtube.  

20 menit 

Inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase-1: Penentuan Pertanyaan Mendasar 
Guru mengemukakan pertanyaan esensial yang 
bersifat eksplorasi pengetahuan yang telah 
dimiliki siswa berdasarkan pengalaman 
belajarnya yang bermuara pada penugasan 
peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. 
 Apa manfaat yang dapat diperoleh dari 

adanya tempat wisata? 
 Bagaimana cara mempromosikan tempat 

wisata yang ada di lingkunganmu? 
 Bagaimana cara menarik wisatawan 

mancanegara untuk datang berkunjung? 

490 menit 



 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase-2.Mendesain Perencanaan Proyek (Design a 
Plan for the Project) 

 Guru Mengorganisir siswa kedalam kelompok-

kelompok yang heterogen (4-5) orang.  

 Guru memfasilitasi setiap kelompok untuk 

menentukan ketua dan sekretaris secara 

demokratis, dan mendeskripsikan tugas masing-

masing setiap anggota kelompok. 

 Guru dan peserta didik membicarakan aturan 

main untuk disepakati bersama dalam proses 

penyelesaian proyek. Hal-hal yang disepakati:  

pemilihan aktivitas, waktu maksimal yang 

direncanakan, sansi yang dijatuhkan pada 

pelanggaran aturan main, tempat pelaksanaan 

proyek, hal-hal yang dilaporkan, serta  alat dan bahan 

yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian 

proyek  

Fase-3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule) 
 Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat 

jadwal aktifitas yang mengacu pada waktu maksimal 
yang disepakati. 

 Guru memfasilitasi peserta didik untuk menyusun 
langkah alternatif, jika ada sub aktifitas yang molor 
dari waktu yang telah dijadwalkan. 

 Guru meminta setiap kelompok menuliskan alasan 
setiap pilihan yang telah dipilih. 
Fase-4. Memonitor peserta didik dan 

kemajuan proyek  
 Guru memonitoringterhadap aktivitas peserta didik 

selama menyelesaikan proyek dengan cara 
melakukan skaffolding jika terdapat kelompok 
membuat langkah yang tidak tepat dalam 
penyelesaian proyek. 

Fase-5. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 
 Guru telah melakukan penilaian selama monitoring 

dilakukan dengan mengacu pada rubrik 
penilaian.yang bertujuan: mengukur ketercapaian 
standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan 
masing- masing peserta didik, memberi umpan balik 
tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai 
peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun 
strategi pembelajaran berikutnya. 

 Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 



 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

proyeknya 
 

Fase-6. Mengevaluasi Pengalaman 
 peserta didik secara berkelompok melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah 
dijalankan. Hal-hal yang direfleksi adalah kesulitan-
kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya dan 
perasaan yang dirasakan pada saat menemukan 
solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya 
kelompok lain diminta menanggapi 
 

Penutup 
 

 Guru memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan 
hasil temuan barunya, 

 Guru memfasilitasi peserta didik untuk memamerkan 
hasil karyanya di youtube. 

30 menit 

 

H. Alat/Media/Sumber Pembelajaran  

1. Spidol, projector, laptop, kamera HP 

2. VIdeo 
 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik Penilaian: pengamatan, penugasan (proyek) dan tes lisan 

2. Aspek yang dinilai: tes lisan, presentasi kelompok, hasil karya (video) 

3. Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 

a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran bahasa 
Arab. 

b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 

c. Toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif. 

Pengamatan Selama pembelajaran dan saat 
diskusi  

2. Pengetahuan 
a. Memahami cara 

menyampaikan fakta dan 
meresponnya  terkait tema 

  معالم السیاحة الثقافیة

 
Penugasan dalam  
bentuk proyek dan tes  

 
Pengamatan proses pelaksanaan 
proyek pembelajaran 
Hasil akhir dalam presentasi dan 
laporan 
 
 



 

 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
3. 
 

