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0٥0٥ 



فعالية إستخدام طريقة المحاورة لترقية مهارة الكالم في مدرسة جندرال سوديرمان 
 الثانوية كاليفاري

ية علوم ( لكل S-1مقدمة إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درجة بكالوريوس )
 الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

 
 إعداد الطالب :

 نيزار أوليا رحمن واحد
 ١١١١٥١۱٦رقم القيد 

 
 إشراف :

 الدكتور الحاج بشري مصطفى الماجستير 
 ١000١0١١0٥٥٥٥1١٥٥1رقم التوظيف : 

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم

 مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا 
0٥0٥ 
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 استهالل
 

يَآ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس 
ۖ   َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنشُ ُزوا  فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّه َلُكْم 

   ۖ يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعلْ َم َدرََجاٍت 
 َواللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبير  

 ﴾١١: المجادلةسورة  ﴿
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 إهداء

 

 أهدي خالصا هذا البحث الجامعي إلى:

 

 أمي المحبوبة: أنيسوة الفضيلة

عسى اهلل أن يغفر هلا ويرمحها وجيعل اجلنة مثواها ويقبل كل عملها الصاحل يف الدنيا، 
هي الىت ربيتين منذ صغريي، اليت قد نصحتين  عل قربها روضة من رياض اجلنةوجي

 وعلمتين كل العلوم واألشياء الكثرية

 

 أبي المحبوب: مخليص سواردي

 عسى اهلل أن يرمحه ىف الدنيا واآلخرة ويعطيه طويل العمر والصحة الدائمة

 يرباىن منذ صغري الذى علمىن كل شيء، الذى علمىن عن حمافظة النفس، والذى قد 

 

 

 

 



 ج
 

 شكر وتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أنعم على العباد فصب املاء صبا، وشق األرض شقا، ورزقهم  
خريات، وأطعمهم فاكهة وأبا، أمحده سبحانه وأشكره على نعامه اليت ال تعّدة وال حتصى، 

 ون املال حبا مجا، أما بعد.وأشهد أن ال إله أال اهلل وحده ال شريك له القائل وحتب

أشكر شكرا إىل اهلل عّز وجّل على نعمة القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت  
فعالية إستخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم يف  من البحث اجلامعى باملوضوع "

ي وال عمدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاري ". وقد انتهيت كتابة هذا البحث اجلام
 ميكن امتامه بدون مساعدة اآلخر، ولذلك يقدم الباحث الشكر إىل:

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك  .١
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد الكلية كلية علوم الرتبية  .0
 امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.والتعليم جب

فضيلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .1
 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

احث املشرف الذي أفاد الب،  احلاج بشري مصطفى املاجستريفضيلة الدكتور  .4
وعلميا وتوجيه خطواته يف كل مراحل  إعداد هذا البحث اجلامعي منذ بداية  علميا

فكرة الباحث حىت إنتهاء منه، فله من اهلل خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر 
 والتقدير.

مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم  .١
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 فضيلة األستاذ أغوس هاريانا، رئيس املدرسة جندرال سوديرمان كاليفاري. .٦



 د
 

 فضيلة املشرفون يف املدرسة جندرال سوديرمان كاليفاري. .0
جبامعة موالنا مالك  0٥١١مجيع أصحاىب يف قسم تعليم اللغة العربية مرحلة السنة  .8

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

خيلو من األخطاء والنقائص. لذا يرجو الباحث إىل وأخريا أن هذه الكتابة ال 
القارئ العزيز يصحيحا لألخطاء فيها حىت يصبح هذا البحث العلمي حبثا كامال ونافعا. 

 وباهلل التوفيق واهلداية وهلل احلمد يف األول واألخري. جزاكم اهلل خري اجلزاء.

 

        0٥0٥فرباير  08ماالنج،  

 الباحث

 
 

 ن واحدنيزار أوليا رمح
       ١١١١٥١۱٦رقم القيد:  
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 مستخلص البحث
 

ديرمان  مدرسة جندرال سو فعالية إستخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم يف .0٥0٥نيزار أوليا رحمن واحد.  
الثانوية كاليفاري. حبث جامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف:  الدكتور احلاج بشري مصطفى 

 املاجستري.

