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 استهالل
 

 " تعّلموا العربية فإّّنا جزء من دينكم "
 ) عمر بن اخلطاب (

  



 ب
 

 إهداء
 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

 
 سوغيايتأمي احملبوبة : 

وبدون رضاىا وحبها  صغَتي)عسى هللا أن ػلفظها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتٍت منذ 
 ما وجدت النجاح(

 
 دمحم سوبندري وأيب الكرًن :

 )عسى هللا أن ػلفظو يف الدنيا واآلخرة ويعطيو طول العمر والصحة دائما(
 

 
 

 الكرماء ذتاوإىل أعضاء أسرٌب احملبوبُت وإىل مجيع ادلشايخ األعزاء واألس
 )عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واآلخرة(
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 شكرا وتقدير

احلمد هلل الذي أنعم علينا أبنواع النعم ولطائف اإلحسان، وفضلنا على 
سائر خلقو بتعليم العلم والبيان. اللهم صل وسلم على سيدان دمحم وعلى آلو 

 وأصحابو بدور معامل اإلؽلان، ومشوش عوامل العرفان، أما بعد. 
قد  أشكر شكرا إىل هللا عّز وجّل على نعمة القوة والصحة والفرصة حىت

فعالية استخدام اسرتاتيجية التفسريية  "انتهيت من البحث اجلامعي ابدلوضوع 
(Ekspositoriلتعليم مهارة الكالم يف ادل ) 1ادلعارف "لثانوية اإلسالمية ادرسة "

. وقد انتهيت كتابة ىذا البحث اجلامعي وال ؽلكن اسبامو بدون مساعدة ابتو"
 األشخاص، ولذلك تقدم الباحثة الشكر إىل : 

فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس ادلاجستَت، كمدير جامعة موالان مالك إبراىيم  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

كلية كلية علوم الًتبية فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون ادلاجستَت، كعميد ال .2
 والتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .3
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ف على كتابة ىذا البحث. وأقول فضيلة الدكتور عبد العزيز ادلاجستَت، كمشر  .4
 شكرا جزيال على إشراف.

مجيع األساتيذ واألساتذات يف قسم تعليم اللغة العربيىة جبامعة موالان مالك  .5
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

وية اإلسالمية الثانادلدرسة  ارف سيتياوان البكالوريوس، كرئيسفضيلة األستاذ ع .6
 ابتو" 1ادلعارف "

ادلدرسة فضيلة األستاذة لينا حسناة البكالوريوس، كمعلمة تعليم اللغة العربية يف  .7
 ابتو "1ادلعارف "وية اإلسالمية الثان



 ي
 

مجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربيىة جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  .8
 رافقوين وساعدوىن يف ترتيب ىذا البحث.  احلكومية ماالنج الذين قد 

ى هللا أن ؽلن علينا رمحتو ويعطينا حبسن الثواب. وأخَتا، أدرك أن عس
الباحثة أان كتابة ىذا البحث اجلامعي ىناك ضعف وقصور. جزاكم هللا أحسن 

 اجلزاء. 
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   عزيز ادلاجستَتال
 

 مهارة الكالم (،Ekspositori)الكلمات األساسية : اسًتاتيجة التفسَتية 
مهارة الكالم ىي إحدى ادلهارات ادلرادة لالصلاز يف تعليم اللغة العربية العصرية شاملة يف تعليم اللغة  

دورىا ال يف االتصال فقط، لكن العربية. مهارة الكالم ىي عالمة مهمة يف ادلخابرة مع شخص آخر. تقال أيضا، 
دورىا مهم أيضا يف التعليم والتدريس كمثل تدريس اللغة العربية. الواقعية منها الباحثة قد وجد ادلشكالت يف تعليم 
اللغة العربية، كمثل بعض التالميذ الذين يوجهون صعوبة للتكلم ابستخدام اللغة العربية بل لديهم مفردات للتكلم. 

اسة للتكلم ابللغة العربية ألن لديهم خوف يف خطأ التلفظ. فلذلك، االسًتاتيجية ادلؤثرة زلتاج ىم نقصة يف مح
لتسهيل التالميذ يف تكلم اللغة العربية، تسهلهم يف فهم ادلادة التعليمية حىت مهارة الكالم ومحاستهم يف ترقية 

 التكلم ابستخدام اللغة العربية.
 (Ekspositori) وصف تطبيق استخدام اسًتاتيجية التفسَتية( ل1األىداف يف ىذا البحث ىي: ) 

( لوصف فعالية استخدام اسًتاتيجية 2" ابتو، )1لتعليم مهارة الكالم يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 
" ابتو. وادلنهج 1لتعليم مهارة الكالم يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف  (Ekspositori)التفسَتية 

ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب ابدلدخل الكمي ويتضمن على رلموعتُت، وعلا اجملموعة التجربية 
 واجملموعة الضابطة. وأما األسلوب جلمع البياانت ادلستخدمة ىي ادلقابلة، الواثئق، واالختبار. 

لتعليم مهارة الكالم  (Ekspositori) استخدام اسًتاتيجية التفسَتية (1والنتيجة يف ىذا البحث ىو: ) 
" ابتو بدأت الباحثة يشرحون ادلوضوع عن اذلواية الطالب وادلعرض، 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 

والتالميذ يسأل عن ادلفردات غاربة ٍب يذاكر عما يتعلق هبوايتهم، بعدىا يسأل الباحثة التالميذ لتجريبة وتقدم 
لتعليم مهارة  (Ekspositori) ( فعالية استخدام استخدام اسًتاتيجية التفسَتية2ادلُت. )لتبيُت كل ىواية منهم مب

-T)" ابتو يظهر من نتيجة االختبار التائى ودلتو أن نتيجة من 1الكالم يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 

hitung)  أكرب من نتيجة  6،17ىي(T-table ) 2،264% = 5و 2،797% = 1وىو يف درجة ادلؤولة .
لتعليم مهارة الكالم يف  (Ekspositori) مقبول أو دبعٌت استخدام اسًتاتيجية التفسَتية  Haومردود  H0إذا 

  " ابتو فعال.1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 
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 Ketrampilan berbicara merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa modern termasuk dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Ketrampilan berbicara merupakan ciri penting dalam 

berkomunikasi dengan seseorang. Dengan kata lain, ketrampilan berbicara tidak 

hanya berperan sebagai alat komunikasi dalam berbicara namun juga berperan 

penting pula dalam suatu pembelajaran salah satunya digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Realitanya peneliti menemukan beberapa masalah 

dalam pembelajaran bahasa Arab, seperti beberapa siswa mengalami kesulitan 

untuk berbicara menggunakan bahasa Arab, malu dan takut praktek berbicara 

menggunakan bahasa Arab Padahal mereka juga memiliki bekal kosakata untuk 

berbicara. Dan kurang antusias untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Arab 

karena mereka memiliki rasa takut salah dalam melafalkannya. Dengan demikian 

dibutuhkan pemilihan strategi yang efektif yang bertujuan untuk memudahkan 

siswa dalam berbicara menggunakan bahasa Arab, mudah dalam memahami 

materi pembelajaran sehingga pada ketrampilan berbicara siswa dan juga 

semangatnya dalam berbicara menggunakan bahasa Arab meningkat. 

   Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui penggunaan 

strategi ekspositori dalam pembelajaran ketrampilan berbicara di Madrasah 

Aliyah Ma’arif 01 Kota Batu, 2) untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

penggunaan strategi ekspositori dalam pembelajaran ketrampilan berbicara di 

Madrasah Aliyah Ma’arif 01 Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif yang terdiri dar dua kelompok, yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan tes.  

 Hasil dari penelitian ini adalah: 1) penggunaan strategi ekspositori dalam 

pembelajaran ketrampilan berbicara di Madrasah Aliyah Ma’arif 01 Kota Batu 

diawali dengan peneliti menjelaskan materi pelajaran tentang hobi, siswa 

menanyakan kosakata yang belum diketahui kemudian siswa berdiskusi terkait 

hobi mereka masing-masing, setelah itu peneliti meminta siswa mempraktikkan 

dan maju unuk menjelaskan tentang hobi mereka masing-masing secara 

bergantian. 2) keefektifan penggunaan strategi ekspositori dalam pembelajaran 

ketrampilan berbicara di Madrasah Aliyah Ma’arif 01 Kota Batu diketahui dari 

hasil Uji T-Test yang menunjukkan bahwa hasil dari T-hitung adalah 6,17. Ini 

lebih besar dari T-table yaitu 1% = 2,797 dan 5% = 2,064. Maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Dengan arti bahwa penggunaan strategi ekspositori dalam 

pembelajaran ketrampilan berbicara di Madrasah Aliyah Ma’arif 01 Kota Batu 

adalah efektif. 
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 The speaking skill is to be achieved in the learning of modern languages is 

included in the language of modern language including the language of the Arabic 

skill is a significant characteristic of communicating with someone. In other 

words, speaking skills not only act as a means of communication in speaking but 

also plays an important role also in a learning personally in use of a language of 

one in use of learning Arabic. The realization of the language of the Arabic 

learning is the use in Arabic learning, some likeness students find difficult to 

speak using the vocabulary to speak. And less enthusiastic to speak of Arabic 

because they have faulty mistakes in voit alone, thereby emerging electcive 

strategy selection to facilitate students in spraking Arabic learning., easy to 

understand learning materials so that the skills of speaking students and also 

passionate in speaking Arabic increases.        

 The purpose of this research are: (1) to know the use of expository strategy 

in speaking skill learning at Ma’arif     
Batu Senior High School . (2) to know 

how far is the effectiveness of using the expository strategy in speaking skill 

learning at Ma’arif     
Batu Senior High School. The research method used in this 

research is an experimental method with quantitative approach consisting of two 

groups, namely an experimental class and a control class. While the method of 

data collection were using interview, documentation and test. 

 The result of this research are: (1) the using of expository strategy in 

speaking skill learning begins by explaining the subject matter about hobbies, 

students asking vocabulary that has not been known and then students discus their 

respective hobbies, after this students practice and advance to explain about their 

hobbies in front of class.  (2) the effectiveness of using expository strategy in 

speaking skill learning can be known from the T-test result that show that the 

result of T-count is 6,17. It is higher than T-table were in 1% = 2,797 and 5% = 

2,064. Then H0 is rejected and Ha is accepted. With the sense that the using 

expository strategy in speaking skill learning at Ma’arif     
Batu Senior High 

School is effective.   
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 خلفية البحث - أ
اللغة العربية ىي مهارة الكالم. مهارة الكالم  دى ادلهارات يف مهارتإح  

عند رسفي ىو عملية االتصال والتفاعل بُت متكلم ومستمع.والكالم ربصيل 
اللسان من الكتابة عن ادلوضوع ادلعُت، لكن الكالم يعٍت اتقان التالميذ يف 
أعضاع ادلهارات اللغوية.كالم غَت يعلم القواعد جيدا، لكن كثَت األشياء ربتاج 

 .1االىتمام مثل كيف الناطق لقول الكلمة أو اجلمل
، التالميذ يوجد الصعوبة هارة الكالميف تعليم اللغة العربية خاص دل  

لتحدث. أن التالميذ ؽللك ادلفردات لتحدث. والنشطات ادلرتفعة لتحدث ابللغة 
 العربية. رغم أن تدرغليا يريد التالميذ أن يدرب لتحدث.    

ادلناسبة. ألن غَت مناسب يف اسًتاتيجية  ادلعلم أن ؼلتار مهم لكلحقيقة   
اختيار اسًتاتيجية ستأثر يف التعليم. فلذلك إحدى اسًتاتيجية اليت يسهل يف 
مهارة الكالم ىو اسًتاتيجية التفسَتية. اسًتاتسجية التفسَتية ىي اسًتاتيجية 

طيع التالميذ أن التعليم اليت تؤكد توصل ادلادة شفهيا من الععلم ابدلقصد يست
يفهم ادلادة فعاال. يف ىذه االسًتاتيجية، ادلادة مباشرة من ادلعلم. التالميذ غَت 
مطلوب ليوجد ادلادة ألن ادلادة جاىزة من ادلعلم. اسًتاتيجية وتؤكدىا يف عملية 

 النطق.
األول التفسَتية لقول ري كيلن، يبُت التفسَتية وىي تؤكد توصل ادلادة   

علم. وبناء على ىذه اسًتاتيجية يسمى بطريقة ادلباشرة. هبذه مركز شفهيا من ادل
عملية ادلعلم ابدلخرب )ادلداة التعليم(. لكن يف ىذه اسًتاتيجية ىيمنة ادلعلم زبفض 
كثَتا من طريقة مباشرة، ألن ادلعلم اليتحدث ابستمرار. ادلعلم يتحدث يف بداية 

                                                           
 

1
 Sa’diyah Halimatus, DKK, 2019, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Penuh Inovasi 

dan Kontemporer, Malang: Nusantara Global Press. Hlm.28. 
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لك يف وقت الذي يستغرقة. الدرس الذي شرح ادلادة و يعطي السؤال، وكذا
 .2حىت التالميذ نشطا يف التعليم

ادلزاي من اسًتاتيجية التفسَتية ؽلكن ادلعلم السيطرة على تسلسل وتقييم   
ادلواد التعليمية. وكذالك يستطيع ادلعلم وأن يعرف التالميذ ويفهم ادلادة اليت قد 

يستطيع التالميذ أن علم. من خالل التعليم ابستخدام اسًتاتيجية التفسَتية 
يسمع من ادلخرب عن ادلادة التعليمية ٍب يستطيع التالميذ أن ينظر أويراقب )من 
خالل عملية مظاىرات(. وأفضل ادلزااي ىذه اسًتاتيجية أفضل دبهارة الكالم يعٍت 
ال ربط التالميذ لتحدث عن الراي، وأن ؽلارس التالميذ لتحدث عن الرأي. 

 .  3فعال وكفاءة على رغم يف الفصل الكبَت يستطيع تعليم التفسَتية
 "1لثانوية اإلسالمية "ادلعارف درسة اادلالباحثة يف  يف ىذا البحث، زبتار  

ابتو ألغراض البحث ألن ينظر حالية التالميذ انقصا يف مهارة الكالم. مثل 
شجع التالميذ لتحدث رغم أن و عندما يطلب الكالم عن ادلوضوع قد علم ادلعلم 

ًب حفظها  يف الكالم العربية. ألن ذلك وجد ادلشكالة يف كل قدرة التالميذ. أتأت
يف ّناية ادلطاف النتيجة اليت يطالب هبا على الرغم من وجود أساسيات عربية 
سلتلفة، وىي أقل يف مهارة الكالم. وأما العوامل اآلخر فيملك التالميذ خلفية أو 

 . 4رواية التعليم ادلختلفة
ىذا البحث أن الباحثة ادلهتمُت يف تعليم مهارة الكالم ومن أعلية   

ابستخدام اسًتاتيجية التفسَتية ليسهل التالميذ يف كالم اللغة العربية اليت ؽللك 
ادلفردات ولكن أقل قدرة على استخدامها، ٍب يستطيع ىذا البحث أن يكون 

 مرجع حلالية متساوية للباحث اآلخر. 

                                                           
 

2
 Suyadi, 2013,  Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, hlm. 145   
 

3
 Hamruni, 2002, Strategi Pembelajaran, Yogyakarta: Insan Madani, hlm. 85-86 

4
 مقابلة شبو ادلنظم مع العلم اللغة العربية 
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يريد الباحث أن يدرسها ويدرسها ، مع من ادلشكالت اليت ربدث ،   
لتعليم ادلهارة ( Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية فعالية استخدام  عنوان البحث

 .ابتو "1الثانوية اإلسالمية "ادلعارف  ادلدرسةيف  الكالم
 أسئلة البحث  - ب

لتعليم مهارة  (Ekspositori)التفسَتية اسًتاتيجيةتطبيق استخدام  يتم كيف .1
 ؟  ابتو" 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف  يفالكالم 

مهارة الكالم  لتعليم (Ekspositori)التفسَتية  جيةياسًتات ما فعالية استخدام .2
 ؟  ابتو "1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف  يف

 أهداف البحث  -ج
لتعليم  (Ekspositori) التفسَتيةيجية اسًتاتاستخدام  تطبيقيتم  لوصف  .1

 .ابتو "1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف  يفمهارة الكالم 
لتعليم مهارة  (Ekspositori)التفسَتية يجية اسًتاتاستخدام  فعالية لوصف .2

  .ابتو "1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف  يفالكالم 
 د البحثفوائ  -د

 ىذا فوعد البحث أكثر فيما يلي :
 الفائدة النظرية. 1 
إن اللغة العربية ىي اللغة اليت وجب تعليمها لكل إنسان. رأى الباحثة أن ىذا  

البحث أعلية كبَتة لدى الباحثة ومعلمى اللغة العربية و التالمذ الذين يتعلمون 
اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا و شلن يقرأ ىذا البحث العلمى من احملبُت اللغة 

 الناحية والنظرية.العربية ىي من 
 .الفائدة التطبيقية0 

 أ(. للباحثة: 
أن تتطور علومها معارفها تطورا سريعا، وأن تكون ىي منتفعة هبا يف حياهتا 

 خاصة واجملتمع عامة.
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 : ب(. للمدرسة 
يرجى من ىذا البحث أن يكون مفيدا يف ربسُت تعليم اللغة العرببية و تعليمها 

يد ادلدرسة وادلدارس األخرى من نتيجة ىذا البحث لغَت الناطقُت. و يرجى تستف
 يكون تعليم اللغة العربية تعليما شلتازا.