Keterampilan 
a. Terampil berbicara bahasa 

Arab terkait tema  معالم
 السیاحة الثقافیة

 
Pengamatan dan 
wawancara 

 
Hasil karya dan presentasi 

 

J. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 

Tes Wawancara 

(contoh soal) 

 إىل أين ذهبت ملشروعتك؟ .١

 من معامل السياحة الثقافية أو الطبيعية؟ هل هي .٢

 !اقصص يل من هذا املكان ورحلتك .٣

 
 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP  

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : XI/2 
Tahun Pelajaran  : 2017/2018 
Waktu Pengamatan : 
 
Bubuhkan tanda √pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Sikap 

Aktif Bekerjasama Toleran Kreatif 
KB B SB KB B SB KB B SB KB B SB 

1 Alifia Putri             
2 Devi Saputri             
3              
4              

Keterangan: 

KB : Kurang baik  B  : Baik   SB : Sangat baik 
 
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran geometri 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum 

konsisten  
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok 

secara terus menerus dan konsisten 
 

Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi 

masih belum ajeg/konsisten. 



 

 

3. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten. 

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang 

berbeda dan kreatif. 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 

yang berbeda dan kreatif tetapi masih belum konsisten. 

3. Sangat baik jika menunjukkansudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 

masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan konsisten. 

Indikator sikap kreatif terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak memunculkan ide terhadap proses pemecahan masalah yang 

berbeda dan kreatif. 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk memunculkan ide terhadap proses pemecahan 

masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masih belum konsisten. 

3. Sangat baik jika menunjukkansudah ada usaha untuk memunculkan ide terhadap proses pemecahan 

masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan konsisten. 

 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester   : XI/2 

Tahun Pelajaran  : 2017/2018 

Waktu Pengamatan : 

 
Bubuhkan interval nilai 1-5pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan dan wawancara 

No Nama Siswa 
Keterampilan Berbicara 

Ujaran Gramatika Kosakata Kelancaran  Pemahaman 
1 Alifia Putri      
2 Devi Saputri      
3       
 

Keterangan: 
1 = Sangat kurang 
2 = Kurang 
3 = Cukup 
4 = Baik 
5 = Sangat baik 

 
 

  
 Guru Praktikan Mata pelajaran 

 
 
 
 
Wiwit Rahma Wati 
NIM. 16720054 



 
 

 

 

  ٢ملحق 

  قائمة نتائج الطلبة لالختبار القبليي في الفصل التجريبي

  النمرة
  االسم

  القيمة
 جمموع القيمة

 الفهم الطالقة املفردات  القواعيد النطق  

١  Alfiatun Naza ١٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ 

٢  Alifia Putri Anggraini ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢  ٣ 

٣  Andi Dian Aulia ١١ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ 

٤  Devi Puji Lestari ١١ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ 

٥  Dhiah Fatha Nuraini ١٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 

٦  Febriye Mistriana ١٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ 

٧  Inna Istiqomah ٦ ٢ ١ ١ ١ ١ 

٨  Khofifah Lutfia Efendi ١٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 



 

 

٩  Lya Ayu Ningtyas ١١ ٣  ٢ ٢ ٢ ٢ 

١٠  Novita Oktafiani ١٠ ٢ ٢ ٢ ٢  ٢ 

١١  Putri Hana Widyaning 
Mutmainnah ١٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ 

١٢  Rossa Cornella ١٣  ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ 

١٣  Uci Rahmawati ٥ ١ ١ ١ ١ ١ 

١٤  Umi Badriah ٦ ٢ ١ ١ ١ ١ 

١٥  Vicky Chalila ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ 
  

 

  

  

     

  

  



 

 

   ٣ملحق

  قائمة نتائج الطلبة لالختبار القبلي في الفصل الضابط

  النمرة
  االسم

  القيمة
 جمموع القيمة

 الفهم الطالقة املفردات  القواعيد النطق  

١  Alifiya Maharani ١٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

٢  Alsya Nur Nabilla 
Tasyakuri ١٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ 

٣  Aprilina Eka Wati ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ 

٤  Arini Indra Adiningrum ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ١  

٥  Arseha Candra ٦ ٢ ١ ١ ١ ١  

٦  Azza Nur Aprilianti ١٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 



 

 

٧  Denny Khusnul 
Khotimah ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ 

٨  Diah Ayu Sakauni ٨ ٢ ١ ٢ ١ ٢ 

٩  Dwi Ayu Saputri ٥ ١ ١ ١ ١ ١ 

١٠  Dwi Nurmawati ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ 

١١  Erma Agustin ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ 

١٢  Fatma Malena ١١ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ 

١٣  Firyal Al-Arij ١٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ 

١٤  Ihda Lailatul Muawamah ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ 

١٥  Nur Mahmudah Rojabi ٩ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ 

  



 

 