 
   طريقة احملاورة، مهارة الكالمالكلمات األساسية: 

هذا البحث بدافع الطالب يف مهارة الكالم عند تعليم اللغة العربية، وهي عملية تعليم أقل إثارة لالهتمام 
حيث يكون املدرس أكثر متثيالا ويفتقرون إىل جمال الطالب ملمارسة الكالم باللغة العربية يف الفصل حبيث يكون 

ث ر الطالب مهم يف عملية التعليم من مهاراة الكالم حبيأقل محاسا لتعليم اللغة العربية وخاصة مهارة الكالم. ودو 
 عالة.كحل لتجعل تعليم مهارة الكالم ممتعة و ف تتم عملية التعيلم فعالة. لذلك، تقدم الباحث طريقة احملاورة

لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة  ( كيف استخدام طريقة احملاورة١وأما أسئلة البحث من هذا البحث هي 
لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة جندرال سوديرمان كاليفاري  ( ما تأثري طريقة احملاورة0يرمان كاليفاري؟، جندرال سود

 ؟.

وأما منهج هذا البحث هو املنهج التجرييب باملدخل الكمي، و يتكون من اجملموعة التجريبية واجملموعة 
 )االختبار القبلي واالختبار البعدي(.الضابطة. وأما أدوات البحث املستخدمة هي : املقابلة، واالختبار 

( إستخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم يف املدرسة ١وكانت النتائج من هذا البحث فيما يلي : 
خطوات وهم اإلفتتح وعملية تعلم طريقة والتقومي واإلختتام.  4الثانوية جندرال سوديرمان كاليفاري تستعمل إىل 

بية بإستخدام طريقة احملاورة جذابة وسهال، ألنه الطالب يستطعون أن يفهموا عن املفردات وعملية تعلم اللغة العر 
واملوضوع. لكن إستخدام طريقة احملاورة لطالب هلا صعوبات يعين املفردات يصعب نطقها، وبعض الطالب يفتقرون 

لكالم فعالة   بنتائج هذا البحث تدل لرتقية مهارة ا  ( أن استخدام طريقة احملاورة0إىل الثقة للتقدم أمام الفصل. 
وكذلك أكرب من نتيجة املستوى  0.10=  %١أكرب من نتيجة املستوى املعنوي   ١.0أن نتيجة اإلحصائي = 

، وذلك مبعىن مقبولة. وخالصتها أن استخدام طريقة احملاورة فعال لرتقية مهارة الكالم يف  ١.٦0=  %١املعنوى 
 فاري.مدرسة جندرال سوديرمان كالي
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ABSTRAK 

 

Wahid, Nizar Aulia Rahman. 2020. Efektivitas Penggunaan Metode Muhawarah untuk 

Meningkatkan Ketrampilan Berbicara di SMA Jenderal Sudirman Kalipare. 

Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. 

Bisri Mustofa, M.Pd 

 

Kata Kunci: Metode “Muhawarah”, Keterampilan Berbicara 

Penelitihan ini dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan siswa dalam 

berbicara bahasa arab dalam pembelajaran bahasa arab, yang mana proses pembelajaran 

berlangsung kurang menarik dimana guru lebih banyak berperan dan kurang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk praktik berbicara bahasa arab di dalam kelas sehingga 

mereka kurang termotivasi untuk belajar bahasa arab khususnya keterampilan berbicara. 

Padahal peran siswa penting dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara agar 

proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, peneliti menawarkan 

metode Muhawarah sebagai solusi untuk menciptakan pembelajaran maharah kalam yang 

menyenangkan dan efektif. 