 : للمدرس ج(. 
ىذه الدراسة ىو مفيد لتوفَت معلومات كيف عملية ربطيط وتنفيد استخدام 

مهارة تعليم اللغة العربية خاصة يف  يف (Ekspositori)التفسَتية  سًتاتيجيةاال
ؽلكن أن تسهم يف تطوير العملية التعلمية ادلبتكرة للغة العربية. ، واليت الكالم

 وأيضا زايدة خزائن العلم وادلعرفة والسيما يف التعليم والتعليم العربية.
 :للطالب د(. 
 اليت قد ًب تعليمها.عن الكالم يف تعليم ادلهارة الكالم تالميذ  يفهم أن 
  فروض البحث -ه

يف تعليم ادلهارة  (Ekspositori) التفسَتية سًتاتيجيةإن استخدام اال
ىي فعال. ىناك فروق يف  ابتو "1الثانوية اإلسالمية "ادلعارف درسة الكالم دب

 (Ekspositori) التفسَتية سًتاتيجيةالميذ الذين يتعلمون ابستخدام االالتتذكَت 
 سًتاتيجية.والتالميذ الذين ال يستخدم تلك اال

 حدود البحث -و 
 يف البحث أكثر الوضوحا، أنو ؼلتاج اىل احلدود كما يلي: إىل مشاكل

 احلدود ادلوضوعية .1
 التفسَتية سًتاتيجيةقام الباحثة تعليم ادلهرة الكالم ابستخدام اال

(Ekspositori) ىواية. ابدلداة " ابتو.1مدرسة الثانوية "ادلعارف  يف 
 احلدود ادلكانية .2

الثانوية اإلسالمية من أجل سهولة الباحثة يف الفصل العاشر دبدرسة 
 طلبة. 19عدد فصل العاشر يعٍت  .ابتو "1"ادلعارف 
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 احلدود الزمانية .3
يف سنة  يف شهر يناير حىت مارس ، ومن انخية الوقت ػلدد الباحثُت الوقت

 . 2222-2219 الدراسية
 حتديد ادلصطلحات -ز

ربديد ادلصطلحات ىنا مطابقا مع موضوع البحث، الشرح عن   
ىذه ادلصطلحات فيما بعد.  فهمادلصطلحات ىنا شيء مهمة دلساعدة القارء يف 

 التفسَتية يجيةاسًتات وربديد الباحثة ادلصطلحات ادلتعقة مع ادلوضوع "
(Ekspositori)  ابتو "1عارف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادل يفلتعليم مهارة الكالم 

 " كما يلي : 
 استخدام  .1

 سًتاتيجية( للوصول إىل األحداف ادلقصودة.ىي اإلفادة من شيء )اال
 جيةياالسرتات .2

ىي عبارة عن الوسائل للتفكَت و التحليل يستخدمها الطالب الستيعاب و إسبام 
 مهمة التعليم.

 لكالمتعليم مهارة ا .3
أصوات التعبَت أو الكلمات للتعبَت عن مهارة الكالم ىي القدرة على التعبَت عن 

األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للمتكلم. هتدف مهارة 
الكالم إىل أن تكون قادرة عى التواصل بشكل جيد لفظي وبطبيعة احلال مع 
اللغة اليت يتعلموّنا. جيد ومعقول يعٍت نقل الرسائل لآلخرين بطريقة مقبولة 

 اجتماعيا.
 (Ekspositori) التفسريية .4

ىي اسًتاذبيات التعلم اليت تؤكد على عملية توصيل ادلواد شفهيا من   
ادلعلم إىل رلموعة من التالميذ هبدف سبكُت التالميذ من إتقان ادلوضوع على 

يف ىذه االسًتاتيجية ، يتم تسليم ادلوضوع مباشرة من ادلعلم. ليس النحو األمثل. 
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العثور على ادلواد. ادلوضوع كما لو أنو انتهى ابلفعل. ألن  التالميذمطلواًب من 
ىذه االسًتاتيجية تؤكد على عملية التحدث ، وغالبا ما يطلق عليها أيضا 

 ."اسًتاتيجية "الطباشَت والتحدث
 السابقة اتح. الدراس

أما الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع البحث والتعليقات على ىذه   
 فهي : الدراسات السابقة

زايدة القدرة على ( الذي ػلمل ادلوضوع "27225244186الراساٌب وغلاٌب ) .1
االستماع إىل الفولكور مع اسًتتيجيات التعلم التفسَتية لطالب يف فصل السابع 

". أىداف ذلذا دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "اإلسالم" بوجونج ساري كادوصلرجا
الفولكور ابستخدام اسًتاتيجيات  تحسُت القدرة على االستماع إىللالبحث ىي 

التعلم التفسَتية لدى طالب يف فصل السابع دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
منهجية ىذا البحث دبنهج البحث  "اإلسالم" بوجونج ساري كادوصلرجا.

أن بزايدة القدرة على االستماع إىل الفولكور مع التجرييب. ونتائج البحث 
 .لطالب فعال التفسَتيةاسًتتيجيات التعلم 

( الذي ػلمل ادلوضوع "استحدام الطريقة ادلباشرة 2229-2228) لقمن حكيم .2
لتمنية مهارة الكالم ابلتطبيق على ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
النموذجية ماالنج". أىداف ذلذا البحث لتحسُت مهارة الكالم لطلبة ادلدرسة 

ادلباشرة.  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية النموذجية دباالصلباستخدام الطريقة
منهجية ىذا البحث دبدخل البحث الذى يريد البحث أن يقوم بو يف ىذا 

أن البحث فهو ادلدخل الكيفى مع نوع البحث إجرائي الصفى. ونتائج البحث 
استحدام الطريقة ادلباشرة لتمنية مهارة الكالم ابلتطبيق على ادلدرسة  بزايدة

 نج فعال.ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية النموذجية ماال
( الذي ػلمل ادلوضوع "أتثَت استَتاتيجية التعليم التفسَتية 2217ارفيك اينيت ) .3

على اخلريطة الذىنية على نتائج التعليم يف ادلواد الدائرية يف الفصل الثامنة دبدرسة 
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ادلتوسطة اإلسالمية عاملية سونكال". أىداف ذلذا البحث دلعرفة نتائج التعليم 
التفسَتية على اخلريطة الذىنية يف ادلواد الدائرية، دلعرفة  ابستخدام اسًتاتيجية

تطبيق اسًتاتيجية التفسَتية على اخلريطة الذىنية يف ادلواد الدائرية، دلعرفة أتثَت 
على استخدام اسًتاتيجية التفسَتية على اخلريطة الذىنية يف ادلواد الدائرية. 

أن بزايدة اسًتاتيجية  منهجية ىذا البحث بوصفة التجرييب. ونتائج البحث
 التفسَتية على اخلريطة الذىنية يف ادلواد الدائرية فعال. 

( الذي ػلمل ادلوضوع "استَتاتيجية النظرية ادلعريفية 2212مستفيد معارف ) .4
لتمنية مهارة الكالم )ابلتطبيق على تالميذ الصف الرابع يف مدرسة "ايسفوري" 

النموذجية   ذلذا البحث إغلاد األساليب اإلبتدائية اإلسالمية دباالنج(". أىداف
يف تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم لتالميذ ادلدارس اإلبتدائية على ضوء 
النظرية ادلعريفية اليت تناسب مع ميوذلم وابليت تساعدىم يف صلاح عملية تعليمهم 
" ىذه اللغة، وترقية مهارة الكالم لتالميذ الصف الرابع يف مدرسة "ايسفوري

ابستخدام ادلادة والطريقة التعليمية الناشئة يف إطار  اإلبتدائية اإلسالمية دباالنج
النظرية ادلعرفية. منهجية ىذا البحث بوصفة التجرييب. ونتائج البحث أن بزايدة 
اسًتاتيجية النظرية ادلعرفية لتمنية مهارة الكالم )ابلتطبيق على تالميذ الصف 

 اإلبتدائية اإلسالمية دباالنج( فعال. الرابع يف مدرسة "ايسفوري" 
( الذي ػلمل ادلوضوع "فعالية استخدام الوسائل 2219سوسانيت لطيفة ألفي ) .5

" يف تعليم مهارة الكالم يف ادلدرسة الثانوية Audio Visualالسمعية البصرية "
جومبانج". أىداف البحث يعٍت معرفة العملية و مدى فعالية  3احلكومية 

 3سائل تعلمية لًتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة الثانوية احلكومية االستخدام الو 
جومبانج. ان ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجريب. ونتائج 

" يف تعليم مهارة Audio Visualالبحث أن بزايدة الوسائل السمعية البصرية "
 جومبانج فعالية.  3الكالم يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
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 اجلدول الدراسات السابقة 
 اختالفات التشبهات ادلوضوع إسم الباحث النمرة

 الراساٌب وغلاٌب .1
(27225 

244186) 

زايدة القدرة على 
االستماع إىل 
الفولكور مع 
اسًتتيجيات 

 التفسَتيةالتعلم 
لطالب يف فصل 
السابع دبدرسة 

ادلتوسطة 
اإلسالمية 
"اإلسالم" 

بوجونج ساري  
 كادوصلرجا

اسًتاتيجية 
 التفسَتية

اسًتاتيجية التفسَتية 
 على االستماع

 لقمن حكيم .2
(2228-

2229) 

استحدام الطريقة 
ادلباشرة لتمنية 
مهارة الكالم 
ابلتطبيق على 

ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية 
احلكومية 

 النموذجية ماالنج
 
 

استحدام الطريقة  مهارة الكالم
ادلباشرة لتمنية مهارة 

 الكالم
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ارفيك اينيت  .3
(2217) 

أتثَت استَتاتيجية 
التعليم التفسَتية 
على اخلريطة 

الذىنية على نتائج 
التعليم يف ادلواد 

الدائرية يف الفصل 
الثامنة دبدرسة 

ادلتوسطة 
اإلسالمية عاملية 

 سونكال

أتثَت استَتاتيجية  اسًتاتيجية التفسَتية 
التعليم التفسَتية على 
اخلريطة الذىنية على 

التعليم يف ادلواد  نتائج
 الدائرية

مستفيد معارف  .4
(2212) 

استَتاتيجية 
النظرية ادلعريفية 
لتمنية مهارة 

الكالم )ابلتطبيق 
على تالميذ 

الصف الرابع يف 
مدرسة 

"ايسفوري" 
اإلبتدائية 
اإلسالمية 
 دباالنج(

استَتاتيجية النظرية  مهارة الكالم
ادلعريفية لتمنية مهارة 

 الكالم

سوسانيت لطيفة  .5
 (2219ألفي )

فعالية استخدام 
الوسائل السمعية 

 Audioالبصرية "

فعالية استخدام  مهارة الكالم 
الوسائل السمعية 

 Audioالبصرية "
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Visual يف تعليم "
مهارة الكالم يف 
ادلدرسة الثانوية 

 3احلكومية 
 جومبانج

Visual يف تعليم "
 مهارة الكالم
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 الفصل الثاين
 النظرياإلطار  

 ادلبحث األول : اسرتاتيجية 
 تعريف اسرتاتيجية - أ

مفهوم اسًتاتيجية التعليم بشكل عام ؽلكن أن تعرف االسًتتيجية   
الشارب القوس كبَتة للعمل يف زلاولة لتحقيق األىداف اليت ربددت. ادلرتبطة 

و ابلتعليم و التعليم، االسًتاتيجية ؽلكن أن دايرتيكن كأظلاط نشاط عام للمعلم 
 الطالب يف أعمال التدريس و أنشطة التعليم لتحقيق األىدف اليت وضعت.

التعليم، تعرف أبّنا  رلال( يف 2227:126ساصلااي، )لقول ووقفا   
اسًتاتيجية التحطيط اليت تصف رلموعة من األنشطة اليت هتدف إىل ربقيق أىدف 

( أن اسًتاتيجيات التعلم نشاط 1995تعليمية زلددة. ويف حُت يفسر كيمب )
لتعلم أن تفعل ادلعلمُت والطالب حىت التعلم األىداف ؽلكن ربقيق فعالية و  

( أيضا أن اسًتاذبيات التعلم 1985ك وكاري )كفاءة. من ىذا الرأي، ذكر دي
ىي رلموعة مواد تعليمية واإلجراءات اليت يتم استحدامها معا إلحداث نتائج 

 .5(2227:126التعلم يف الطالب )ساصلااي
نتاج أن من تعلم يف حطة العمل فهم بعض ما ورد أعاله ؽلكن است  
تيدي، واالنتفاع من الطاقة سًتاتيجية )األنشطة( اليت تشمل أيضا استخدام مياال

يف التعلم. وىذا يعٍت أن يف إعداد اسًتاتيجية جديدة  ادلختلفة مصادر الطاقة
سًتاتيجية  بعد حىت على العمل. وقد وضع االلعملية صياغة العمل خطة ال

لقرارات لصياغة ىذه لتحقيق ىدف معُت، ىو أن أقول ىنا أن اذباه مجيع ا
دف، حيث أن إعداد خطوات التعلم، واالستفادة من سًتاتيجية ىو ربقيق األىاال

سلتلف ادلرافق وادلوارد التعليمية اادلوجهة ضلو ربقيق األىدف يف ىذا اجلهد. ولكن 
 قبل احلاجة إىل صياغة ىدف واضع انجحة قابلة لفياس. 

                                                           
 15ص .  2212العربية ، القاىرة كتاب"ربليل العالقات الدولية دراسة يف إدارة الصراع الدويل"، دار النهضة 5
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 اسرتاتيجيةأهداف  - ب
كما أوضح اخلرباء أن ربديد اسًتاتيجيات التعلم لتدريس والتعلم بُت   

ادلعلمُت و الطالب أو نعزى إىل البشرية. عملية التدريس والتعلم، اسًتاتيجيات 
التعلم ال غٍت عنو، ألنو يهدف إىل زايدة ضلسُت نوعية ادلتعلمُت ضلو ربط التعليم 

 والعلوم بسهولة احلصول عليها. 
توضيح كيفية أعلية تعلم االسًتاتيجيات، ٍب يف ادلعلم غلب أن تكون   

تيار االسًتاتيجية الصحيحة للمتعلمُت من أجل العلوم اليت ؽلكن ذكية يف اخ
احلصول عليها من الطالب ؽلكن أن يفهم جيدا. ألن كل شيء سيكون صلاح 
التعلم ألن التعلم يتم يف الفصل  الدراسي ىو عملية تعلم الطالب ليو جيدة 

 ومقبولة. 
للسياسة ربديد  وقد يكون من الضروري أحياان للوصول إىل اذلدفالنهائي  

ربقيق عدد من األىداف ادلرحلية اليت يؤدي ربقيقها إىل أحداث تغيَتات حادة 
ىامة يف ادلوقف السراطّي أو إىل توجو الوضع السراطّي ابذباه يؤدي حنما إىل 

 .6ه األىداف ىي مايسمى ابألىداف االسًتاتيجيةاذلدف النهائي، وىذ
 مزااي اسرتاتيجية - ج

ووايت العليا : عادة ما يتم ازباذ القرارت االسًتاتيجية يف ادلركزية يف ادلست  
أعلى ادلستوايت اإلدارية، ادلتمثلة غالبًا يف رللس إدارة ادلنظمة أو ادلدير العام 

 للشركة ومساعديو إلدلامهم إبمكانيات وموارد ادلنظمة. 
ه قبل يعد القرار االسًتاتيجية قراًرحتمياً : إذ ينبغي على ادلنظمة أن تتخذ  

 البدء يف عملياهتا اإلدارية والتشغيلية. 
القرار االسًتاتيجية غَت متكرر : إذ غالبًا ما سبثل تلك القرارات معامل   

  رئيسة تسَت ادلنظمة على ّنجها دون تغيَت يذكر.
  

                                                           
الفصل األول من الكتاب د. حسُت عالوي حليفة، النظرية االسًتاتيجية ادلعاصرة، دار احلكمة، بغداد  –اسًتاتيجية الفتوحات اإلسالمية  6

2213 
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 (Ekspositori) التفسرييةادلبحث الثاين : 
 (Ekspositori) التفسرييةاسرتاتيجية  تعريف - أ

سًتاتيجية تعليمية تؤكد على عملية توصيل ادلواد شفهيًا من ادلعلم ىي ا 
إىل رلموعة من الطالب بقصد أن يتمكن الطالب من إتقان ادلوضوع على النحو 
األمثل. يف ىذه االسًتاتيجية ، يتم تسليم ادلوضوع مباشرة من قبل ادلعلم. ليس 

و أنو انتهى ابلفعل. ألن ىذه مطلواًب من الطالب العثور على ادلواد. ادلوضوع كما ل
االسًتاتيجية تؤكد على عملية التحدث ، وغالبا ما يطلق عليها أيضا اسًتاتيجية 

 .""الطباشَت والتحدث
"ادلعرض )التعريفي( ، دبعٌت أن ادلعلم ال يوفر سوى ادلعلومات يف شكل  

ب فقط نظرية أو تعميم أو قانون أو حجة إىل جانب األدلة الداعمة. يتلقى الطال
ادلعلومات اليت يقدمها ادلعلم. سبت معاجلة التدريس من قبل ادلعلم حبيث يكون 
جاىزًا ليتم تسليمو إىل الطالب ، ويتوقع من الطالب أن يتعلموا من ادلعلومات 

. ال يوجد عنصر اكتشاف تقريًبا. يف Ekspositoriاليت ًب تلقيها واليت تسمى 
االسًتاتيجيات وطرق التدريس اليت ىي أكثر التدريس ، يستخدم ادلعلم قطبُت من 

من نوعُت ، حىت ابستخدام طريقة سلتلطة. مرة واحدة ، ؽلكن للمدرسُت 
 .7استخدام االسًتاتيجيات التفسَتية مع أساليب التفسَتية

ويف الوقت نفسو ، وفًقا لروي كيلُت ، يركز ادلعرض على عملية توصيل  
ب. بناًء على ىذا الفهم ، يطلق روي كيلُت على ادلواد شفهياً من قبل ادلعلم للطال

ىذا ادلعرض ادلصطلح "تعليمة مباشرة". أو تسمى احملاضرات واإلمالء واحلوار وما 
 شابو. لذلك غالباً ما يشبو التوضيح طريقة احملاضرة.