  ٤ملحق 

  قائمة نتائج الطلبة لالختبار البعدي في الفصل التجريبي

  النمرة
  االسم

  القيمة
 جمموع القيمة

 الفهم الطالقة املفردات  القواعيد النطق  

١  Alfiatun Naza ٢٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 

٢  Alifia Putri Anggraini ١٨ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ 

٣  Andi Dian Aulia ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ 

٤  Devi Puji Lestari ١٩ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ 

٥  Dhiah Fatha Nuraini ٢٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 

٦  Febriye Mistriana ١٦ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ 

٧  Inna Istiqomah ١٦ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ 

٨  Khofifah Lutfia Efendi ١٦ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ 

٩  Lya Ayu Ningtyas ١٦ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ 



 

 

١٠  Novita Oktafiani ١٥ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ 

١١  Putri Hana Widyaning 
Mutmainnah ١٨ ٤ ٤ ٤  ٣ ٣ 

١٢  Rossa Cornella ٢٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 

١٣  Uci Rahmawati ١٢ ٣ ٢ ٤ ٢ ٢ 

١٤  Umi Badriah ١٦ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ 

١٥  Vicky Chalila ٢٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ٥ملحق 

  قائمة نتائج الطلبة لالختبار البعدي في الفصل الضابط

  النمرة
  االسم

  القيمة
 جمموع القيمة

 الفهم الطالقة املفردات  القواعيد النطق  

١  Alifiya Maharani ١٩ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ 

٢  Alsya Nur Nabilla 
Tasyakuri ١٦ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ 

٣  Aprilina Eka Wati ١٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ 

٤  Arini Indra Adiningrum ١٤ ٣ ٣ ٣  ٢ ٣ 

٥  Arseha Candra ٦ ٢ ١ ١  ١ ١ 

٦  Azza Nur Aprilianti ١٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 



 

 

٧  Denny Khusnul 
Khotimah ١٧ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ 

٨  Diah Ayu Sakauni ٩ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ 

٩  Dwi Ayu Saputri ٥ ١ ١ ١ ١ ١ 

١٠  Dwi Nurmawati ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ 

١١  Erma Agustin ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ 

١٢  Fatma Malena ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ 

١٣  Firyal Al-Arij ١٤ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ 

١٤  Ihda Lailatul Muawamah ١٤ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ 

١٥  Nur Mahmudah Rojabi ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ 



 

 

  ٦ ملحق

  اإلحصاء الوصفي لالختبار القبلي
 
Frequencies 
 
[DataSet3] C:\Users\user\Documents\Deskripsi pre test.sav 

 

Statistics 

 Eksperimen Kontrol 

N 
Valid 15 15 

Missing 0 0 

Mean 10,33 10,80 

Std. Error of Mean ,688 ,705 

Median 11,00
a
 11,57

a
 

Mode 12 12 

Std. Deviation 2,664 2,731 

Variance 7,095 7,457 

Skewness -,989 -,924 

Std. Error of Skewness ,580 ,580 

Kurtosis ,110 ,391 

Std. Error of Kurtosis 1,121 1,121 

Range 9 10 

Minimum 5 5 

Maximum 14 15 

Sum 155 162 

 

a. Calculated from grouped data. 

 
Frequency Table 

Eksperimen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

5 1 6,7 6,7 6,7 

6 2 13,3 13,3 20,0 

10 3 20,0 20,0 40,0 

11 3 20,0 20,0 60,0 

12 4 26,7 26,7 86,7 

13 1 6,7 6,7 93,3 

14 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 



 

 

 

Kontrol 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

5 1 6,7 6,7 6,7 

6 1 6,7 6,7 13,3 

8 1 6,7 6,7 20,0 

9 1 6,7 6,7 26,7 

10 1 6,7 6,7 33,3 

11 1 6,7 6,7 40,0 

12 6 40,0 40,0 80,0 

13 2 13,3 13,3 93,3 

15 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 
 
Histogram 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ٧ملحق 

  اإلحصاء الوصفي لالختبار البعدي
 
Frequencies 
 
[DataSet1] C:\Users\user\Documents\Deskripsi post test.sav 

Statistics 

 Eksperimen Kontrol 

N 
Valid 15 15 

Missing 0 0 

Mean 17,27 12,93 

Std. Error of Mean ,597 1,021 

Median 17,00
a
 13,57

a
 

Mode 16 14 

Std. Deviation 2,314 3,955 

Variance 5,352 15,638 

Skewness -,534 -,703 

Std. Error of Skewness ,580 ,580 

Kurtosis ,226 ,087 

Std. Error of Kurtosis 1,121 1,121 

Range 8 14 

Minimum 12 5 

Maximum 20 19 

Sum 259 194 

 

a. Calculated from grouped data. 