Adapun rumusan  masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penggunaan 

Metode Muhawarah untuk meningkatkan keterampilan berbicara di SMA Jenderal 

Sudirman Kalipare ?,  2) Seberapa jauh pengaruh penggunaan metode Muhawarah untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara di SMA Jenderal Sudirman Kalipare ?. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan desain penelitian eksperimen dengan 

pendekatan kuantitatif dan terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Adapun instrumen yang digunakan berupa wawancara, tes (pre-test dan 

post-test). 

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Penggunaan metode muhawarah dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara di SMA Jendral Sudirman Kalipare menggunakan 4 

langkah yaitu pembukaan, proses pembelajaran, evaluasi, penutup. Dan proses 

pembelajaran Bahasa arab dengan menggunakan metode muhawarah menarik dan mudah, 

karena siswa dapat memahami kosa kata dan tema. Akan tetapi menggunakan metode 

muhawarah untuk siswa juga mempunyai kendala yaitu kesulitan mengucapkan kosa kata 

yang sulit, dan sebagian siswa tidak percaya diri untuk maju ke depan kelas. 2) bahwasanya 

penggunaan metode muhawarah untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa efektif. 

Dengan hasil hitungan t-test menunjukkan t- hitung = 5,2 lebih besar dari t-tabel  (tabel 

signifikansi) 1% = 2,39 dan dari 5% = 1,67 dan hasil hipotesa penelitian ini adalah diterima. 

Kesimpulannya, bahwa penggunaan metode muhawarah efektif untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara di SMA Jendral Sudirman Kalipare. 
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ABSTRACT 

 

 Wahid, Nizar Aulia Rahman. 2020. Effectiveness of Using Dialog Method to Improve 

Speaking Skills in Jenderal Sudirman Kalipare High School. Thesis. Department 

of Arabic Language Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Training, State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  Supervisor: Dr. H. Bisri 

Mustofa, M.Pd 

 

Keywords: Dialog Method, Speaking Skill 

This research was backed by a lack of ability to speak Arabic in Arabic language 

learning, which is a less interesting learning process where teachers are more acting and 

lacking opportunities Students to practice speaking Arabic in the classroom so that they are 

less motivated to learn Arabic especially speaking skills 

. Whereas students role is important in the learning process of speaking skills so 

that the learning process takes place effectively. Therefore, researchers offer the method of 

dialog as a solution for creating fun and effective learning of speaking skills. 

As for the formulation of a problem on this research is 1) how to use the Dialog 

method to improve speaking skills at SMA Jendral Sudirman Kalipare?, 2) What influences 

the use of the Dialog method to improve speaking skills at SMA Jendral Sudirman 

Kalipare?. 

In this case researchers use experimental research design with a quantitative 

approach and consist of two groups i.e. experiments group and control groups. The 

instruments used are interviews, tests (pre-test and post-Test) and. 

The results of this study are: 1) The use of Muhawarah methods in improving 

speaking skills at General Sudirman Kalipare High School uses 4 steps: opening, learning 

process, evaluation, closing. And the process of learning Arabic using the Muhawarah 

method is interesting and easy, because students can understand vocabulary and themes. 

However, using the muhawarah method for students also has obstacles that are difficult to 

say difficult vocabulary, and some students are not confident to come to the front of the 

class. 2) The use of the dialog method to improve the speaking skills of students is effective. 

With the result of T-Test shows T-count = 5.2 is which is more T-table (table significance) 

1% = 2.39 and of 5% = 1.67 and the hypothesis result of this research is accepted. In 

conclusion, that the use of the dialog method is effective to improve the speaking skills in 

SMA Jendral Sudirman Kalipare. 