يف ىذه احلالة ، يًتكز النشاط على ادلعلم ابعتباره مقدم ادلعلومات )مادة  
ذا ادلعرض ، تقل ىيمنة ادلعلم كثَتًا مقارنة بطريقة احملاضرة ، الدرس(. لكن يف ى

ألنو ال يتحدث ابستمرار. ربدث يف بداية الدرس ، أي عند شرح ادلواد وأمثلة 

                                                           
 

7
 Hamdani, 2011, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, hlm. 

183-184 
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األسئلة ، وكذلك األوقات ادلطلوبة فقط. ىكذا أيخذ الطالب أيًضا دورًا نشطًا 
 يف التعلم.
إىل التدوينات فحسب ، بل  سًتاتيجية التفسَت ، ال يستمع الطالبايف  

يسجلون أيًضا أسئلة ادلمارسة ويطرحوا األسئلة إذا مل يفهموا. يقوم الطالب 
ابلتمارين أبنفسهم ، أو ردبا يقومون بذلك مع األصدقاء ، أو يطلب منهم القيام 
ابلكتابة على السبورة. ابإلضافة إىل ذلك ، ؽلكن للمدرس فحص عمل الطالب 

و مرة أخرى للطالب بشكل فردي وكالسيكية حبيث يفهم بشكل فردي ، ٍب شرح
 الطالب ادلواد التعليمية.

من الشرح أعاله ، ؽلكن استنتاج أن اسًتاتيجية التفسَت ادلقصودة ىي  
سًتاتيجية للتعلم زلورىا ادلعلم ولكن ادلعلم لديو فقط مهلة زمنية زلددة حبيث ا

 لم ادلستمرة.يلعب الطالب أيًضا دورًا نشطًا يف عملية التع
 (Ekspositori) التفسريية خصائص اسرتاتيجية - ب

 : ىناك خصائص اسًتاتيجية التفسَتية يعٍت
 .إتصالو بطريقة وصول ادلدة .1
ادلدة ىي مدة جاىزة، منها البياانت أو احلقيقات وادلفهومات اليت تلزم للحفظ  .2

 .حىت تالميذ ال تفكر تكرارا
التالميذ عن ادلدة الصحيحة بطريقة تكشف أىداف الدراسية ادلفضلة ىي تفهم  .3

 .8ادلدة مرة أخرى
 (Ekspositori)خطوات اسرتاتيجية التفسريية  - ج

سًتاتيجية تعليم الشخصية ، فإن اإلجراء أو اوفًقا لسياد يف كتاب  
 خطوات تطبيق التعريض تشمل:

، مرحلة اإلعداد عن طريق إعداد الطالب عن طريق تقدًن اقًتاحات  التحضَت. أ
إغلابية وذبنب الكلمات السلبية اليت ؽلكن أن تقلل من ثقة الطالب ، وبدء 

                                                           
 

8
 Sanjaya Wina,2019, Strategi Pembelajaan Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Jakarta : Kencana Prenada Media Group,  Hal. 179 
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الدرس من خالل التعبَت عن األىداف ادلراد ربقيقها ، ٍب استكشاف األفكار 
 األساسية أو التجارب الفردية للطالب.

صال ادلوضوع مع استعدادات واضحة. أحد األشياء عرض وشرح ادلواد ىو إي. ب
اليت غلب مراعاهتا من قبل ادلعلمُت يف ىذه احلالة ىو كيفية جعل ادلوضوع مقبواًل 

 وفهًما بسهولة من قبل مجيع الطالب.
ج. االرتباط ىو خطوة ربط ادلوضوع بتجارب الطالب أبشياء أخرى سبكنهم من 

ادلعرفة الكاملة. يتم تنفيذ خطوة االرتباط إلعطاء  التقاط عالقاهتم ادلتبادلة يف بنية
معٌت للموضوع ، معناه ربسُت بنية ادلعرفة لديو ومعٌت ربسُت جودة تفكَت 

 الطالب وقدراهتم التوحيدية.
د. اخلتام ىو ادلرحلة النهائية يف عملية التعلم. يهدف نشاط االستنتاج إىل فهم جوىر  

قدؽلها. ىذه اخلطوة ىي خطوة مهمة للغاية ، كل ادلواد اليت سبت مناقشتها أو ت
 ألنو يف ىذه اخلطوة سيتمكن الطالب من أخذ جوىر عملية العرض التقدؽلي.

ه. قم بتطبيق ادلوضوع أو تنفيذه ، شلا يعٍت أنو غلب أن يكون الطالب قادرين على 
ة بفهم تطبيق ادلواد اليت ينقلها ادلعلم يف احلياة اليومية. غلب أن تبدأ ىذه اخلطو 

 .9دقيق للمواد اليت يدرسها ادلعلم للطالب
من اخلطوات ادلذكورة أعاله ، ؽلكن استنتاج أن ىناك مخس خطوات يف  

تعلم استخدام ادلصطلح الذي يبدأ مع ادلعلم الذي يعد الطالب مقدًما حىت يكون 
بعد الطالب على استعداد لقبول الدرس ٍب يتبعهم تسليم ادلادة اليت ًب إعدادىا ، 

تسليم ادلادة اليت يربطها ادلعلم ابدلوضوع مع ذبربة الطالب حىت يتمكن الطالب 
من فهم واستكمال ادلواد اليت ًب تدريسها ، ٍب ؽلكن للطالب تطبيق ادلواد اليت ًب 

 تسليمها من قبل ادلعلم.
  

                                                           
 

9
 Suyadi, 2013, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, Bandung,: PT Remaja 

Rosdakarya hlm. 154-155. 
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  (Ekspositori) التفسريية مزااي اسرتاتيجية  - د
سًتاتيجية ادلعرض ىي إسًتاتيجية تعليمية تستخدم على نطاق واسع. ا  

 :سًتاتيجية ذلا العديد من ادلزااي ، دبا يف ذلكاالىذا ألن ىذه 
من خالل ىذه االسًتاتيجية ، ؽلكن للمعلم التحكم يف تسلسل واتساع  .1

ادلواد التعليمية. ابإلضافة إىل ذلك ، ؽلكن للمدرسُت معرفة مدى إتقان 
 .ب للمواد ادلعروضةالطال

يعترب التعلم ابدلعرض فعااًل للغاية إذا كان ادلوضوع الذي غلب أن يتقنو  .2
 .الطالب واسًعا للغاية يف حُت أن الوقت ادلتاح للتعلم زلدود

من خالل التعلم التمهيدي ، ابإلضافة إىل الطالب ؽلكنهم االستماع من  .3
رؤية أو مالحظة خالل السرد حول موضوع ما ، كما ؽلكن للطالب 

 .()من خالل العرض التوضيحي
  12.ؽلكن أن يعمل التعلم التجرييب بفعالية وكفاءة حىت يف الفصول الكبَتة .4

من الوصف ادلوصوف أعاله ، ؽلكن أن طللص إىل أن العرض الزائد ىو   
أن ادلعلم ؽلكن أن يعرف عن كثب إىل أي مدى يتقن الطالب ادلوضوع ، 

تعلم حبيث يكون الطالب أحرارًا يف التعبَت عن آرائهم ، والطالب نشيطون يف ال
وؽلكن أيًضا تطبيق ىذه االسًتاتيجية على فصل كبَت بدرجة كافية. ٍب ؽلكن 
تطوير ىذه ادلزااي بشكل صحيح إذا ًب تطبيق ىذه ادلزااي بشكل صحيح. لذلك 

 .، ؽلكن أن يسخر التعلم
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  (Ekspositori) التفسرييةعيوب اسرتاتيجية  - ه
سًتاتيجية التفسَتية ذلا نقاط ضعف أيًضا بعض نقاط الضعف االىذه   

 :يف العرض ىي كما يلي
ال ؽلكن القيام هبذا التعلم إال مع الطالب الذين لديهم القدرة على االستماع  .1

وادلستمع جيًدا. للطالب الذين ليس لديهم ىذه القدرات ، غلب استخدام طرق 
 .أخرى

ح خلدمة االختالفات بُت كل فرد. ألنو ، من حيث ىذه االسًتاتيجية ال تسم .2
 .القدرات وادلعرفة واالىتمامات وادلواىب ، وكذلك أظلاط تعلم الطالب ادلختلفة

يف ىذه الطريقة يصعب على ادلعلم تطوير قدرات الطالب. ال سيما من حيث  .3
 القدرة على التنشئة االجتماعية ، والعالقات الشخصية ، والقدرة على التفكَت

 .النقدي
يعتمد صلاح العرض التوضيحي إىل حد كبَت على ما لدى ادلعلم مثل اإلعداد،  .4

وادلعرفة، واثق من نفسو، واحلماسة، والدوافع ، واألىم من ذلك ىو القدرة على 
التحدث والقدرة على إدارة الفصول. بدون ىذا اإلعداد ، ال ؽلكن ابلتأكيد أن 

 .تكون عملية التعلم انجحة
سًتاتيجية التواصل يف اذباه واحد ، وتكون فرصة التحكم اػلدث ىذا النمط من  .5

 للموضوع زلدودة للغاية أيًضا. التالميذيف فهم 
 ادلبحث الثالث : مهارة الكالم 

 تعريف مهارة الكالم - أ
 11مهدارة  وادلدراد هبدا االسدتطاعة –ؽلهدر  –لفظ "مهارة" مصددر مدن مهدر   

 كثَتة أيضا يف تعريف الكالم  منهم :فأما اللغوّيُت بُت آراء  , 
فددؤاد عليددان يف كتابددو "ادلهددارات اللغويددة مددا ىيتهددا وطرائددق  رأى دكتورأمحددد  

تدريسدددها". أبن الكدددالم ىدددو الفدددظ واإلفدددادة  واللفدددظ ىدددو الصدددوت ادلشدددتمل علدددى 

                                                           
11
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بعددض احلددروف كمددا أن اإلفددادة ىددي : مادلددت علددى معددٌت مددن ادلعدداين  علددى األقددل 
 12يف ذىن ادلتكلم

عنددد ادلتكلمددُت معددٌت الكددالم ىددو االئددم ابلددنفس الددذي بعددرّب عنددو أبلفدداظ    
والكددالم يف أصددل اللغددة ىددة عبددارة عددن: أصددوات ادلفيدددة . ويف اصددطالح النحدداة: 

  13اجلملة ادلركبة ادلفيدة.
أمدددا التعريدددف االصدددطالحي للكدددالم فهدددي : ذلدددك الكدددالم ادلنطدددوق الدددذي   

خيدددارة  أو خددداطرة  ومدددا غلدددول خبددداطره مدددن يعدددرب بدددو  ادلدددتكلم عمدددا يف نفسدددو مدددن: 
ومدا يريدد أن يدزداد   مشداعر وإحساسدات  ومدا يزخدر بدو عقلدو مدن: رأي أو فكدر 

ة يف التعبدَت وسدالمة يف األداء. بو غَته من معلومدات  وذلدك يف طالقدة  مدع صدح
وقدددال "دمحم صدددالح الددددين علدددى رلددداور" يف كتابدددو "تددددريس اللغدددة العربيدددة للمرحلدددة 

" أبن الكالم : ىو ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعدرّب بدو عدن شديء اإلبتدائية
 14لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع  أو على األقل يف ذىن ادلتكلم.

وعنددد الباحثددة فددإن الكددالم ىددو تلفدديظ األصددوات ادلعنددوي أو تعبددَت الكلمددة   
 عن األفكار وادلشاعر ليفهم كل سامع عن أعراض ادلتكلم.

 الكالمأهداف تعليم  - ب
أوضح زلمود كالمدل الناقدة ورشددي أمحدد طعيمدة أن ىنداك أىدداف عامدة   

 لتعليم احلديث ؽلكن أن نعرض ألعلها فيما يلي :
أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم ادلختلفدة وذلدك  .1

 بطرية مقبولة من أنباء العربية.
 شاهبة.أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلت .2
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة. .3

                                                           
 ۸6(.ص:1۹۹۹الدكتور دمحم عليان. ادلهارات اللغوية ما علتها وطرائق تدريسها )دار ادلسلم للنشر والتوزيع. 12
 ۸2۹ص.(1۹۸۹عجم الوسيطن اجلزء الثاين)مصر:معجم اللغة العربية.إبراىيم مدكور. ادل 13
 2۷۹-2۷۸ص.(1۹۸۸)دار القلم.كويت. ۹دمحم صالح الدين على رلاورى. تدريس اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية. ط: 14
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أن يعدرب عددن أفكدداره مسدتخدما النظددام الصددحيح لًتكيدب الكلمددة يف العربيددة خاصددة  .4
 .يف لغة الكالم

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت والتأنيدث وسبييدز  .5
 .وغَت ذلك شلا يلزم ادلتكلم العربية العدد واحلال ونظام الفعل وأزمتو

أن يكتسددددب ثددددورة لفظيددددة كالميددددا مناسدددديا لعمددددره ومسددددتوى نضددددجتو وقدراتددددو  وأن  .6
 يستحدم ىذه الثورة يف إسبام عملية اتصالية عصرية.

أن يسدددددتحدم بعدددددض أشددددددكال الثقافدددددة العربيددددددة ادلبولدددددة وادلناسددددددبة لعمدددددره ومسددددددتوى  .7
دلعلومدددات األسددداس عدددن تددددراث اإلجتمددداعي وطبيعدددة عليدددو  وأن تكتسدددب بدددبعض ا

 العريب واإلسالمي.
 أن تعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.  .8
تصدل ومدًتابط لفدًتات أن يتمكن من التفكَت ابللغة العربية والتحدث هبا بشدكل م .9

 .15زمنية مقبولة
 ٍب أىداف األخرى من عملية التحدث :   

األفكددار وادلشدداعر وإدارة الشددؤون اخلاصددة والعامةبسددهولة التمكددُت مددن التعبددَت عددن  .1
 ويسر وبثقة.

 إجادة األداء اللغوي وإتقان الصياغة والنطق. .2
 السيطرة على عملية التفكَت وتنظيمها زلتوى وشكال ومضموان وأسلواب. .3
 استعادة ادلعلومات وإبقاؤىا حية من خالل التحدث هبا. .4
 انة اجتماعية الئقة.التحدث يساعد على أن يتبوأ ادلرء مك .5
 أشباع الرغبة والنزعة الذاتية للحوار مع اآلخرين. .6
 تدريب ادلتحدث علىى ادلواجهة والتغلب على اخلجل والشعور ابلنقص. .7
 .16تزويد الطالب أو ادلتحدث أاي كان بفنون اإللقاء ادلناسبة .8

                                                           
 زلمود كالمل الناقة ورشدي أمحد طعيمة 15
16
 .198: دار األندلس للنشر والتوزيع. ص  ، ادلهارة اللغوية، فاكس2217الدكتور دمحم صاحل الشطي، 
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وعندددد الباحثدددة فدددإن أىدددداف تعلددديم الكدددالم ىدددو أن يتواصدددل مدددع بعضدددهم ولتحقيدددق  
 سامع على إجزاء أو استجابة اجلسماتية.ال

 أمهية التعبري أو الكالم  - ج
 تتمثل أعلية التعبَتفيما يلي :  

كونو وسيلة إتصال بُت الفرد واجلماعة : فبواستطتو يستطيع أفهامهم ما يريد،  .1
 يفهم يف الوقت نفسو ما يراد منو.

يتوقف على وىذا االتصال لن يكون ذا فائدة إال إذا كان صحيحا ودقيقا إذ  .2
جودة التعبَت وصحتو، وضوح االستقبال اللغوي واالستجابة البعيدة عن الغموض 

 أو التشويش.
والتعبَت الصحيح أمر ضروري يف سلتلف ادلراحل الدراسية، وعلى إتقانو يتوقف  .3

 .17تقدم التلميذ يف كسب ادلعلومات الدراسية ادلختلفة
قط ابعتباره وسيلة من وسائل التعبَت ضرورة حيوية للفرد واجملتمع، ليس ف 

االتصال، ولكن ألنو أيضا عمل أساسي من عوامل محع الناس، وترابطهم، فمن 
خالل التعبَت يستطيع الفرد التعبَت عن نفسو، ونقل أفكاره لآلخرين، ومن 

 اكتساب ادلعرفة، واكتساب أفكار جديدة. 
األراء، والتعاون ومن خالل التعبَت يتمكن أبناء اجملتمع الواحد من تبادل   

يف حل ادلشكالت دبناقشتها، وحاولة عالجها، كما ؽلكن ألي رلتمع الوقوف 
 على اذباىات اجملنمعات األخرى، ومدى تطورىا وتقدمها. 

فالتعبَت أسلوب من أساليب احلياة ؼلدم بو الفرد نفسو كما ؼلدم وطنو،   
وإذا كان الفرد يف مواقف حياتو العادية يعرب كيفما شاء ال يتوخى فصيح الكالم، 
وال يعٌت كثَتا ابقتناء الكلمات أو العبارات، فإن احلاجة ملحة لذلك، حينما 

 يلقى زلاضرة أو يشارك يف تدوة. 

                                                           
17

 .233، تدريس اللغة العربية، جوردان : دار لفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ص 2222وليد أمحد جابر،  
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جة إىل مهارات التعبَت الكتاىب لدى الفرد عند كتابتو لرسالة أو برقية، وتزداد احلا 
 أو مقالة، أو عند تلخيصو دلوضوع أو قصة. 