 
Frequency Table 

Eksperimen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

12 1 6,7 6,7 6,7 

15 1 6,7 6,7 13,3 

16 5 33,3 33,3 46,7 

17 1 6,7 6,7 53,3 

18 2 13,3 13,3 66,7 

19 1 6,7 6,7 73,3 

20 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  



 

 

Kontrol 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

5 1 6,7 6,7 6,7 

6 1 6,7 6,7 13,3 

9 1 6,7 6,7 20,0 

10 1 6,7 6,7 26,7 

13 3 20,0 20,0 46,7 

14 4 26,7 26,7 73,3 

16 1 6,7 6,7 80,0 

17 2 13,3 13,3 93,3 

19 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
Histogram 

 



 

 

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ٨ ملحق

  االختبار الطبيعي لالختبار القبلي
Explore 
 
[DataSet4] C:\Users\user\Documents\Normalitas Pre test shapiro-
wilk.sav 

 
Kelompok 

Case Processing Summary 

 Kelompok Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Nilai 
Kelompok Eksperimen 15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

Kelompok Kontrol 15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

 

Descriptives 

 Kelompok Statistic Std. Error 

Nilai 

Kelompok Eksperimen 

Mean 10,3333 ,68776 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 8,8582  

Upper Bound 11,8084  

5% Trimmed Mean 10,4259  

Median 11,0000  

Variance 7,095  

Std. Deviation 2,66369  

Minimum 5,00  

Maximum 14,00  

Range 9,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,989 ,580 

Kurtosis ,110 1,121 

Kelompok Kontrol 

Mean 10,8000 ,70508 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 9,2877  

Upper Bound 12,3123  

5% Trimmed Mean 10,8889  

Median 12,0000  

Variance 7,457  



 

 

Std. Deviation 2,73078  

Minimum 5,00  

Maximum 15,00  

Range 10,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness -,924 ,580 

Kurtosis ,391 1,121 

 

Tests of Normality 

 Kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 
Kelompok Eksperimen ,250 15 ,012 ,865 15 ,028 

Kelompok Kontrol ,270 15 ,004 ,889 15 ,065 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Nilai 
 
Histograms

 



 

 

 
 
Stem-and-Leaf Plots 
 

 
 
Nilai Stem-and-Leaf Plot for 
Kelompok= Kelompok Eksperimen 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     3,00 Extremes    (=<6,0) 
     3,00       10 .  000 
     3,00       11 .  000 
     4,00       12 .  0000 
     1,00       13 .  0 
     1,00       14 .  0 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
Nilai Stem-and-Leaf Plot for 
Kelompok= Kelompok Kontrol 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00 Extremes    (=<5) 



 

 

     3,00        0 .  689 
    10,00        1 .  0122222233 
     1,00        1 .  5 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:       1 case(s) 

 
Normal Q-Q Plots 

 
 

 
 

 
 



 

 

Detrended Normal Q-Q Plots 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ٩ ملحق

  البعدياالختبار الطبيعي لالختبار 
Explore 
 
[DataSet5] C:\Users\user\Documents\Normalitas Post Test.sav 

 
Kelompok 

Case Processing Summary 

 Kelompok Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Nilai 
Kelompok Eksperimen 15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

Kelompok Kontrol 15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

 

Descriptives 

 Kelompok Statistic Std. Error 

Nilai 

Kelompok Eksperimen 

Mean 17,2667 ,59735 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 15,9855  

Upper Bound 18,5479  

5% Trimmed Mean 17,4074  

Median 17,0000  

Variance 5,352  

Std. Deviation 2,31352  

Minimum 12,00  

Maximum 20,00  

Range 8,00  

Interquartile Range 4,00  

Skewness -,534 ,580 

Kurtosis ,226 1,121 

Kelompok Kontrol 

Mean 12,9333 1,02105 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 10,7434  

Upper Bound 15,1233  

5% Trimmed Mean 13,0370  

Median 14,0000  

Variance 15,638  

Std. Deviation 3,95450  



 

 

Minimum 5,00  

Maximum 19,00  

Range 14,00  

Interquartile Range 6,00  

Skewness -,703 ,580 

Kurtosis ,087 1,121 

 