. 
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 محتويات البحث
 أ  ............................................................... استهالل 

 ب  ................................................................. إهداء 
 ج  .......................................................... شكر و تقدير 
 ه  ........................................................... تقرير املشرف 
 و  ........................................................... إقرار الطالب 

 ز  ...................................................... املناقشة   تقرير جلنة
 ح  ....................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 ط  ........................................................  مواعد اإلشراف
 ي  ...................................................... مستخلص البحث 

 ك  ..................................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
 ل  ........................................ مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

 م  ........................................................ حمتويات البحث 
 ف  ............................................................ قائمة اجلدول

  ص ....................................................... قائمة الرسوم البيانية

 الباب األول : اإلطار العام
 ١  ....................................................... خلفية البحث .أ

 1  ....................................................... أسئلة البحث  .ب
 4  ..................................................... أهداف البحث  .ج
 4  ...................................................... فروض البحث  .د
 4  ........................................................ ية البحث أمه .ه
 ١  ...................................................... حدود البحث  .و
 ١  ................................................... حتديد املصطلحات .ز



 ن
 

 ٦  ...................................................... الدراسة السابقة .ح
 الباب الثاني : اإلطار النظري

 المبحث األول: الطريقة التعليمية
 ١٥  ........................................... مفهوم الطريقة التعليمية .أ

 ١٥  ............................................. أمهية الطريقة التعليمية .ب
 ١١  .......................................... ج. اختيار الطريقة التعليمية 

 طريقة المحاورةالمبحث الثاني: 
 ١1  ...................................................  اورةمفهوم احمل .أ
 ١4  .......................................  احملاورة طريقةاألهداف من  .ب

   ١١  ............................................. ج. خطوات طريقة احملاورة
 المبحث الثالث: مهارة الكالم

  ١٦  ................................................أ. مفهوم مهارة الكالم
 ١0  ........................................ ف تعليم مهارة الكالمب.أهدا

 ١8  ........................................... مواد تعليم مهارة الكالم ج.
 ١0  ........................................... طرق تعليم مهارة الكالم د.
 0٥  ......................................... وسائل تعليم مهارة الكالم ه.
 00  ................................................ ومي مهارة الكالمتق و.

 لباب الثالث : منهج البحثا
 04  ........................................... مدخل البحث ومنهجية .أ

 04  .............................................. جمتمع البحث وعينته .ب
 0١  ..................................................... جتربة اإلنتاجج. 



 س
 

 0٦  ................................................ د. البيانات ومصادرها
 00  ...................................... أسلوب مجع البيانات وأدواهتاه. 

 08  ............................................. و. أسلوب حتليل البيانات

 الباب الرابع : عرض البيانات و تحليلها
 ة عن مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاريحملاملبحث األول: 

  1٥ ............................................... البيانات عن املدرسة  .١
  1٥ ...................... مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاريتاريخ  .0
  1١ ........................................... اساسية األهداف املدرسة  .1
 1١ .................................................. مكونات املدرسة  .4
  10 .................................................... املنهج الدراسي  .١
  10 ....... مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاريالرؤية املستقبلة والرسالة  .٦

رمان مدرسة جندرال سودياملبحث الثاين: استخدام طريقة  احملاورة لرتقية مهارة الكالم 
 الثانوية كاليفاري

 11 ............ خطة التدريس بإستخدام طريقة  احملاورة لرتقية املهارة الكالم .أ
 18 .............. عملية تعلم اللغة العربية بإستخدام  طريقة  احملاورة جذابة .ب

 10 ............. دام  طريقة  احملاورة سهالج. عملية تعلم اللغة العربية بإستخ
 10 ...................................بإستخدام  طريقة  احملاورة د. صعوبات

ندرال مدرسة جاملبحث الثالث: فعالية استخدام طريقة  احملاورة لرتقية مهارة الكالم 
 سوديرمان الثانوية كاليفاري

  4١ .................................. نتائج اإلختبار للمجموعة الضابطة -أ
 4١ .................................. نتائج اإلختبار للمجموعة التجريبة -ب



 ع
 

  ١٥ .............. دد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتنينتائج ع -ج
 ١0 ................................... حتليل نتائج االختبار للمجموعتني -د

 الفصل الخامس: مناقشة البحث

  لثانويةا مدرسة جندرال سوديرمان اورة لرتقية مهارة الكالم يفاستخدام طريقة احمل -أ
 ١١ .........................................................كاليفاري

لثانوية  ا ندرال سوديرمانمدرسة ج يفتأثري طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم  -ب
 ١٦ .........................................................كاليفاري