ويف ادلدرسة يعتمد التحصيل يف كثَت من صورة على التعبَت، والضعف يف   
مهاراتو يؤثر أتثَت سلبيا على ضلصيل ادلتعلمُت يف ادلواد التعليمية األخرى، وقد 
وجد أن التأخر يف ىذه ادلواد ليس بسبب ضعف يف فهمها، ولكن بسبب عدم 

 أسئلة ىذه ادلواد. قدرهتم على التعبَت السليم الذي ربتاجو اإلجابة عن 
ػلتل الكالم أو التحدث مركزا ىاما يف اجملتمع احلديث. وتبدو أعليتو يف   

أنو أداة االتصال السريع بُت الفرد وفَته، والنجاح فيو ػلقق كثَتا من االغراض يف 
 . 18شىت ميادين احلياة ودروهبا

ادلعرفة ويتسم العصر الذي نعيش فيو أبنو عصر االنفجار ادلعريف، فحجم   
يتضاعف كل عشر سنوات تقريبا. كما يتسم أبنو عصر العامل وتطبيقاتو 
التكنولوجية. ويتسم أيضا أبنو عصر ادلد الدؽلقراطي ففيو تزايدت حاجة الناس 
ومطلبتهم بسيادت الدؽلقراطية كأسلوب للحكم. وكل ىذا يتطلب من االنسان 

ي كلماتو وأفكاره، وأن الذي يعيش ىذا العصر أن يفكر فيما يقول وأن ينتق
يعرض فكره يصورة منطقية معقولة. وكل ىذا يتطلب أن ؼلطط االنسان دلا 
سيقول، وال ؽلكن أن ػلدث كل ىذه إال بنوع من التعليم ادلنظم وادلقصود. ومن 
أجل ذلك يوجد اىتمام ابلغ يف كثَت من الدول ادلتقدمة بلغة الكالم 

تقان احلديث يف اجملاالت احليوية ادلختلفة.  وابلشروط اليت تساعد ادلتعلم على إ 
كما يوجد اىتمام كذلك بكيفية إتقان احلديث وبطرق االقناع وبوسائل إاثرة 

 ادلستمعُت وأخذ رأيهم فيما استمعوا إليو. 
  

                                                           
  86. تدريس فنون اللغة العربية. الكويت : مكتبة الفالح. ص 1984الدكتور علي أمحد مدكور.  18
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 أنواع التعبري أو الكالم - د
ينقسم التعبَت من حيث ادلوضوع إىل نوعان : التعبَت الواظفي والتعبَت 

ا ينقسم من حث األداء إىل نوعُت أيضا وعلا : التعبَت التحريري اإلبدائي. كم
 والتعبَت الشفهي. 

فإذا كان الغرض من اتعبَت ىو إتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم 
حياهتم وقضاء حوائجهم فهذا ما يسمى ابلتعبَت الوظيفي، مثل احملادثة وادلناقشة 
وقص القصوص واالخبار والقاء التعليمية واالرشادات وعمل االعالانت وكتابة 

 الرسائل وادلذكورات والتشرات وما إىل ذلك. 
الغرض ىو التعبَت عم األفكار واخلواطر النفسية ونقلها إىل  أما إذا كان

اآلجرين بطريقة إبداعية مشوقة ومثَتة، فهذا ىو التعبَت االبداعى أو االنشائئ 
مثل كتابة ادلقاالت وأتليف القصص والتمثيليات والًتاجم ونظم الشعر وغَت 

 ذلك.
تمع احلديث، وىاذان النوعان من التعبَت ضروراين لكل إنسان يف اجمل

فاألول يساعد االنسان يف ربقيق حاجتو ومطلبتو ادلادية واالجتماعية. والثاين 
ؽلكنو من أن يؤثر يف احلااية العامة أبفكاره وشخصيتو. وإذا كان التعليم 
والتدريب على النوع الثاين ذا أعلية خاصة يف ادلرحلة الثانوية، فإن التعليم 

التعبَت الوظيفي غلب أن ػلظى ابالىتمام األول والتدريب على النوع االول وىو 
يف احللقتُت األوىل والثانية من مرحلة األساس وذلك من خالل التعليم والتدريب 

 وادلمارسة الشفووية والكتابية. 
ونظرا ألننا ذكران أن اللغة سبثل فنوان أربعة ىي االستماع والكالم أو 

يسَت عليو ىذا الكتاب، وأننا قد  التحدث والقراءة والكتابة وىو ادلنهج الذي
تكلمنا عن االستماع يف الفصل السابق فإننا سوف نفرد ىذا الفصل دلناقشة 

 الفن الثاين من فنون اللغة وىو الكالم أو التحدث أي التعبَت الشفوي.



23 
 

يرتبط التعبَت دبهارٌب التحدث والكتابة، فإذا اربط دبهارة احلديث، فهو 
  .19دبهارة الكتايب تعبَت شفهي، وإذا ارتبط

 التعبَت الشفهي .1
ىو التعبَت عن األفكار وادلشاعر مشافهة، أي ابستخدام الكالم. ولذا   

النوع من التعبَت أعلية يف ادلدرسة، ومواقف احلياة ادلختلفة، فمن خاللو يكتسب 
ادلتعلم الثروة اللغوية وادلعرفية اللتُت تساعدانو على يف التحدث ابلستخدام لغة 
راقية وصحيحة، وىو وسيلة اإلتصال بُت ادلتحدث وادلستمع، بل ىو الشكل 
الرئسي لالتصال، وؽلارس التعبَت الشفهي بصورة أوسع من التعبَت الكتايب، وقد 
سبق الكتابة يف الظهورة والنشأة، حيث ًب استخدام األصوات قبل استخدام 

 .الكتابة، وضلن نتحدث أو نتكلم أكثر شلا نكتب أو نقرأ
ويساعد التعبَت الشفهي على اكتساب الثقة ابلنفس، واجلرأة، وسرعة   

 التفكَت، والدقة، واالنطالق يف األداء.
ويف التعبَت الشفهي ربريك للذىن، وترمجة األفكار ومكوانتو، وتدريبو   

على شلارسة اللغوية بصياغة اجلمل، وترتيب العناصر، واستخدام األلفاظ ادلناسبة، 
التعبَت نطلع على األفكار اآلخرين ونتائج أعماذلم، والوقوف على ومن خالل 

 آرائهم واذبهاهتم يف احلياة.
ويتيح التعبَت الشفهي فرصا للمتعلم للتدريب على ادلناقشة وإبداء الرأى،   

وإقناع اآلخرين. والتعبَت الشفهي عنصر أساسى يف العملية التعليمية، فهو طريقة 
ا ادلعلومات، وادلعارف، وادلفاىيم، واحلقائق، وادلهارات، يكتسب ادلتعلم من خالذل

 والقيم.
ويف شلارسة التعبَت الشفهي تدريب للمتعلم على استخدام اللغة   

استخداما سليما ومتقنا شلا يهذب حديثو، وػلقق لو مكانة اجتماعية متميزة.
واإلجابة  ويستخدم التعبَت الشفهي يف مواقف عديدة، مثل ادلناقشات، واألسئلة 

                                                           
 256 – 245لغة العربية ادلعاصرة. القاىرة : عامل الكتب. ص . تعليم ال2215الدكتور سعيد اليف.   19
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عنها، وسرد القصص، وإلقاء الكلمات يف اإلذاعة ادلدرسية، وتلخيص األفكار 
 والتعليق عليها.

 والتعبَت الشفهي يتضمن أربعة عناصر ىي: 
الصوت: إذا ال تتم عملية التحدث إال ابألصوات اليت ربمل األفكار وتساعد  .1

 على احداث عملية التواصل.
ز مكونة من حروف وكلمات ومجل، وذلا اللغة: فاألصوات عبارة عن رمو  .2

 دالالهتا، أي أّنا يف النهاية عبارة عن لغة مفهومة وواضحة.
التفكَت: فالتحدث ىو ترمجة األفكار اليت تدور يف الذىن، وبدون الفكر يصبح  .3

 التحدث أصواات ال معٌت ذلا.
واإلقتناع، األداء: وىو عنصر رئسى ومهم من عناصر التحدث يسهم يف التأثَت  .4

ويعكس ادلعٌت ادلراد، ويتمثل األداء يف سبثيل ادلعٌت والتعبَت عنو ابستخدام تعبَتات 
 الوجو، ودرجة الصوت.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 همدخل البحث و منهج - أ
ادلنهج الكمي و تستعمل البحدث  استخدمت الباحثة ىو يف ىذا البحث

التجددريب، ادلددنهج الكمددي ىددو طريقددة البحددث طددرق علددى أسدداس فلسددفة الوضددعية. 
الذي يستخدم لدراسة السكان أو عينة معينة. وأخذ العيندات تقنيدة غدَت عشدوائية 
عموما، ومجع البياننات ابستخدام أدوات البحث و ربليل البياانت أو إحصاءات  

 .22الفرضية اليت كانت تعيُتاحتيار  كمية من أجل
(. وذالدددك Pretes-Postesوأمدددا مدددنهج ىدددذا البحدددث ىدددو ادلدددنهج التجدددريب )

بتصدددميم اجملمدددوعتُت. علدددا اجملموعدددة الظابطدددة و رلموعدددة التجربيدددة، وتقدددوم الباحدددث 
ابألحتبددددار القبلددددى للمجمددددوعتُت قبددددل إجددددراء التجربيددددة ٍب يقددددوم الباحددددث بغجددددراع 

ومل ذبددر البحثددة ىددذه التجربيددة للمجموعددة الظابطددة  التجربيددة للمجموعددة التجريبيددة.
وبعددد انتهدداء عمليددة التجربيددة تقددوم البحثددة إبحتبددار  بعدددي علددى اجملموعددة الظابطددة 

 واجملموعة الظابطة واجملموعة التجربية. 
دبنهج التجرييب يعٍت ابالختبار القبلي واالختبار  استخدمت الباحثةو  

( يعٍت أن تعُت فعالية prettest-posttest control group designالبعدي جملموعتُت )
 .الكالموفعليتها يف مهارة ( Ekspositori) التفسَتية اسًتاتيجية

 متغريات البحث - ب
 يف ىذا البحث استخدمت الباحثة متغَتاتُت وعلا :  

 (Variable Independentادلتغَتات ادلستقل ) .1
. 21اللغة اإلندونيسية معروف ابدلتغَت احلريسمى ادلتغَت ادلستقل دافع أو يف 

( Ekspositoriادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو اسًتاتيجية التفسَتية )
  .(Xيسمى ب)متغَت 

                                                           
 

20
 Sugiyono, 2015,  Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta,. Hlm. 14 

 
21

 Sugiyono, 2009,  Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D, Bandung : Alfabeta. Hal. 61 
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 (Variable Dependentادلتغَتات التابع ) .2
ادلتغَت التابع ىو ادلسبب، أما يف اللغة اإلندونيسية يسمى ابدلتغَت ادلقيد. مجل 

. ادلتغَت التابع يف ىذا البحث ىو 22دلسبب من ادلتغَت ادلستقلادلتغَت ادلقيد ا
 (.Y تعليم مهارة الكالم يسمى ب)متغَت
 (اجلدول)

 متغريات البحث 
 ادلتغَتات التابع ادلتغَتات ادلستقبل

 تعليم مهارة الكالم (Ekspositoriاسًتاتيجية التفسَتية )
 
 البياانت ومصادرها - ج

التجريبة أو الوثيقة اليت توجد لتؤكد البحث وىو البياانت ىي ادلعلومات  
شيئ متعمد أو معرفة. ادلعرفة معنو يعٍت أن ما وقع حقيقة ذبريبة. ينفع 
البياانت لنيل العربة عن احلال أو ادلشكل ألداء التقرير أو التحليل أبن كل 

 .23ادلشكل فيو اإلسبام. األسباب عن وجود ادلشكل
البحث البياانت الكمي. البياانت الكمي  والبياانت ومصادرىا يف ىذا 

يف ىذا البحث ىو نتائج اإلستبانة من الطلبة وكذالك نتائج اإلختبار. 
استخدمت الباحثة البياانت الكمي لبيان فعالية اسًتاتيجية التفسَتية 

(Ekspositori)  .يف مهارة الكالم فصل العاشر 
ادر الرئيسية وأما مصادر البياانت يف ىذا البحث يتكون من مص 

 وادلصادر الثانوية وىي كما يلي : 
مصادر الرئيسية ىي مدرس اللغة العرابية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  .1

ولطالب فصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ابتو "1"ادلعارف 
 . ابتو" 1"ادلعارف 
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مصادر الثانوية ىي الوثيقة اليت تتعلق ابلبحث وربليل ادلصادر الرئيسية  .2
 وغَتىا. 

 جمتمع البحث وعينته - د
 جمتمع البحث .1

رلتمع البحث ىو مجيع موضوع البحث الذي يشمل الناس واألشياء  
واحليواانت والنبااتت والباردة ونتيجة االختبارات أو احلوادث كمصادر 

. واجملتمع يف ىذا البحث ىو 24الطبيعية ادلعينة يف البحثالبياانت اليت تنوب 
، ابتو "1الطالبة يف الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 

 الطالبة. 19عددىن 
 عينة البحث .2

البحث ىي جزئنا أو انئب رلتمع البحث ادلبحوث، إذا رلتمع  عينة 
وأفضل زبذت مجعوا لكن إذا كان رلتمع البحث أكثر  122البحث أقل من 

% أو أكثر 25 -% 22% أو 15 -% 12وؽلكن أن يكون  122من 
 .25منهم بشكل عام أكثر عينة البحث كبَتة، وأكثر سبثيال

( طالبة من عدد 19نتو ستة عشر )فالعينة يف ىذا البحث يعٍت عدد عي  
 م.2222-2219الطلبة يف الفصل العاشر للعام الدراسي 

 طريقة مجع البياانت - ه
دمها الباحددث ال غلمددع البيدداانت ع البيدداانت ىددي الطريقددة الدديت اسددتخطريقددة مجدد

الصك كدأدة يف اسدتخدام أسدلوب مجدع البيداانت وسديلة الديت ؽلكدن أن تتجسدد يف 
ت واححتبددار  اجلهدداز  مبددادئ توجيهيددة مقابلددة، وادلبددادئ األشددياء مثددل اإلسددتبهاان

 التوجيهية ادلالحظة وغَت ذلك.
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 ثة كما يلي :  احطريقة مجع البياانت ادلستحدمة يف ىذه الب 
 ادلقابلة .1
طريقة مجع البياانت عن طريق شيء إىل ادلدعي عليو، ادلقابلة ىي  

 .26(1996والطريقة ىي دبحدثة وجها لوجو )فرابووو، 
عن ادلدرسة. يف قابلة ىي حلصول ادلعلومات يف ىذا البحث، هتدف ادل 

 . التالميذأو ادلدارس اللغة العربية ىذه ادلقابلة نعقد بُت 
ٍب نتائج ىذه ادلقابالت ىو شرح وحل ادلقدمة من رئيس ادلدرسة، وشرح  

كن من معلمة اللغة العربية. من ىذه البياانت، أنو ؽلكن تناول احللول اليت ؽل
 أن ذبعل عملية التعليم لتكون ابلنجاح. 

 الواثئق .2
ىذه التقنية، واستعراض ادلراجع ادلتعلقة زلور ادلشاكل البحثية. واثئق يف 

. ىذه 27مسألة واثئق شخصية، والصوار الفوتوغرافية، وتسجيالت الصوتية
البياانت ؽلكن أن يكون مفيدا للباحث لدراسة وتفسَت وحىت للتنبؤ استجابة 
للقضااي احملورية للبحوث. واثئق يف البحوث والدراسات، ويستطيع الباحث 

 ػلديد ومجع بياانت النص أو الصورة.
 االختبار .3

االختبار ىو عبارة عن سلسسلة أو التمرينات أو آلة أخرى ادلستخدمة 
لقياس ادلفردات وادلعرفة والذكاء والكفاءة وادللكة الىت ؽللك الفرد أو اجلماعة. 

بار ىو أدات النشاطات ادلعقدطة لتقدير سلوك الشخص اليت تصور واالخت
إذا االختبار من أدوات . 28الكفاءة اليت ؽللكها يف ادلادة الدراسية ادلعينة

االختبار ادلستخدم  البحث، فإعطاء االختبار ىو أساليب جلميع البياانت.
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يعطي قبل  يف ىذا البحث ىو االختبار القبلي واالختبار البعدي يعٍت اختبار
إجراء التجرييب والضابط. أما معيار صلاح التالميذ يف االختبار ومؤشراتو ىي  

 كما الرسم اتلبيان اآلٌب:
 ( اجلدول) 

 معيار من النتيجة التالميذ لفصل التجرييب والضابطة 
 النسبة ادلائوية)%( نتيجة التقدير الرقم
 %122-76 122-92 شلتاز 1
 %75-51 89-82 جيد 2
 %52-26 79-72 مقبول 3
 %25-2 69-2 ضعيف 4

 
 حتليل البياانت  - و

ىذا البحث بطريقة مجع البياانت الكمية. الطريقة  استخدمت الباحثة يف 
 مجع البياانت الكمية هتدف دلعرفة احلصول النتيجة اإلختبار القبلي والبعدي. 