Tests of Normality 

 Kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 
Kelompok Eksperimen ,175 15 ,200

*
 ,895 15 ,081 

Kelompok Kontrol ,240 15 ,020 ,926 15 ,235 

 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Nilai 
Histograms 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
Stem-and-Leaf Plots 
 
Nilai Stem-and-Leaf Plot for 
Kelompok= Kelompok Eksperimen 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        1 .  2 
    10,00        1 .  5666667889 
     4,00        2 .  0000 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
Nilai Stem-and-Leaf Plot for 
Kelompok= Kelompok Kontrol 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00 Extremes    (=<6) 
     1,00        0 .  9 
     8,00        1 .  03334444 
     4,00        1 .  6779 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 



 

 

Normal Q-Q Plots 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Detrended Normal Q-Q Plots 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 

 

  ١٠ ملحق

  للفصل التجريبي) فرضيات(اختبار الجوهرية 
NPar Tests 

a. Based on availability of workspace memory. 
 
[DataSet1] C:\Users\user\Documents\Paired t test kelas 
eksperimen.sav 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Nilai Post Test - Nilai Pre 

Test 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 15
b
 8,00 120,00 

Ties 0
c
   

Total 15   

 

a. Nilai Post Test < Nilai Pre Test 

b. Nilai Post Test > Nilai Pre Test 

c. Nilai Post Test = Nilai Pre Test 

 

Test Statistics
a
 

 Nilai Post Test - 

Nilai Pre Test 

Z -3,422
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

  

  

 



 

 

 
T-Test 
[DataSet1] C:\Users\user\Documents\Paired t test kelas 
eksperimen.sav 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Nilai Pre Test 10,3333 15 2,66369 ,68776 

Nilai Post Test 17,2667 15 2,31352 ,59735 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Nilai Pre Test & Nilai Post 

Test 
15 ,622 ,013 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Pair 1 
Nilai Pre Test - Nilai Post 

Test 
-6,93333 2,18654 ,56456 -8,14420 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t Df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 Nilai Pre Test - Nilai Post Test -5,72247 -12,281 14 ,000 

 

  

  

  



 

 

  ١١ ملحق

  للفصل الضابط) فرضية(اختبار الجوهرية 
NPar Tests 

a. Based on availability of workspace memory. 
 
[DataSet6] C:\Users\user\Documents\Paired t test kelas kontrol.sav 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Nilai Post Test - Nilai Pre 

test 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 11
b
 6,00 66,00 

Ties 4
c
   

Total 15   

 

a. Nilai Post Test < Nilai Pre test 

b. Nilai Post Test > Nilai Pre test 

c. Nilai Post Test = Nilai Pre test 

 

Test Statistics
a
 

 Nilai Post Test - 

Nilai Pre test 

Z -2,979
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

  

  

 

 



 

 

 
T-Test 
 
[DataSet6] C:\Users\user\Documents\Paired t test kelas kontrol.sav 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Nilai Pre test 10,8000 15 2,73078 ,70508 

Nilai Post Test 12,9333 15 3,95450 1,02105 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Nilai Pre test & Nilai Post 

Test 
15 ,931 ,000 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Pair 1 
Nilai Pre test - Nilai Post 

Test 
-2,13333 1,72654 ,44579 -3,08946 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 Nilai Pre test - Nilai Post Test -1,17721 -4,785 14 ,000 

 

  

  



 

 

   ١٢ملحق 

  



 

 

 



 

 

  ١٣ملحق 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  السيرة الذاتية

ولدت ويويت رمحوايت يف قرية صغرية كمبانج مقاطعة باجتان جباوى الشرقية 

وخترجت . اإلبتدائية احلكومية كامبانجوتعلمت يف املدرسة . ١٩٩٣مايو  ٢٤

واملدرسة الثانوية  ٢٠٠٨يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية باجتان سنة 

التحقت بقسم اللغة العربية بكلية . ٢٠١١اإلسالمية احلكومية باجتان سنة 

ونالت الفرصة لدراسة بدرجة . ٢٠١٥- ٢٠١١اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية سنة 

اللتحاق بقسم تعليم ) LPDP( مبنحة دراسية من مؤسسة إدارة منحة الرتبوية  املاجستري

. اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

  .wiwitrahma6@gmail.comميكن بالتصال الباحثة عرب الربيد اإللكرتوين 

  

  

  

  

  

  

 