 الفصل السادس: ملخص نتائج البحث واإلقتراحات

  ١0 .................................................... نتائج البحث  -أ
  ١0 ...................................................... اإلقرتاحات  -ب

 ١0 ................................................... المراجع ومصادر عربية

 ٦١ ................................................... المراجع ومصادر أجنبتة
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث -أ
اللغة هي أداة اإلتصال املستخدمة على كل جمموعة من اجملتمع. عادة تستخدم  

تمع معني ال أن البشر يف جمكل لغة لالتصال يف بيئة مشاهبة، لذلك الطبيعة اليت متكن 
تعريف اللغة عند ابن جين من التعريفات الدقيقة إىل  ١يعرف اللغة من الطوائف األخرى.

حد بعيد. قال ابن جين: ))حد اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم((. وهذا 
غة،  لتعريف دقيق يذكر كمن اجلوانب املميزة للغة. أكد ابن جين أوال الطبيعة الصوتية ل

كما ذكر وظيفتها اإلجتماعية يف التعبري ونقل الفكر، وذكر أيضا أهنا تستخدم يف جمتمع 
  0فلكل قوم لغتهم. ويقول الباحثون احملدثون لتعرفات خمتلفة للغة.

فتعليم اللغة العربية هي إعطاء مادة الدرس عن اللغة اليت تشتمل على املهارة يف 
قدير كتابة باستخدام طريقة خاصة والوسائل التعليمية مع التاإلستماع والكالم والقراءة مث ال

كما عرفنا ينقسم تعليم اللغة العربية إىل قسمني ومها تعليم املهارات اللغوية )مهارة   1عنها.
اإلستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة( وتعليم عناصر اللغة العربية 

يب(. عندما نتحدث عن التعليم فالبد لنا أن نعد التعليم )القواعد، واملفردات، والرتاك
استعدادا كامال وطرق التعليم اخلاص أيضا كما تشرح يف التعبري السابق كي تكون عملية 
 التعليم والتعلم فعالية ومتمتعة وغري مملية وتفرحية فيما يرام. والطريقة هي إحدى من مفتاح

 يف تعليم اللغة. النجاح يف عملية التعليم والتعلم خاصة
كانت اللغة العربية أكثر إهتماما يف تعليميها إما يف املدارس واملعاهد، إلهنا من 
إحدى اللغات السامية وهلا دور هام لكوهنا ذات أدب جيد وأسلوب حسن وكوهنا لغة 

                                                           

 4١)كويت: مكتب الفالح( ص.  تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مذكور،  ١ 
 .١١٥( ص. 0٥٥0مستوياهتا وتدريسها وصعوباهتا، )قاهرة: دار الفكر العريب،  املهارات اللغوية رشدي أمحد طعيمة،0 
 ١1، )بامكاسن: متائن مبكامن فرس( ص : مهارة الكالم وطريقة تدريسها أمحد خملص،1 
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القرآن واألحاديث النبوية. كما يف مدرسة الثانوية جندرال سوديرمان كاليفاري هي مدرسة 
 بنيت يف بيئة املدارس.اليت 

ومن عوامل نتائج تعليم اللغة العربية هي الطريقة املستخدمة. وعلى أساس نتائج 
املالحظة األوىل احدى من الفصول، تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية جندرال 
سوديرمان كاليفاري ميل اململ بسسب طريقة التعليم اليت تستخدم حد األذىن، على 

تعليم مهارة الكالم. ألن مهارة الكالم هي مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس  خصائصها
واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداه من املتكلم إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع 

ومهارة الكالم هي احدى من مهارات املهمة حني  4صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.
ارس أخرى أحسنا يف مستوى الوطين أو العلمي. من أجل اتصال وتنافس الطالب مع املد

  ذلك حيتاج تعليم مهارة الكالم اإلبداع اجلديدة.