  : (t-testوربليل البياانت يف ىذا البحث ابستخدام الرموز )

  
     

√(
∑    ∑    
        ) (

 
  

 
 
  

)

 

Mx  =  ادلقياس ادلعدىل من اجملموعة التجربة  
= My   ادلقياس ادلعدىل من اجملموعة الضابطة 

 العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة التجربة  = ∑   
∑ 

 = العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة الضابطة  
 Nx   عدد التالميذ يف اجملموعة التجربة = 

= Ny  . 29عدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 " ابتو 1ادلبحث األول : حملة عن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 
 ادلواقع اجلغرايف - أ

ىي مؤسسة تعليمية إسالمية  ابتو "1ادلعارف "مدرسة الثانوية اإلسالمية 
أورو أومبو -، قرية أورو1244الشارع رااي غزندورغلو رقم تقع على 

 ، مقاطعة ابتو، مدينة ابتو. 65316
 البياانت الشخصية  - ب

 : عارف ستيياوان   رئيس ادلدرسة 
 ابتو "1ادلعارف "ادلدرسة الثانوية اإلسالمية :   اسم ادلدرسة 
 ة ادلعارف ضلضة العلماء: مؤسسة الًتبي  اسم مؤسسة 
أورو -أورو 1244: الشارع رااي غزندورغلو رقم   عنوان ادلدرسة

 ابتو جوى الشرقيىة 65316أومبو 
 5225231( 2341: )  رقم اذلاتف

 ma.maarif.batu@gmail.com:   الربيد اإلليكًتوين
 : ب   االعتماد

 : األىلية ادلدرسةحالة 
نوفمبَت  BAP-SM/SK/XI/2214 (13/322:  شهادة مؤسسة

2214) 

NSM  :131235792221 
NPSN : 22582237 

 2225:  سنة ادلوقف
  

mailto:ma.maarif.batu@gmail.com
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 رؤية ادلدرسة  - ج
القائم على  IMTAQ، تستند إىل التنافسية على التفوقمدرسة 

 ةادلعلومات والبيئة الصديقة لتكنولوجي
 ادلناىجربقيق جودة تطوير  .1
ربقيق اخلرغلُت الذين يتمتعون ابلذكاء والتنافسية ، لديهم اإلؽلان والتقوى  .2

 ، والطابع الفاضل
 إدراك ادلتدينُت يف ادلدارس الذين يعبدون ويتصرفون ابلطرق اإلسالمية .3
ربقيق االستفادة ادلثلى من ادلعلمُت وادلوظفُت الًتبويُت ذوي الكفاءة  .4

 العالية والتفاين
رافق والبنية التحتية وكذلك الوسائط التعليمية ابلتوازي مع تطور ربقيق ادل .5

 العلوم والتكنولوجيا
 إدراك سكان ادلدارس يهتم جبمال ونظافة وراحة البيئة .6

 رسالة ادلدرسة - د
وىو كامل ومناسب  (KTSP)ربقيق منهج مستوى الوحدة التعليمية 

 لالحتياجات ولو منظور وطٍت.
 بشكل مكثف ،زراعة روح ثقافة اجلودة  .1
ربقيق التعلم النشط واإلبداعي والفعال وادلرح حبيث ؽلكن لكل طالب  .2

 تطوير أنفسهم على النحو األمثل وفقا لقدراهتم.
 ربقيق زايدة يف ربصيل التخرج .3
 تطوير ثقافة الشخصية الوطنية. .4
 زراعة ادلواقف وادلمارسات الدينية .5
 الًتبويُت.تطوير كفاءات أعضاء ىيئة التدريس وادلوظفُت  .6
إنشاء مرافق مدرسية تفاعلية وذات صلة وقائمة على تكنولوجيا  .7

 ادلعلومات
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 خلق بيئة مدرسية آمنة ومجيلة ونظيفة وأنيقة ومرػلة .8
 أهداف ادلدرسة  - ه

 رسة : ، ؽلكن للمد 2219/2222يف ّناية العام الدراسي 
، نشأت عن الثقافة الدينية اليت سبيزت ابلسلوك ، الصادق ، اإلبداعي  .1

 التوادلو والسلوك ادلستقل
 زايدة اإلصلازات األكادؽلية وغَت األكادؽلية .2
من خالل التعلم النشط وادلبتكر واإلبداعي والفعال  التعليمربسُت عملية  .3

 السياقوكذلك مع ّنج احملتوى والتعليم والتدريس ( PAIKEM)وادلرح 
 احلالية.من ادلعايَت  6.52زايدة درجة االمتحاانت الوطنية حبد أدىن  .4
إنشاء مرافق مدرسية تفاعلية ذات صلة وقائمة على تكنولوجيا  .5

 ادلعلومات
 (BP / BK)ربسُت خدمات التوجيو واإلرشاد  .6
زايدة قدرة الطالب يف رلال الرايضة والفنون الفعالة واليت ؽلكن أن تفوز  .7

 ابلبطوالت على مستوى ادلقاطعة وادلقاطعة
سكان ادلدارس واجملتمع )أصحاب  ربقيق عالقة متناغمة وديناميكية بُت .8

 ادلصلحة(
 إدراًكا دلمارسة األخالق النبيلة ، عمار معروف انىي منقر .9
ربسُت مهارات وشلارسات قيم التعاليم اإلسالمية جلميع سكان ادلدارس  .11

 من خالل التوجيو وتنفيذ العبادة
، ويف اجلامعة احلكومية أو اجلامعة األىليةزايدة عدد اخلرغلُت ادلقبولُت يف  .11

 عامل العمل
 ربسُت كفاءة وأداء سكان ادلدارس .12
زايدة مشاركة واىتمام أصحاب ادلصلحة ذباه ادلدارس اليت هتتم ابلبيئة  .13

 ادلعيشية.
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 إضافة إعادة التحريج يف بيئة ادلدرسة .14
 تعتاد على حياة صحية ونظيفة ومجيلة وودية لآلخرين. .15

 ادلنهج الدراسي - و
 ابتو "1ادلعارف "ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يشتمل ىيكل ادلناىج يف 

 3على مادة التعلم اليت يتم احلصول عليها يف مستوى تعليمي واحد دلدة 
)ثالث( سنوات تبدأ من الصف العاشر إىل الثاين عشر. يتم ترتيب ىيكل 

والكفاءات األساسية ( SKL)ادلناىج الدراسية بناًء على معايَت كفاءة اخلرغلُت 
(KI)، لكفاءات األساسية وا(KD) .ادلناسبة جلميع ادلواد الدراسية 

ابتو  "1ادلعارف "تنظيم الطبقات على ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
مع التخصص  2213( االفصل العاشر اليت طبقت منهج 1يتكون من ؛ 

، وكذلك االىتمامات  (IPA)والعلوم الطبيعية  (IIS)يف العلوم االجتماعية 
( الفصالن 2على نتائج اختيار استبياانت اىتمامات الطالب ؛  ادلشًتكة بناءً 

مع  2226احلادي عشر والثاين عشر اللذان يواصالن تنفيذ منهج 
التخصصات اليت تتكون من برامج العلوم االجتماعية. يف ىذه الوثيقة ، بنية 

، وال  2213ادلناىج ادلقدمة سلصصة للفصل العاشر الذي يقوم بتنفيذ منهج 
  2226ل الفصل احلادي عشر والثاين عشر يطبقان منهج يزا

 مكوانت ادلدرسة  - ز
 اجلملة مكوانت ادلدرسة الرقم

 1 إدارة رئيس ادلدرسة .1
 1 إدارة األساتذة .2
 1 إدارة ادلوظفُت  .3
 5 الفصول .4
 1 معمل احلاسوب .5
 1 ادلكتبة .6
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 1 سلزن .7
 1 مقصف .8
 4 محام .9
 

 أحوال ادلعلمني  - ح
" ابتو 1معرفة أحوال ادلعلمُت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 

 غلعل الباحثة اللوحة كما التايل : 
  ( اجلدول)  

 حالة ادلعلمني و ادلعلمات
 ادلواد الدراسية االسم الرقم

 رئيس ادلدرسة عارف ستيياوان البكالوريوس . 1
 مدرسة دوي رحياٌب البكالوريوس .2
 مدرسة دوي سيسوواٌب البكالوريوس .3
 مدرس دمحم نور سامل البكالوريوس .4
 مدرسة روبيتيانيعسيو البكالوريوس .5
 مدرسة آيرانواٌب البكالوريوس .6
 مدرس سوويتو البكالوريوس .7
 مدرسة تري مولياين البكالوريوس .8
 مدرسة ميغا أيو نوغراىاين البكالوريوس .9

 مدرسة أميياٌب البكالوريوس .12
 مدرس دمحم منَت خالص البكالوريوس . 11
 مدرس سوفرييانتو البكالوريوس .12
 مدرسة أفييانيت ادلاجستَت .13
 مدرس رلاىدين البكالوريوس .14
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 مدرس دمحم موزين الدين البكالوريوس .15
 مدرسة لينا حسنة البكالوريوس .16
 اإلداريموظف  لطفيا ىندايين .17
 حارس ادلدرسة كاسنام أدي .18
 

 عدد الفصول والطالب  - ط
" ابتو تتكون من ستة 1الفصول يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 

 فصول وعدد التالميذ كلهم مائة وواحد. 
  ( اجلدول)  

 عدد الفصول والطالب
 عدد الطالب الفصل الرقم

 19 العاشر )علم الطبيعية( .1
 13 العاشر )علم االجتماعية( .2
 15 واحد وعشر )علم الطبيعية(  .3
 16 واحد وعشر )علم االجتماعية( .4
 18 اثين وعشر )علم الطبيعية( .5
 21 اثين وعشر )علم االجتماعية( .6

 
( Ekspositoriادلبحث الثاين : عرض البياانت عن استخدام اسرتاتيجية التفسريية )

 لتعليم مهارة الكالم
 ( لتعليم مهارة الكالمEkspositoriتطبيق استخدام اسرتاتيجية التفسريية ) - أ

قبل إبتداء ىذا البحث، تعمل الباحثة ادلالحظة يف يوم اخلميس التاريخ  
" ابتو. 1لتعرف حالة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف  2222يناير  2

وبعذ ذلك الباحثة تقابل رئيس ادلدرسة ومدرس اللغة العربية يف يوم اإلثنُت 
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ث ابستخدام لتخربىا أن الباحثة ستفعل البح 2222يناير  6التاريخ 
وستضع يف الفصل  ( لتعليم مهارة الكالمEkspositoriاسًتاتيجية التفسَتية )

العاشر )علم الطبيعية( كاجملموعة التجريبة والفصل العاشر )علم االجتماعية(  
كاجملموعة الضابطة.وؼلرب أيضا ستعمل الباحثة االختبار القبلي واالختبار 

 البعدي يف ذلك الفصل.
ة ابالختبار القبلي يف اجلموعة التجريبة فصل العاشر )علم قام الباحث   

 -32 28يف الساعة  2222يناير  7الطبيعية( يف يوم الثالاثء التاريخ 
. واالختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة فصل العاشر )علم 22 12

-32 12يف الساعة  2222يناير  9االجتماعية( يف يوم اخلميس التاريخ 
ار البعدي يف اجملموعة التجريبة فصل العاشر )علم . واالختب22 14

-32 28يف الساعة  2222يناير  28الطبيعية( يف يوم الثالاثء التاريخ 
 التالميذ. 13. وأما عدد التالميذ 22 12

 اللقاء األول  -1
يف اللقاء األول، قامت الباحثة ابالختار القبلي للمجموعة التجريبية  

القبلى للمجموعة التجريبية يف الفصل  وللمجموعة الضابطة. االختبار
العاشر )علم الطبيعية( وللمجموعة الضابطة يف الفصل العاشر )علم 

" ابتو. وىذا العمل يعقد 1االجتماعية( ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 
 32 28-32 27يف الساعة  2222يناير  7يف يوم الثالاثء يف التاريخ 
للمجموعة التجربية.  22 12-32 28ساعة للمجموعة الضابطة. يف ال

وكلهم حضروا. أما إجراءت التدريس فتكون من النشاط األوىل إىل األخَت  
 كما يلي: 

قراءة بسم  الباحثة الدرس ابلسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو، وب تفتح 
عن  تذلم وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاتو، وسئل واجابأهللا الرمحن الرحيم و 

ذلم خبَت واحلمد هلل، والتعارف بُت  واجابأالميذ بكيف حالكم و حال الت
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ة يف ىذا الفصل ٍب الباحثة والتالميذ بقراءة كشف احلضور، وأبُت عن الغاي
 12وراقة األسئلة إىل التالميذ لالختبار القبلي، إنتظر الباحثة قسم الباحثة 

الفصل، وبعد اإلحتبار ختم  دقيقة التالميذ إلعداد اإلجاابت ٍب تقدًن أمام
 الباحثة بقراءة احلمدلة والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو. 

 (Ekspositori)واإلجراءت تدل على أن قبل تطبيق اسًتاتيجية التفسَتية  
لتعليم مهارة الكالم. البد علينا أن نقام االختبار ىو االختبار القبلي. وىذا 

لتالميذ قبل تطبيق اسًتاتيجية التعليم مهارة االختبار يهدف إىل معرفة كفاءة ا
  الكالم.

 اللقاء الثاين -0
يوم الثالاثء  2222يناير  14يف اللقاء الثاين، قامت الباحثة يف التاريخ  

للمجموعة التجربية. وكلهم حضروا.تقوم  22 12-32 28يف الساعة 
لتعليم مهارة الكالم  (Ekspositori)الباحثة ابستخدام اسًتاتيجية التفسَتية 

" 1يف الفصل العشر )علم الطبيعية( ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 
التالميذ. أما إجراءت التدريس فتكون من  13ابتو وأن عدد التالميذ يعٍت 

 النشاط األوىل إىل األخَت كما يلي: 
 تعلم الباحثة يف ىذا اللقاء دبوضوع "ىواية الطالب وادلعرض" الذي 

الباحثة الدرس ابلسالم  تيستوعب على مهارة الكالم. يف البداية فتح
عليكم ورمحة هللا وبركاتو وبقراءة بسم  هللا الرمحن الرحيم على مجيع التالميذ 
وإجابة وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاتو، وسئل عن حال التالميذ بكيف 

حثة والتالميذ بقراءة  حالكم وإجاب ذلم خبَت واحلمد هلل، والتعارف بُت البا
لتعليم  (Ekspositori)كشف احلضور، استخدام الباحثة اسًتاتيجية التفسَتية 

مهارة الكالم، يبُت الباحثة أىداف الدراسة يف ىذا اليوم ويبُت عن كفاءة 
اليت لزمت نتائجها عند التالميذ، بعد أن يبُت الدراسة وكفاءة األساسية اليت 

الباحثة كمثل خطوت التعليم ابسًتاتيجية سيحصلها التالميذ، يبُت 
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ويعطي فرصة للتالميذ لتقدًن ادلسائل اليت مل تفهم،  (Ekspositori)التفسَتية 
ٍب الباحثة يعطي األسئلة ادلتحشمة ادلستخدمة لكلمة فتحية للتالميذ يف 
تكالم عن "اذلواية الطالب وادلعرض" كال التالميذ يستعدون دورة عن 

بعض ادلفردات اليت مل تفهم، يتقدًن التالميذ يستعدون إىل ىوايتهم وأسئلة 
 أمام لقصة اذلواية نفسهم ويساعد الباحثة إذا وجد التالميذ صعوبة.

ابلنسبة من خالل عملية التعليم فإن اللقاء الثاين يعترب فعاال ألن التالميذ  
كونوا يهتمون بعملية التعليم. يف ىذا اللقاء الثاين يتكلف التالميذ أبن ي

نشطاء وعلى ىذا فإّنم ال ؽللون عند عملية التعليم. وىناك بعض التالميذ 
الذين ال يهتمون ابلتعليم وسبب ىذا ألن بعضهم مل يفهمون أن يتعلموا 

 تعليما اتما يف ىذا اللقاء. 
ابلنسبة إىل ىذا اللقاء فإن اسًتاتيجية اليت استخدامتها الباحثة مناسب  

بون عملية التعليم ابستخدام اسًتاتيجية التفسَتية لدى التالميذ وأّنم ػل
(Ekspositori)  وأن معظمهم يهتمون ابلتعليم. ويدل ىذا اللقاء على النتيجة

جيدة وىذا ابلنظر إىل اشًتاك التالميذ واىتماعلعند عملية التعليم. بل ىناك 
 من ال يهتم ابلتعليم وال يعمل الوظيفة التعليمية.    

 اللقاء الثالث -6
يوم الثالاثء  2222يناير  21اللقاء الثالث، قامت الباحثة يف التاريخ  يف 

للمجموعة التجربية. وكلهم حضروا.تقوم  22 12-32 28يف الساعة 
لتعليم مهارة الكالم  (Ekspositori)الباحثة ابستخدام اسًتاتيجية التفسَتية 

" 1يف الفصل العشر )علم الطبيعية( ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 
التالميذ. وردا على النتائج يف اللقاء الثاين،  13ابتو وأن عدد التالميذ يعٍت 

ٍب حاجة إىل مراجعة، حبيث أخطاء يف اللقاء السابق مل يتحدث مرة أخرى. 
 ن من النشاط األوىل إىل األخَت كما يلي:أما إجراءت التدريس فتكو 
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تعلم الباحثة يف ىذا اللقاء دبوضوع "ىواية الطالب وادلعرض" الذي  
الباحثة الدرس ابلسالم  تيستوعب على مهارة الكالم. يف البداية فتح

عليكم ورمحة هللا وبركاتو وبقراءة بسم  هللا الرمحن الرحيم على مجيع التالميذ 
سالم ورمحة هللا وبركاتو، وسئل عن حال التالميذ بكيف وإجابة وعليكم ال

حالكم وإجاب ذلم خبَت واحلمد هلل، والتعارف بُت الباحثة والتالميذ بقراءة  
لتعليم  (Ekspositori)كشف احلضور، استخدام الباحثة اسًتاتيجية التفسَتية 

فاءة مهارة الكالم، يبُت الباحثة أىداف الدراسة يف ىذا اليوم ويبُت عن ك
اليت لزمت نتائجها عند التالميذ، بعد أن يبُت الدراسة وكفاءة األساسية اليت 
سيحصلها التالميذ، يبُت الباحثة كمثل خطوت التعليم ابسًتاتيجية 

ويعطي فرصة للتالميذ لتقدًن ادلسائل اليت مل تفهم،  (Ekspositori)التفسَتية 
كلمة فتحية للتالميذ يف ٍب الباحثة يعطي األسئلة ادلتحشمة ادلستخدمة ل

تكالم عن "اذلواية الطالب وادلعرض" كالم التالميذ يستعدون دورة عن 
ىوايتهم وأسئلة بعض ادلفردات اليت مل تفهم، يتقدًن التالميذ يستعدون إىل 

 أمام لقصة اذلواية نفسهم ويساعد الباحثة إذا وجد التالميذ صعوبة.
تالميذ تبدوا أكثر منهم محاسة يف اللقاء الثالث عملية التعليمية ال 

ومتحمس. التالميذ تبدو أكثر نشاطا الصرػلة ويسأل مرة أخرى وربقيق 
على قدرة التالميذ لًتتيب الكلمة أو اجلمل وربدث إىل أمام. حىت يرى 
الباحثة أن البحث يكف وال ػلتاج إىل أن يستمر يف الدورة القدؽلة، إال أنو 

لثاين قد ازدادت، وىذا يعٍت أنو من اللقاء الثاين على اعتبار أن نتيجة اللقاء ا
إىل اللقاء الثالث فإن الزايدة يف دافع تعليم التالميذ ؽلكُت أن تزيد بشكل 

 جيد.
 اللقاء الرابع -4
يف اللقاء الرابع، قامت الباحثة ابالختبار البعدي للمجموعة التجريبية.  

شر )علم الطبيعية( االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف الفصل العا
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وللمجموعة الضابطة يف الفصل العاشر )علم االجتماعية( ابدلدرسة الثانوية 
 28" ابتو. وىذا العمل يعقد يوم الثالاثء يف التاريخ 1اإلسالمية "ادلعارف 

للمجموعة الضابطة. يف الساعة  32 28-32 27يف الساعة  2222يناير 
حضروا وعدد التالميذ يف للمجموعة التجربية. وكلهم  22 32-12 28

التالميذ. أما إجراءت التدريس فتكون من النشاط األوىل  13ىذه الفرصة 
 إىل األخَت كما يلي: 

الباحثة الدرس ابلسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو، وبقراءة بسم هللا  تفتح 
الرمحن الرحيم وإجاب ذلم وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاتو، وسئل عن حال 

ميذ بكيف حالكم وإجاب ذلم خبَت واحلمد هلل، قراءة كشف احلضور، التال
وأبُت عن الغاية يف ىذا الفصل ٍب قسم الباحثة الوراقة األسئلة إىل التالميذ 

دقيقة التالميذ إلعداد اإلجاابت ٍب  12لالختبار البعدي، إنتظر الباحثة 
دلة والسالم تقدًن أمام الفصل، وبعد اإلحتبار ختم الباحثة بقراءة احلم

 عليكم ورمحة هللا وبركاتو. 
واإلجراءت السابقة تدل على أن بعد تطبيق اسًتاتيجية التفسَتية  

(Ekspositori)  لتعليم مهارة الكالم، البد علينا أن نقام االختبار ىو االختبار
البعدي. وىذا االختبار يهدف إىل معرفة كفاءة التالميذ بعد تطبيق 

 لتعليم مهارة الكالم.  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية 
 (Ekspositori)يف ىذا البحث الباحثة تستخدم اسًتاتيجية التفسَتية  

ة الكالم إىل التالميذ يف الفصل العاشر )علم الطبيعية( كمجتمعو لتعليم مهار 
" ابتو. وادلادة عند تطبيق 1التجريبية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 

لتعليم مهارة الكالم ىي عن "اذلواية  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية 
ام اسًتاتيجية الطالب وادلعرض". أىداف التعليم مهارة الكالم ابزبد

ويطوير ىي غلعل التالميذ أن يتكالم ابللغة العربية،  (Ekspositori)التفسَتية 
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عن ادلوضوع، يركب اجلمل  ، وتفسَت ادلواد شفهيامعرفتهم اجلاديدة، و 
 وادلفرادة اجلديدة.

لتعليم مهارة  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية بعد الباحثة تستخدم  
ن التالميذ ػلبون ويرغبون تعليم مهارة الكالم، ألن ىذه الكالم، ان كثَت م

اسًتاتيجية شلتع، فرح، ليس شلال، ويعطي التالميذ نشيط يف عملية التعليم 
مهارة الكالم. وقبل انتهاء اخلصة الباحثة أتخد الواثئق مع التالميذ ابدلشًتكة 

 للصورة.
 لتعليم مهارة الكالم( Ekspositoriفعالية استخدام اسرتاتيجية التفسريية ) - ب

ىذا الباب ستعرض الباحثة البياانت اليت تتعلق بنتائج البحث. فهذه  يف 
النتاعج تتكون من نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي من 
اجملموعتُت إما رلموعة الضابطة ويف فصل التجرييب وحللتها ابستخدام الرموز 

(t) .االحصاء 
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة.  -1

ػلصل احلصال من اجراء االختبار القبلي والبعدي فاجملموعتُت و  
الضابطة والتجريبية نتائج االختبار. أما نتائج االختبار القبلي 

 للمجموعة التجريبية كما يلي: 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 

 )علم الطبيعية(الفصل العاشر 
 التقدير النتيجة األمساء الرقم
 ضعيف 55 أغيستا سبيال فلورنسيا مهاراين 1
 ضعيف 65 أنديكا دوي فوترا 2
 مقبول 71 أستغينا عارف دبا ساكيت 3
 ضعيف 63 ديسي أيكا أيوندا ساري 4
 ضعيف 62 أودو أيكا سافوترا 5
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 ضعيف 64 فطراي نورجحياٌب 6
 ضعيف 69 استقامة 7
 مقبول 74 دمحم سلطان رايف ابن أمورٌب 8
 ضعيف 58 دمحم ذكي الدين 9
 ضعيف 56 دمحم إقبال فرايمبودي 12
 مقبول 73 ريسا تراي أانندا 11
 ضعيف 67 ريقا أدي سافوترا 12
 مقبول 75 زىرؤل فطر رمحاداينا 13

  852 العدد 
  65،4 ادلعدلة 

  
نتائج ىذا االختبار القبلي للمجموعة التجريبية، ظهر أن  فمن 

-وأما التالميذ يف مستوى شلتاز  65،4التالميذ انلو الدرجة ادلعدلة 
(، 9(، ويف مستوى ضعيف )4، ويف مستوى مقبول )-، ويف جيد 

ومن ىنا فإن قدرهتم على تعليم مهارة الكالم بنتيجة ضعيف. وأما 
 مجموعة التجريبية كما يلي :  نتائج االختبار البعدي لل

 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

 الفصل العاشر )علم الطبيعية( 
 التقدير النتيجة األمساء الرقم
 جيد 82 أغيستا سبيال فلورنسيا مهاراين 1
 جيد  81 أنديكا دوي فوترا 2
 جيد 85 أستغينا عارف دبا ساكيت 3
 مقبول  79 ديسي أيكا أيوندا ساري 4
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 جيد 82 أودو أيكا سافوترا 5
 جيد 82 فطراي نورجحياٌب 6
 جيد 83 استقامة 7
 جيد 87 دمحم سلطان رايف ابن أمورٌب 8
 جيد  82 دمحم ذكي الدين 9
 جيد 83 دمحم إقبال فرايمبودي 12
 جيد  86 ريسا تراي أانندا 11
 جيد  84 ريقا أدي سافوترا 12
 جيد  89 رمحاداينازىرؤل فطر  13

  1279 العدد 
  83 ادلعدلة 

 
فمن نتائج ىذا االختبار البعدي للمجموعة التجريبية، ظهر أن  

، -وأما التالميذ يف مستوى شلتاز  83التالميذ انلو الدراجة ادلعدلة 
(، ويف مستوى 1( ويف مستوى مقبول )12ويف مستوى جيد )

تعليم مهارة الكالم بنتيجة ، ومن ىنا فإن قدراهتم على -ضعيف 
 مقبول.

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
وبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 

 التجريبية،
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فقدم الباحثة ادلقارنة بُت اختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة،  
 وادلقارنة كما يلي : 

 
االختبار  ادلستوى جةالنتي الرقم

 القبلي
االختبار  

 البعدي
 

عدد    
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤية

-92 شلتازة 1
122 

- - - - 

 %92،3 12 - - 89-82 جيد 2
 %7،7 1 %32،8 4 79-72 مقبول 3
 - - %69،2 9 69-2 ضعيف 4
 %122 13 %122 13  العدد 

 
وابلنسبة إىل البيان ادلقرنة بُت االختبار القبلي والبعدي  

% من 32،8للمجموعة التجريبية فظهر أن يف االختبار القبلي 
من التالميذ يف مستوى % 69،2التالميذ يف مستوى مقبول، و

% من التالميذ يف 92،3ضعيف. وأما االختبار البعدى ظهر أن 
وىذا % من التالميذ يف مستوى مقبول. 7،7و جيد، مستوى 

البياانت يعٍت أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار 
  القبلي.
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 .الضابطةنتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  -0
ػلصل احلصال من اجراء االختبار القبلي والبعدي فاجملموعتُت و  

نتائج االختبار القبلي  الضابطة والتجريبية نتائج االختبار. أما
 للمجموعة الضابطة كما يلي:

 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابظة 

 الفصل العاشر )علم االجتماعية( 
 

 التقدير النتيجة األمساء الرقم
 ضعيف  52 ادليا سوستيكأ 1
 ضعيف  54 مونواأغوس فر  2
 ضعيف  63 تراو غرا نزرا فيأل 3
 مقبول 72 أدلا ليسا 4
 ضعيف 62 فوترا كييدو  أربيا 5
 مقبول 71 فوتري ميليااا فدند 6
 ضعيف 52 نواكسو غلدوي يوليان و  7
 ضعيف  51 رما واٌبإي 8
 ضعيف  66 اٌبورنياو ك  فضالّ  9
 ضعيف 64 دانغ كومسامغا درا ستي 12
 ضعيف  67 يز ار ي الفرفق 11
 ضعيف 65 يرانتوار تري و تغ 12
 ضعيف 52 اتمااينوار بودي فر  13

  785 العدد 
  62،4 ادلعدلة 
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نتائج ىذا االختبار القبلي للمجموعة الضابطة، ظهر أن  فمن 

-وأما التالميذ يف مستوى شلتاز  62،4التالميذ انلو الدرجة ادلعدلة 
(، ويف مستوى ضعيف 2، ويف مستوى مقبول )-، ويف جيد 

(، ومن ىنا فإن قدرهتم على تعليم مهارة الكالم بنتيجة 11)
 جموعة الضابطة كما يلي :ضعيف. وأما نتائج االختبار البعدي للم

 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابظة 

 الفصل العاشر )علم االجتماعية(
 

 التقدير النتيجة األمساء الرقم
 ضعيف 65 ادليا سوستيكأ 1
 ضعيف 67 مونواأغوس فر  2
 مقبول 72 تراو غرا نزرا فيأل 3
 جيد 82 أدلا ليسا 4
 ضعيف 69 فوترا كييدو  أربيا 5
 جيد 81 فوتري ميليااا فدند 6
 ضعيف 63 نواكسو غلدوي يوليان و  7
 ضعيف  62 رما واٌبإي 8
 ضعيف  59 اٌبورنياو ك  فضالّ  9
 مقبول 72 دانغ كومسامغا درا ستي 12
 مقبول 72 يز ار ي الفرفق 11
 ضعيف 69 يرانتوار تري و تغ 12
 مقبول 72 اتمااينوار بودي فر  13
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  899 العدد 
  69،1 ادلعدلة 

  
نتائج ىذا االختبار البعدي للمجموعة الضابطة، ظهر أن  فمن 

-وأما التالميذ يف مستوى شلتاز  59،4التالميذ انلو الدرجة ادلعدلة 
(، ويف مستوى 4(، ويف مستوى مقبول )2، ويف مستوى جيد )

(، ومن ىنا فإن قدرهتم على تعليم مهارة الكالم بنتيجة 7ضعيف )
 ضعيف. 

 
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةمقارنة 

وبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  
 الضابطة، فقدم الباحثة ادلقارنة بُت اختبار القبلي والبعدي لتلك 

 اجملموعة، وادلقارنة كما يلي : 
 

االختبار  ادلستوى النتيجة الرقم
 القبلي

االختبار  
 البعدي

 

عدد    
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤية

-92 شلتازة 1
122 

- - - - 

 %15،4 2 - - 89-82 جيد 2
 %32،8 4 %15،4 2 79-72 مقبول 3
 %53،8 7 %84،6 11 69-2 ضعيف 4
 %122 13 %122 13  العدد 
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وابلنسبة إىل البيان ادلقرنة بُت االختبار القبلي والبعدي  

% من 84،6فظهر أن يف االختبار القبلي  الضابطةللمجموعة 
% من التالميذ يف مستوى 15،4، و التالميذ يف مستوى ضعيف

% من التالميذ يف 53،8. وأما االختبار البعدى ظهر أن مقبول
ى مقبول، % من التالميذ يف مستو 32،8، ومستوى ضعيف

. وىذا البياانت يعٍت أن % من التالميذ يف مستوى جيد15،4و
 من نتيجة االختبار القبلي.أكرب نتيجة االختبار البعدي 

 وعرض حتليل البياانت عن االختبارين ابالختبار اإلحصائ -6

 (Uji T) 

وبعد مقارنة نتائج االختبار البعدي بُت اجملموعة الضابطة  
الباحثة بتقوًن نتائج عدد اإلطلراف ادلربع من والتجريبية، فشرحت 

 اجملموتُت وىي كما يف اجلدوال :
 
اجملموعة   الرقم

 الضابطة
اجملموعة    

 التجريبية
  

 Y1 Y2 (Y)   
 X1 X2 (X)   

 

1 52 65 15 225 55 82 25 625 
2 54 67 13 169 65 81 16 256 
3 63 72 9 81 71 85 14 196 
4 72 82 12 122 63 83 22 422 
5 62 69 7 49 62 82 22 422 
6 71 81 12 122 64 82 18 324 
7 52 63 11 121 69 83 14 196 
8 51 62 9 81 74 87 13 169 
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9 52 59 9 81 58 82 22 484 
12 64 72 6 36 56 79 23 529 
11 67 72 5 25 73 86 13 169 
12 65 69 4 16 67 84 17 289 
13 66 72 6 36 75 89 14 196 

112 114 899 785 اجملموع
2 

852 1279 22
9 

423
3 

N   ∑  ∑  
 

   ∑  ∑  
 

 

 
 وىي يلي توضيح ما يف اجلدول السابق : 

 
X1 = نتائج االختبار القبلي اجملموعة التجريبية 
X2 = نتائج االختبار البعدي اجملموعة التجريبية 
(X) = عدد االضلراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
 عدد االضلراف ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية =   

 رلموع عدد االضلراف من نتائج اجملموعة التجريبية =  ∑
∑  

 
 رلموع عدد االضلراف ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 

Y1 = نتائج االختبار القبلي اجملموعة الضابطة 
Y2 = نتائج االختبار البعدي اجملموعة الضابطة 
(Y) = عدد االضلراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
 عدد االضلراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة =   
 رلموع عدد االضلراف من نتائج اجملموعة الضابطة =  ∑
∑  

 
 رلموع عدد االضلراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 
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النتائج وبعد توضيح الباحثة اجلدول السابق، تلخص بعرض  
األتية وىي رلموع عدد االضلراف ادلربع من اجملموعة الضابطة 

 واجملموعة التجريبية، وىي كما يف ىذا اجلدول :
 ) اجلدول ( 

  اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة
رلموعة عدد 

 ( ∑االضلراف )
عدد االضلراف 

∑ادلربع )   ) 
رلموعة عدد 

∑االضلراف )  ) 
عدد االضلراف 

∑ادلربع )   ) 
114 1122 229 4233 

 
Mx = ∑  

 
 

=    
  

 
= 17,6 

∑    =∑    -  ∑    

 
  

= 4233 -      
 

  
  

= 4233 -      
  

  
= 4233 - 4033 
= 200 

My = ∑  

 
  

=    
  

  
= 8,77 

∑    = ∑    -  ∑    

 
  

= 1120 -      
 

  
  

= 1120 -      
  

  
= 1120 - 999 
= 121 

t =      

√(
∑   ∑    

       
) 

 

  
 

 

  
 

 

=          

√(
       

       
) 
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=     

√(
   

  
) 

 

  
 

 

=     

√(
   

   
)

 

=     

√    
 

=     
    

 
t = 6,17 
Df  = (Nx + Ny - 2) 

= 13+13-2 
= 24 

t.s0,01 = 2,797 
t.s0,05 = 2,064 
2,064 < 2,797 < 6,17 

 وحصلت ادلناسب الرموز ابحلساب الباحثة تقوم أ، وبعد 
 t) بتعيُت الباحثة قامت ٍب 6،17=  (t hitung) نتيجة احتساب

table )، احلرية من درجة نتيجة عن الباحثة ويبحث (degree of 

freedom) من (t table )1 ادلعنوي التقدير يف نتيجة أن فوجدت %
 2،264 ىي% 5 ادلعنوي يف التقدير يف ونتيجة 2،797 ىي

 :يلي كما بتقدير
 ادلعنوي ادلستوى نتيجة من أكرب 6،17=  (t hitung) نتيجة 
% = 5 ادلعنوي ادلستوى نتيجة من أكرب وكذلك 797 %2 = 1
 فروض أن أي مقبول، Ha و ضعيف Ho أن دبعٍت وذلك 2،264

اسًتاتيجية استخدام  فعالية أن وخالصتها. مقبول البحث ىذا
 لتعليم مهارة الكالم فعال.   (Ekspositori)التفسَتية 
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 اخلامس الفصل
 مناقشة نتائج البحث

  (Ekspositori)بعد انتهاء إجراء ىذا البحث حول استخدام اسًتاتيجية التفسَتية  
" ابتو، 1لتعليم مهارة الكالم للفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 

 فحصلت الباحثة على اإلستنتاج األخَت :
 لتعليم مهارة الكالم يف (Ekspositori)التفسريية  اسرتاتيجية استخدام تطبيق -1

  " ابتو1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 
اسًتاتيجية إن التعليم يف ىذا البحث يعٍت تعليم مهارة الكالم ابستخدام  

لتعليم مهارة الكالم للفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية  (Ekspositori)التفسَتية 
" ابتو وكتسبت الباحثة البياانت ومنها : قدرة التالميذ يف 1اإلسالمية "ادلعارف 

دلواد يف الفصل، بُت ادلدرس عن اي، أكثر التالميذ النعاس عندما مهارة الكالم
ابللغة العربية ألّنم يشعرون ابلصعوبة.  ونشجاعة حُت يتحدث وليس التالميذ

 يعٍت. (Ekspositori)وتطبيق تعليم مهارة الكالم ابستخدام اسًتاتيجية التفسَتية 
يف ىذا التعليم ىناك التالميذ يشعرون ابحلماسة ويزيل شعور ادلمل لدى  

أن  االسًتاتيجية وادلعرفة اجلديدة. وىناك التالميذ يشعرون ونالتالميذ ألّنم ينال
مهمة لتعليم مهارة الكالم  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية استخدام 

 ومدخلها تساعد التالميذ يف الكالم. 
لتعليم مهارة الكالم   (Ekspositori)إن استخدام اسًتاتيجية التفسَتية  

يبدأ أبربعة اللقاء. اللقاء األول يعٍت تعليم مهارة الكالم بدون اسًتاتيجية 
الباحثة الدرس ابلسالم  الباحثة الدرس ت، األول فتح  (Ekspositori)ة التفسَتي

التالميذ  واجابأقراءة بسم  هللا الرمحن الرحيم و عليكم ورمحة هللا وبركاتو، وب
عن حال التالميذ  ت الباخثةوعليكم السالم ورمحة هللا وبركاتو، وسئل

خبَت واحلمد هلل، والتعارف بُت الباحثة والتالميذ  أجابو التالميذبكيفحالكم و 
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وراقة الباحثة  تبقراءة كشف احلضور، وأبُت عن الغاية يف ىذا الفصل ٍب قسم
 األسئلة إىل التالميذ لالختبار القبلي يف اللقاء األول.