وكانت املشكالت اليت وقعت لدي الطالب يف املدرسة الثانوية جندرال سوديرمان  
كاليفاري منها: الصعوبة يف ممارسة مهارة الكالم ألن تعليم مهارة الكالم يف تعليم اللغة 

بية غري جذابة. والطريقة املستخدمة إىل هذا احلال هو الطريقة القدمية ، حيث يكون العر 
املعلم أكثر مسامهة يف الفصل والطالب كمستمعني فحسب. وعدم الدافعية يف عملية 
تعليم اللغة العربية ألهنم يعتقدون أن اللغة العربية هي لغة صعبة  وكذلك قل تطبيق مهارة 

 ١غة العربية مباشرة.الكالم يف تعليم الل
كانت الطريقة هي كل األشياء احملتوي يف كل عملية التعليم ويف أي التعليم مثال 

كل عملية التعليم الطيب أو   ٦الرياضيات والفنون والرياضة والعلوم الطبيعية وما أشبه ذلك.
لتقدمي. ا القبيح قطعا حمتوي احملاوالت والنظام املتنوعة، ومع فيها موجود الوسائل وأساليب

                                                           

لنشر ، اململكة العربية السعودية: دار األندلس لاملهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهناحممد صاحل الشنطي، 4 
 .١04ص  ١00١والتوزيع، 

 غة العربية يف مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاري.املالحظة يف االفصل واملقابلة مع املعلم تعليم الل١ 
6 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, 
(Malang: UIN Press Malang 2008), hal. 3 
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وال متكن عملية التعليم دون مومجد احملاولة لتقدمي األشياء إىل املتعلني. واستخدام الطريقة 
 الالئقة تساعد عملية التعليم وفقا بأهدتف التعليم.

ة طريقة التعليمة ملساعدة على تعليم مهار جتريبة ال  ولذلك، يريد الباحث أن يقوم  
قة الثانوية كاليفاري بتعليم احملاورة. احملاورة هي طري الكالم يف مدرسة جندرال سوديرمان

لقدم اللغة يف تعليم اللغة العربية من خالل حماورة، يف تلك حماورة كيكون احملاورة بني أستاذ 
وتعليم هذه املهارة  0وطالب مع طالب بالزائدة املفردات واستمرار يغىن املفردات الكثرية.

لفة. عن أصوات اللغة العربية والتمييز بني األصوات املخت الكالم، يأيت بعد معرفة الطالب
وبعد أن تكون السيطرة على اإلستماع جيدة يأيت بعد ذلك مهارة املكالم. إن احملاورة 

 أيضا حتتاج إىل املهارة الكثرية وتتضمن فيها مهارة اإلستماع والقراءة وغريها.

احملاورة  عالية إستخدام طريقةمما سبق، فإن الباحث يريد إجراء البحث بعنوان " ف
لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاري" يريد الباحث أن يعرف  

اورة طريقة إلجياد احملكيف تأثري طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم. حبيث أن تكون طريقة 
الطالب   سوف يفهم كالم.  السرور و لزيادة الدافعية الطالب يف عمالية تعليم مهارة ال

كل سؤال بسهولة ويكونوا قادرين على اإلجابة عليه بنطق اللغة العربية، وبالتايل ستكون 
 .مهارة كالمهم أكثر تدريباا

 أسئلة البحث -ب
 أسئلة البحث يف هذا البحث هي:

كيف استخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة جندرال سوديرمان  .١
  اليفاري ؟الثانوية ك

                                                           
7 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humniora, 2007), hal. 116 
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طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة جندرال  استخدامما مدى تأثري  .0
 سوديرمان الثانوية كاليفاري ؟

 أهداف البحث -ج
 أما األهداف اليت إرادت الباحث من هذا البحث هي :

لوصف كيفية استخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة جندرال  .١
 وية كاليفاري.سوديرمان الثان

ملعرفة تأثري طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية   .0
 كاليفاري.

 فروض البحث -د
 طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم فّعال يف ترقية مهارة الكالم لدى الطالب.