اسًتاتيجية ابالختبار القبلي وتعرف ادلادة ابستخدام  الواللقاء الثاين ماز  
خطوة الثانية يعٍت بدأت الباحثة إبلقاء ادلواد  وأما، (Ekspositori)التفسَتية 

سًتاتيجية اد يف كتاب عاسيوفًقا ل ، (Ekspositori)ابستخدام اسًتاتيجية التفسَتية 
  :ىذه اسًتاتيجية تعليم الشخصية ، فإن اإلجراء أو خطوات تطبيق 

تقدًن  ن طريقع التالميذ، مرحلة اإلعداد عن طريق إعداد التحضَت
،  التالميذنب الكلمات السلبية اليت ؽلكن أن تقلل من ثقة ذباقًتاحات إغلابية و 

وبدء الدرس من خالل التعبَت عن األىداف ادلراد ربقيقها.عرض وشرح ادلواد ىو 
إيصال ادلوضوع مع استعدادات واضحة. أحد األشياء اليت غلب مراعاهتا من قبل 

جعل ادلوضوع مقبواًل وفهًما بسهولة من قبل  ادلعلمُت يف ىذه احلالة ىو كيفية
أبشياء أخرى  التالميذاالرتباط ىو خطوة ربط ادلوضوع بتجارب التالميذ مجيع 

سبكنهم من التقاط عالقاهتم ادلتبادلة يف بنية ادلعرفة الكاملة. يتم تنفيذ خطوة 
ربسُت االرتباط إلعطاء معٌت للموضوع ، معناه ربسُت بنية ادلعرفة لديو ومعٌت 

وقدراهتم التوحيدية. اخلتام ىو ادلرحلة النهائية يف عملية  التالميذجودة تفكَت 
التعلم. يهدف نشاط االستنتاج إىل فهم جوىر كل ادلواد اليت سبت مناقشتها أو 
تقدؽلها. ىذه اخلطوة ىي خطوة مهمة للغاية ، ألنو يف ىذه اخلطوة سيتمكن 

قم بتطبيق ادلوضوع أو تنفيذه ، شلا  تقدؽلي.من أخذ جوىر عملية العرض الالتالميذ
قادرين على تطبيق ادلواد اليت ينقلها ادلعلم يف  التالميذيعٍت أنو غلب أن يكون 

احلياة اليومية. غلب أن تبدأ ىذه اخلطوة بفهم دقيق للمواد اليت يدرسها ادلعلم 
 . 32للطالب

واللقاء الثالث يعٍت تعليم مهارة الكالم ابستخدام اسًتاتيجية التفسَتية 
(Ekspositori)  ، يف اللقاء الثالث عملية التعليمية التالميذ تبدوا أكثر منهم محاسة

                                                           
 

30
 Suyadi, 2013, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, Bandung,: PT Remaja 

Rosdakarya hlm. 154-155. 
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ومتحمس. التالميذ تبدو أكثر نشاطا الصرػلة ويسأل مرة أخرى وربقيق على قدرة 
رى الباحثة أن البحث تدث إىل أمام. حىت ة أو اجلمل وربالتالميذ لًتتيب الكلم

يكف وال ػلتاج إىل أن يستمر يف الدورة القدؽلة، إال أنو على اعتبار أن نتيجة 
اللقاء الثاين قد ازدادت، وىذا يعٍت أنو من اللقاء الثاين إىل اللقاء الثالث فإن 

  يد بشكل جيد.ر دافع تعليم التالميذ ؽلكُت أن ت الزايدة يف

اللقاء الربع وىذا اللقاء األخَت، يف ىذا اللقاء قامت الباحثة  وآلخر يعٍت
م مهارة الكالم ابستخدام يتعلج أو قدرة التالميذ بعد نتائالابالختبار البعدي دلعرفة 

  .(Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية 
 يفمهارة الكالم  لتعليم (Ekspositori)فعالية استخدام اسرتاتيجية التفسريية  -2

 " ابتو1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 
بعد اجراء االختبار القبلي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، اجراء   

اسًتاتيجية التجريبة للمجموعة التجريبية لنيل نتيجة تقييم التالميذ، بعد استخدام 
لتعليم مهارة الكالم لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية  (Ekspositori)التفسَتية 

" ابتو عندما استخدمت الباحثة ىذه اسًتاتيجية يف الفصل 1اإلسالمية "ادلعارف 
لقبلي للمجموعة علم الطبيعية وعلم االجتماعية أن النتيجة االختبار الالعاشر 

للمجموعة الضابطة وأما نتيجة االختبار القبلي  65،4ابدلعدلة  852التجريبية ىي
. ومن ىذه النتيجة تعرف أن قدرة التالميذ يف مهارة  62،4ابدلعدلة  785ىي 

. (Ekspositori)قبل استخدام اسًتاتيجية التفسَتية  يساويالكالم بُت اجملموعتُت 

 83ابدلعدلة  1279ٍب ترى إىل نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية ىي 
. ىذه  69،1ابدلعدلة  899لبعدي للمجموعة الضابطة ىي وأما نتيجة االختبار ا

النتيجة تدل على أن قدرة التالميذ يف اجملموعة التجريبية أكرب وأحسن من نتيجة 
رة الكالم ابستخدام اسًتاتيجية التفسَتية موعة الضابطة، ألّنم تتعلمون مهاللمج

(Ekspositori) .مون مهارة الكالم والنتيجة للمجموعة الضابطة أسفل ألّنم تتعل
 .(Ekspositori)بال استخدام اسًتاتيجية التفسَتية 
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 نتيجة من أكرب 6،17=  (t hitung) نتيجةٍب وجدت الباحثة أن   
% 5 ادلعنوي ادلستوى نتيجة من أكرب وكذلك 797 2% = 1 ادلعنوي ادلستوى

استخدام  دبعٍت أو مقبول، Ha و ضعيف H0 أن دبعٍت وذلك 2،264= 
لتعليم مهارة الكالم يف ادلدرسة الثانوية  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية 

" ابتو فعال. ألن نتيجتها أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي 1اإلسالمية "ادلعارف 
%. كما قال سوغيونو "أن مقياس التجرييب ىو : 5% ونتيجة ادلستوى ادلعنوي 1

 Haمردود و  H0فذلك دبعٍت أن  t-tableاالحصائي أكرب من  tإذا وجد النتيجة 
 H0فذلك دبعٍت أن  t-tableاالحصائي أصغر من  tمقبول. وإذا وجد النتيجة 

 . 31"مردود Haمقبول و 
اسًتاتيجية التفسَتية فتعرف من البياانت والبحث السابق على أن   
(Ekspositori)  تساعد التالميذ يف مهارة الكالم. ويف ىذا البحث وجدت الباحثة

يعٍت يشعر التالميذ  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية تغيَت بعد أن استخدام 
حبماسة ومتحسهم أثناء التعليم يف الفصل. وأسهلهم ادلادة الدراسي اليت شرحت 

قابلة مع ادلدرس وبعض ادلعلمة. صرحت بذلك التالميذ عندما تقوًن الباحثة دب
يف الفصل  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية التالميذ بعد أن تستخدًن 

التجريبية. نظر إىل نتيجة التالميذ واالختبار توجد الفرق ادلهم قبل استخدام 
وبعد استخدامها وكذلك بُت اجملموعة  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية 

 (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية طة. وتدل أن ىذه التجريبية واجملموعة الضاب

 يف تعليم مهارة الكالم أو دبعٍت ىي فعال. تساعد وتؤثر
  

                                                           
 

31
 Sugiyono, 2012,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung : Alfabeta. 

Hlm. 99-100 
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 السادس الفصل
 اإلختتام

 ملخص نتائج البحث - أ
فعالية استخدام اسًتاتيجية التفسَتية وبعد انتهاء إجراء البحث عن  

(Ekspositori) 1الثانوية اإلسالمية "ادلعارف ادلدرسة  يفمهارة الكالم  لتعليم "
 تاج األخَت :نجاوى الشرقية وصلت الباحثة إىل اإلست ابتو
اسًتاتيجية التفسَتية ستخدام يف إجراء عملية التعليم الللغة العربية اب  -1

(Ekspositori)  لتعليم مهارة الكالم، تعرف الباحثة أحوال التالميذ يف تعليم
يشعرون ابحلماسة والدافعة يف عملية تعليم  مهارة الكالم هبذه االسًتاتيجية

مهارة الكالم. ويعرب ذلك ىم يشعرون بسهولة يف التعبَت الشفهي. ألن يف 
 (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية ستخدام عملية تعليم مهارة الكالم اب

تعليم شلتعة  ، وغلعل عمليةايستطيع التالميذ أن يعاونوا بُت بعضهم وبعض
 ومرػلة. 

لتعليم مهارة الكالم  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية عالية استخدام ف  -2
" ابتو عندما 1لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "ادلعارف 

علم الطبيعية وعلم لاستخدمت الباحثة ىذه االسًتاتيجية يف الفصل العاشر 
  852االجتماعية أن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية ىي

 785وأما نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة ىي  65،4ابدلعدلة 
. ومن ىذه النتيجة تعرف أن قدرة التالميذ يف مهارة الكالم  62،4ابدلعدلة 

ٍب ترى إىل . (Ekspositori)فسَتية بُت اجملموعتُت قبل استخدام اسًتاتيجية الت
وأما  83ابدلعدلة  1279نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية ىي 
ٍب .  69،1ابدلعدلة  899نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة ىي 

 ادلستوى نتيجة من أكرب 6،17=  (t hitung) نتيجةوجدت الباحثة أن 
% = 5 ادلعنوي ادلستوى نتيجة من أكرب وكذلك 797 2% = 1 ادلعنوي



57 
 

استخدام  دبعٍت أو مقبول، Ha و ضعيف H0 أن دبعٍت وذلك 2،264
لتعليم مهارة الكالم يف ادلدرسة الثانوية  (Ekspositori)اسًتاتيجية التفسَتية 
 " ابتو فعال.1اإلسالمية "ادلعارف 

 مقرتحات البحث - ب
من البياانت عن نتائج البحث السابقة، قدمت الباحثة بعض مقًتحات  

 البحث : 
الباحثة على مدرس اللغة العربية أن ؼلتار اسًتاتيجية التعليم  ترجو  -1

 ادلناسبة بتعليم مهارة الكالم.
أن يهتم ادلدرس بكفاءة التالميذ ومستواىم ابدلوضوع واالسًتاتيجية    -2

 ادلستخدمة
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 ادلراجعقائمة 
 بيةادلراجع العر 

ستاكا فرو  فو ، إندونيسي : ، سنو قاموس ادلنور عريب1997، أمحد منورو 
 كيسمفر سورابايز.

دار : ادلهارات اللغوية ما علتها وطرائق تدريسها  ،1992 الدكتور دمحم عليان، 
"، الدويلكتاب"ربليل العالقات الدولية دراسة يف إدارة الصراع  .للنشر والتوزيع ادلسلم

  .2212دار النهضة العربية ، القاىرة  
الفصل  –، اسًتاتيجية الفتوحات اإلسالمية 2213،د. حسُت عالوي حليفة 

  .دار احلكمة : ادلعاصرة االسًتاتيجية، األول النظرية 
 مصر:معجم اللغة العربية.، ادلعجم الوسيطن اجلزء الثاين ،1۹۸۹إبراىيم مدكور،  
،  تدريس اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية ،1۹۸۸دمحم صالح الدين على رلاورى،  
 دار القلم.:  كويت 
 زلمود كالمل الناقة ورشدي أمحد طعيمة 
 القاىرة : عامل الكتب. تعليم اللغة العربية ادلعاصرة،  ،2215، الدكتور سعيد اليف 
الكويت : مكتبة  ،العربية تدريس فنون اللغة ،1984، الدكتور علي أمحد مدكور 
 الفالح. 
، فاكس : دار األندلس للنشر ادلهارة اللغوية، 2217الدكتور دمحم صاحل الشطي،  

 والتوزيع. 
، جوردان : دار لفكر للطباعة تدريس اللغة العربية، 2222وليد أمحد جابر،  

 .والنشر والتوزيع
، أدواتو وأساليبوالبحث الععلمي مفهومو و ، 1997ذوقان عبيدات وآخرون،  

 .الرايض : دار اسامة للنشر والتوزيع
 
 



59 
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Iskandar, 2009, Metodologi Pendidikan Dan Sosial, Jakarta: Gunung Persada 

 Press.  

Team Penyusun Buku, 1976,  Pedoman Bahasa Arab Direktorat Jendral 
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Sanjaya Wina, 2009, Strategi Pembelajaan Berorientasi Standar Proses 
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Sugiyono, 2009,  Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, 

 Kualitatif dan  R&D, Bandung : Alfabeta. 
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 اتحققائمة ادلل
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Madrasah  : MA Ma’arif 01 Kota Batu 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : X (Sepuluh) / 2 

Materi pokok :  هواية الطالب وادلعرض (Maharah Kalam) 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (1 x 45 menit) 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu :  

1. Melakukan dialog sesuai dengan topik ىواية الطالب وادلعرض dengan baik dan 

benar 

2. Menjawab soal sederhana terkait dengan topik ىواية الطالب وادلعرض dengan 

baik dan benar 

3. Merangkai kalimat sederhana terkait topik  ىواية الطالب وادلعرض  serta 

menyampaikannya 

ALAT DAN BAHAN 

Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, kertas terdapat 

gambar hobi, Papan Tulis dan Spidol. 

KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 Guru mengucapkan salam dan membaca basmalah bersama 

 Guru  menanyakan kabar dan kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan langkah yang akan dilaksanakan selama proses 

pembelajaran serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan   

 Guru memberikan motivasi awal untuk belajar Bahasa Arab 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Mengamati :  

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat terkait topik 

  ىواية الطالب وادلعرض
 Mendengarkan beberapa mufrodat terkait topik lalu semua siswa 

mengulangi setelah guru melafalkan 

Menanya :  

 Melakukan tanya jawab sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض  
 Menjawab pertanyaan sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض secara lisan 

 Menanyakan kata/kalimat terkait topik ىواية الطالب وادلعرض yang belum 

difahami  
Mengeksplorasi : 
 Merangkai kata menjadi kalimat sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

 Mencoba mengungkapkan dan memahami kalimat sederhana yang sudah 

disusun terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

Mengasosiasikan :  
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 Menyimpukan materi tentang ىواية الطالب وادلعرض yang sudah disampaikan 

oleh guru secara lisan 

Mengkomunikasikan :  

 Menghafal kosakata baru terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

 Menyusun kalimat sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

 Menyampaikan kalimat sederhana yang sudah disusun terkait topik  ىواية
 secara lisan الطالب وادلعرض

Kegiatan Penutup (20 menit) 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil belajar hari ini  

 Guru melakukan penilaian dan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran dengan cara memberikan tugas kepada siswa sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berkutnya 

 Salam dan do’a penutup dipimpin oleh salah satu siswa. 
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PENILAIAN 
 

Tema : ىواية الطالب وادلعرض 

Aspek : berbicara terkait topik 

Rubrik Penilaian  

No 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian  

Total 

Skor 
Ketepatan 

kata 
penekanan 

Ketepatan 

lajah 

Kesesuaian 

kalam 

dengan 

judul 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
  

Deskripsi  

Aspek Penilaian Skor 

Ketepatan kata 25 

Penekanan  25 

Ketepatan lahjah 20 

Kesesuaian kalam dengan judul  30 

 

Remidial 
 Guru memberi latihan ulang pada peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan minimal. 

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan 

tugas untuk menjawab soal sederhana dari guru secara lisan. 

 

Pengayaan 

 Guru memberikan penguatan dan pengayaan kepada peserta didik yang 

telah mencapai ketuntasan belajar dengan memberikan soal-soal 

maupun tugas lainnya. 

 Guru mencatat dan memberi tambahan nilai bagi peserta didik yang 

berhasil dalam pengayaan 

 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Lina Hasanah, S.Pd  

  

Malang, 20 Januari 2020 

Guru Peneliti 

 

 

Aulia Andriani 
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LAMPIRAN  

 

 (القدم كّرة)
 :  الصورة حول أسئلة. أ

 ......  ىواييت ؟ ىوايتك ما .1
 ...... ألعب .2
 ...... ؟ تلعب أين .3
 ...... ؟ تلعب مىت .4
 ...... ؟ القدم كرّة تلعب من مع .5

 

 (الرسم)
 :  الصورة حول أسئلة. ب

 ......  ىواييت ؟ ىوايتك ما .1
 ...... عن أرسم .2
 ...... ؟ ترسم أين .3
 ...... ؟ ترسم مىت .4
 ...... ؟ ترسم من مع .5

 

 (الطبخ)
 :  الصورة حول أسئلة. ج

 ......  ىواييت ؟ ىوايتك ما .1
 ...... عن اطبخ .2
 ...... ؟ تطبخ أين .3
 ...... ؟ تطبخ مىت .4
 ...... ؟ تطبخ من مع .5

 

 (القراءة)
 :  الصورة حول أسئلة. د

 ......  ىواييت ؟ ىوايتك ما .1
 ...... عن تقرأ .2
 ...... ؟ تقرأ أين .3
 ...... ؟ تقرأ مىت .4
 ...... ؟ تقرأ من مع .5
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Madrasah  : MA Ma’arif 01 Kota Batu 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : X (Sepuluh) / 2 

Materi pokok :   الطالب وادلعرضهواية  (Maharah Kalam) 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (1 x 45 menit) 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu :  

1. Melakukan dialog sesuai dengan topik ىواية الطالب وادلعرض dengan baik dan 

benar 

2. Menjawab soal sederhana terkait dengan topik ىواية الطالب وادلعرض dengan baik 

dan benar 

3. Merangkai kalimat sederhana terkait topik  ىواية الطالب وادلعرض  serta 

menyampaikannya 

 

ALAT DAN BAHAN 

Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, kertas terdapat 

gambar hobi, Papan Tulis dan Spidol. 

 

KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 Guru mengucapkan salam dan membaca basmalah bersama 

 Guru  menanyakan kabar dan kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan langkah yang akan dilaksanakan selama proses 

pembelajaran serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan   

 Guru memberikan motivasi awal untuk belajar Bahasa Arab 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Mengamati :  

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat terkait topik 

  ىواية الطالب وادلعرض
 Mendengarkan beberapa mufrodat terkait topik lalu semua siswa 

mengulangi setelah guru melafalkan 

Menanya :  

 Melakukan tanya jawab sederhana terkait topik وادلعرض ىواية الطالب   
 Menjawab pertanyaan sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض secara lisan 

 Menanyakan kata/kalimat terkait topik ىواية الطالب وادلعرض yang belum 

difahami  
Mengeksplorasi : 
 Merangkai kata menjadi kalimat sederhana terkait topik  وادلعرضىواية الطالب  
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 Mencoba mengungkapkan dan memahami kalimat sederhana yang sudah 

disusun terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

Mengasosiasikan :  

 Menyimpukan materi tentang ىواية الطالب وادلعرض yang sudah disampaikan 

oleh guru secara lisan 

Mengkomunikasikan :  

 Menghafal kosakata baru terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

 Menyusun kalimat sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

 Menyampaikan kalimat sederhana yang sudah disusun terkait topik  ىواية
 secara lisan الطالب وادلعرض

Kegiatan Penutup (20 menit) 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil belajar hari ini  

 Guru melakukan penilaian dan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran dengan cara memberikan tugas kepada siswa sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berkutnya 

 Salam dan do’a penutup dipimpin oleh salah satu siswa. 
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PENILAIAN 
 

Tema : ىواية الطالب وادلعرض 

Aspek : berbicara terkait topik 

Rubrik Penilaian  

No 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian  

Total 

Skor 
Ketepatan 

kata 
penekanan 

Ketepatan 

lajah 

Kesesuaian 

kalam 

dengan 

judul 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
  

Deskripsi  

Aspek Penilaian Skor 

Ketepatan kata 25 

Penekanan  25 

Ketepatan lahjah 20 

Kesesuaian kalam dengan judul  30 

 

Remidial 
 Guru memberi latihan ulang pada peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan minimal. 

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan 

tugas untuk menjawab soal sederhana dari guru secara lisan. 

Pengayaan 

 Guru memberikan penguatan dan pengayaan kepada peserta didik yang 

telah mencapai ketuntasan belajar dengan memberikan soal-soal 

maupun tugas lainnya. 

 Guru mencatat dan memberi tambahan nilai bagi peserta didik yang 

berhasil dalam pengayaan 

 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Lina Hasanah, S.Pd  

  

Malang, 20 Januari 2020 

Guru Peneliti 

 

 

Aulia Andriani 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Madrasah  : MA Ma’arif 01 Kota Batu 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : X (Sepuluh) / 2 

Materi pokok :  هواية الطالب وادلعرض (Maharah Kalam) 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (1 x 45 menit) 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu :  

1. Melakukan dialog sesuai dengan topik ىواية الطالب وادلعرض dengan baik dan 

benar 

2. Menjawab soal sederhana terkait dengan topik ىواية الطالب وادلعرض dengan baik 

dan benar 

3. Merangkai kalimat sederhana terkait topik  ىواية الطالب وادلعرض  serta 

menyampaikannya 

 

ALAT DAN BAHAN 

Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, kertas terdapat 

gambar hobi, Papan Tulis dan Spidol. 

 

KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 Guru mengucapkan salam dan membaca basmalah bersama 

 Guru  menanyakan kabar dan kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan langkah yang akan dilaksanakan selama proses 

pembelajaran serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan   

 Guru memberikan motivasi awal untuk belajar Bahasa Arab 

Kegiatan Inti (55 menit) 

 

Mengamati :  

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat terkait topik 

  ىواية الطالب وادلعرض
 Mendengarkan beberapa mufrodat terkait topik lalu semua siswa 

mengulangi setelah guru melafalkan 

Menanya :  

 Melakukan tanya jawab sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض  
 Menjawab pertanyaan sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض secara lisan 

 Menanyakan kata/kalimat terkait topik ىواية الطالب وادلعرض yang belum 

difahami  
Mengeksplorasi : 
 Merangkai kata menjadi kalimat sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 
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 Mencoba mengungkapkan dan memahami kalimat sederhana yang sudah 

disusun terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

Mengasosiasikan :  

 Menyimpukan materi tentang ىواية الطالب وادلعرض yang sudah disampaikan 

oleh guru secara lisan 

Mengkomunikasikan :  

 Menghafal kosakata baru terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

 Menyusun kalimat sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

 Menyampaikan kalimat sederhana yang sudah disusun terkait topik  ىواية
 secara lisan الطالب وادلعرض

Kegiatan Penutup (20 menit) 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil belajar hari ini  

 Guru melakukan penilaian dan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran dengan cara memberikan tugas kepada siswa sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berkutnya 

 Salam dan do’a penutup dipimpin oleh salah satu siswa. 
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PENILAIAN 
 

Tema : وادلعرض ىواية الطالب  

Aspek : berbicara terkait topik 

Rubrik Penilaian  

No 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian  

Total 

Skor 
Ketepatan 

kata 
penekanan 

Ketepatan 

lajah 

Kesesuaian 

kalam 

dengan 

judul 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
  

Deskripsi  

Aspek Penilaian Skor 

Ketepatan kata 25 

Penekanan  25 

Ketepatan lahjah 20 

Kesesuaian kalam dengan judul  30 

 

Remidial 

 Guru memberi latihan ulang pada peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan minimal. 

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan 

tugas untuk menjawab soal sederhana dari guru secara lisan. 

Pengayaan 

 Guru memberikan penguatan dan pengayaan kepada peserta didik yang 

telah mencapai ketuntasan belajar dengan memberikan soal-soal 

maupun tugas lainnya. 

 Guru mencatat dan memberi tambahan nilai bagi peserta didik yang 

berhasil dalam pengayaan 

 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Lina Hasanah, S.Pd  

  

Malang, 20 Januari 2020 

Guru Peneliti 

 

 

Aulia Andriani 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Madrasah  : MA Ma’arif 01 Kota Batu 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : X (Sepuluh) / 2 

Materi pokok :  هواية الطالب وادلعرض (Maharah Kalam) 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (1 x 45 menit) 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu :  

1. Melakukan dialog sesuai dengan topik ىواية الطالب وادلعرض dengan baik dan 

benar 

2. Menjawab soal sederhana terkait dengan topik ىواية الطالب وادلعرض dengan baik 

dan benar 

3. Merangkai kalimat sederhana terkait topik  ىواية الطالب وادلعرض  serta 

menyampaikannya 

 

ALAT DAN BAHAN 

Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, kertas terdapat 

gambar hobi, Papan Tulis dan Spidol. 

 

KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 Guru mengucapkan salam dan membaca basmalah bersama 

 Guru  menanyakan kabar dan kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan langkah yang akan dilaksanakan selama proses 

pembelajaran serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan   

 Guru memberikan motivasi awal untuk belajar Bahasa Arab 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Mengamati :  

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat terkait topik 

  ىواية الطالب وادلعرض
 Mendengarkan beberapa mufrodat terkait topik lalu semua siswa 

mengulangi setelah guru melafalkan 

Menanya :  

 Melakukan tanya jawab sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض  
 Menjawab pertanyaan sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض secara lisan 

 Menanyakan kata/kalimat terkait topik ىواية الطالب وادلعرض yang belum 

difahami  
Mengeksplorasi : 
 Merangkai kata menjadi kalimat sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 
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 Mencoba mengungkapkan dan memahami kalimat sederhana yang sudah 

disusun terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

Mengasosiasikan :  

 Menyimpukan materi tentang ىواية الطالب وادلعرض yang sudah disampaikan 

oleh guru secara lisan 

Mengkomunikasikan :  

 Menghafal kosakata baru terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

 Menyusun kalimat sederhana terkait topik ىواية الطالب وادلعرض 

 Menyampaikan kalimat sederhana yang sudah disusun terkait topik ية ىوا
 secara lisan الطالب وادلعرض

 tentang jawaban siswa  

Kegiatan Penutup (20 menit) 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil belajar hari ini  

 Guru melakukan penilaian dan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran dengan cara memberikan tugas kepada siswa sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berkutnya 

 Salam dan do’a penutup dipimpin oleh salah satu siswa. 
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PENILAIAN 
 

Tema : ىواية الطالب وادلعرض 

Aspek : berbicara terkait topik 

Rubrik Penilaian  

No 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian  

Total 

Skor 
Ketepatan 

kata 
penekanan 

Ketepatan 

lahjah 

Kesesuaian 

kalam 

dengan 

judul 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
  

Deskripsi  

Aspek Penilaian Skor 

Ketepatan kata 25 

Penekanan  25 

Ketepatan lahjah 20 

Kesesuaian kalam dengan judul  30 

 

Remidial 

 Guru memberi latihan ulang pada peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan minimal. 

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan 

tugas untuk menjawab soal sederhana dari guru secara lisan. 

Pengayaan 

 Guru memberikan penguatan dan pengayaan kepada peserta didik yang 

telah mencapai ketuntasan belajar dengan memberikan soal-soal 

maupun tugas lainnya. 

 Guru mencatat dan memberi tambahan nilai bagi peserta didik yang 

berhasil dalam pengayaan 

 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Lina Hasanah, S.Pd  

  

Malang, 20 Januari 2020 

Guru Peneliti 

 

 

Aulia Andriani 
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LAMPIRAN  

 

 (القدم كّرة)
 :  الصورة حول أسئلة. أ

 ......  ىواييت ؟ ىوايتك ما .1
 ...... ألعب .2
 ...... ؟ تلعب أين .3
 ...... ؟ تلعب مىت .4
 ...... ؟ القدم كرّة تلعب من مع .5

 

 (الرسم)
 :  الصورة حول أسئلة. ب
 ......  ىواييت ؟ ىوايتك ما .1
 ...... عن أرسم .2
 ...... ؟ ترسم أين .3
 ...... ؟ ترسم مىت .4
 ...... ؟ ترسم من مع .5

 

 (الطبخ)
 :  الصورة حول أسئلة. ج
 ......  ىواييت ؟ ىوايتك ما .1
 ...... عن اطبخ .2
 ...... ؟ تطبخ أين .3
 ...... ؟ تطبخ مىت .4
 ...... ؟ تطبخ من مع .5

 

 (القراءة)
 :  الصورة حول أسئلة. د
 ......  ىواييت ؟ ىوايتك ما .1
 ...... عن تقرأ .2
 ...... ؟ تقرأ أين .3
 ...... ؟ تقرأ مىت .4
 ...... ؟ تقرأ من مع .5
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Responden : Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Nama  : Lina Hasanah, S.Pd 

 

1. Apakah dalam pembelajaran Bahasa Arab semua siswa sudah mengenal 

dan menguasai empat ketrampilan dalam berbahasa Arab ? 

- Belum  

2. Apa faktor faktor penghambat dan pendukung dalam memaksimalkan 

pembelajaran Bahasa Arab khususnya untuk maharah kalam ? 

- Faktor penghambatnya karena penggunaan gadget, dan berasal dari 

jenjang sekolah yang berbeda 

- Faktor pendukungnya mereka mau menghafalkan kosakata kemudian 

mempraktekkannya misalnya ada teks khiwar kemudian mereka mau 

maju ke depan untuk kalam. 

3. Bagaimana kondisi suasana kelas ketika siswa mengikuti pembelajaran 

Bahasa Arab khususnya maharah kalam? 

- Kondisi terkadang kondusif sesuai dengan mood siswa, biasanya kalau 

jam pelajaran pagi mereka bisa diatur kalau jam pelajaran siang 

tergantung kondisi mood siswa tetapi guru selalu berusaha agar 

pembelajaran bisa berjalan dengan efektif 

4. Selama ini strategi/metode pembelajaran apa yang anda gunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Arab khususnya untuk mengasah kemampuan 

maharah kalam?  

- Strategi mubasyaroh (secara langsung) 

5. Apa yang menjadi alasan anda menggunakan strategi/metode dalam 

Bahasa Arab khususnya Maharah Kalam? 

- Karena mereka lebih aktif jika menggunakan strategi mubasyaroh dn 

siswa memang harus berperan aktif di dalam kelas. Misalnya saya 

memberikan kosakata, mereka mengembangkan, membuat kalimat, 

jika tidak tau mereka selalu berusaha mennayakannya.  
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B. Responden : Siswa 1 

Nama  : Astagina Arif Bima S 

 

1. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran bahasa Arab menggunakan 

strategi Ekspositori ? 

- Pembelajaran yang seru terkadang memahamkan dan memudahkan dalam 

berbicara menggunakan bahasa Arab 

2. Apa saja kendala yang kamu temui saat belajar menggunakan strategi 

Ekspositori ?  

- Menurut saya karena siswa kurang dalam memahami kosakata bahasa 

Arab  

3. Menurut kamu, apakah ketrampilan berbicara penting untuk ditingkatkan 

dalam belajar Bahasa Arab ? 

- Penting, karena dalam berbicara kita bisa mengembangkan kosakata 

yang kita milki 

4. Apakah ada kemudahan dalam berbicara Bahasa Arab kamu dengan 

menggunakan strategi Ekspositori ? 

- Mudah  

5. Apakah strategi Ekspositori ini efektif digunakan dalam pembelajaran Bahasa 

Arab khususnya dalam meningkatkan kemampuan berbicara ?  

- Efektif 
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C. Responden : Siswa 2 

Nama  : Agista Sabila Florensia Maharani 

 

1. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan strategi Ekspositori ? 

- Menggunakan strategi ini saya lebih mudah menerima pelajaran 

dan lebih mudah dalam mengingat kosakata sehingga mudah 

dalam berbicara 

2. Apa saja kendala yang kamu temui saat belajar menggunakan strategi 

Ekspositori?  

- Kurangnya mengetahui kosakata 

3. Menurut kamu, apakah ketrampilan berbicara penting untuk 

ditingkatkan dalam belajar Bahasa Arab ? 

- Iya penting  

4. Apakah ada kemudahan dalam berbicara Bahasa Arab kamu dengan 

menggunakan strategi Ekspositori ? 

- Memudahkan sekali dalam berbicara menggunakan bahasa Arab 

5. Apakah strategi Ekspositori ini efektif digunakan dalam pembelajaran 

Bahasa Arab khususnya dalam meningkatkan kemampuan berbicara ?  

- Efektif  

 



78 
 



79 
 

 



81 
 

 السرية الذاتية
 

 ادلعلومات الشخصية . أ
 : أولياء أندرايين      اإلسم

 1997نوفمبَت  32ادلكان/اتريخ ادلولود: ماالنج، 
 : اإلندونيسية     اجلنسية

 : كلية علوم الًتبية والتعليم/قسم تعليم اللغة العربية    كلية/قسم
 285822342251:     رقم اجلوال

 
 ادلستوى الدراسي . ب

 السنة ادلستوى الدراسي
 م2226-2224 روضة األطفال العصر ماالنج

 م2212-2226 اإلبتدائية إسالمية ايسفوري ماالنجادلدرسة 
 م2213-2212 سطة الرفاعي غاندغلكي ماالنجادلدرسة ادلتو 

 م2216-2213 ادلدرسة العالية الثنائية اللغة اإلسالمية ابتو
بكلوريوس )سرجاان( يف قسم تعليم اللغة العربية  
كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان مالك 

 اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراىيم 

 م2216-2222

 

 

 