 أهمية البحث -ه
 النظرية هي :

درسني قية مهارة الكالم لكي يساعد امليقصد هذا البحث لتطبيق طريقة احملاورة لرت 
 يف عملية التعليم والتعلم اللغة العربية .

 التطبيقية هي : 

للتالميذ : إلزالة اخلوف من األخطاء لتكلم باللغة العربية و أن تكون مساعدة  .١
 وسهلة يف تكلم باللغة العربية فصيحا و صحيحا.

 لكالم. يف تعليم مهارة ا مناسبةللمدرسني :  يزيد املعلومات عن طريقة احملاورة  .0
 للباحث : يزيد املعلومات عن الطرق التعليمية اللغة العربية خاصة للمدرسة الثانوية. .1
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للمدرسة : ان تكون زيادة معلومات يف تطوير و ترقية  الطرق التعليمية اللغة العربية   .4
 يف مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاري خصوصا ملهارة الكالم.

 حدود البحث -و
 حتديد البحث يف هذا البحث هو :

 احلدود املوضوعية  .١
حدد الباحث موضوع البحث عن تطبيق طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم 
يف مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاري. يتعلق برتقية النطق السليم والطالقة 

 وفهم الكالم.
 احلدود املكانية  .0

 ة الثانوية جندرال سوديرمان كاليفاري يف الفصل الثاين.مكان البحث يف املدرس
 احلدود الزمانية .1

 . 0٥0٥-0٥١0أما احلدود الزماين يكون يف العام الدراسي 

 تحديد المصطلحات -ز
  8طريقة هي الكيفية الدائمة اليت ال تتغري مهما طال الزمان. .١
 مدرسة داخلية يف طريقة احملورة هي التحدث بإستخدام اللغة العربية. وهذه الطريقة .0

 0"احلديثة" كما هو معروف الطريقة احلوار.
مهارة الكالم هي مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار  .1

واألحداه من املتكلم إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة 
 ١٥يف األداء.

                                                           

 0١( ص: ١08١نايف حممود معروف، خصايص العربية وطرائق تدريسها )بريوت: دار النفائس،  8 
9 Ismail Baharudin, Jurnal Thariqoh Ilmiah Vol. 01, No. 1 Januari 2014 

ة العربية السعودية: دار األندلس للنشر اململك(، املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهناحممد صاحل الشنطي، ١٥ 
 .١04ص  ١00١، )والتوزيع
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 الدراسات السابقة -ح
لية استخدام طريقة احلوار لرتقية مهارة الكالم بالتطبيق ( فعا0٥١١ناصر الدين ) .١

على مدرسة واحد هاشم الثانوية االسالمية سليمان جوكجاكرتا. مذخل البحث 
ومنهجه : البحث التجرييب بتصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي. النتائج 

الكالم فعالة  ةالبحث : أن استخدام الطريقة احلوار لرتقية مستوى الطلبة يف مهار 
على مستوى درجة ضعيف وبعد التطبيق  ١8,1١ألن النتيجة املعدلة قبل التطبيق 

على مستوى درجة جيد جدا. ويف النطق السليم النتيجة املعدلة قبل  0١,8١
على مستوى  8١,0على مستوى درجة مقبول و بعد التطبيق  ٦١,0التطبيق 

على  4١,0١ملعدلة قبل التطبيق درجة جيد جدا. ويف طالقة الكالم النتيجة ا
على مستوى درجة جيد. ويف فهم  04,1مستوى درجة ضعيف وبعد التطبيق 

على مستوى درجة جيد وبعد  04,٥الكالم فعالة ألن النتيجة املعدلة فبل التطبيق 
 على مستوى درجة جيد جدا. 8٦,1التطبيق 

كالم اللغة ية مهارة الأمحد سوين مشش الدين، تطبيق منوذج احملادثة اليومية لرتق .0
جميالنج. مذخل البحث  ١العربية الطالب الصف العاشر باملدرسة العالية احلكومية 

ومنهجه : مدخل البحث املستخدم يف هذا البحث العملي. النتائج البحث : يف 
. من بيانات اإلختبار 0إىل دورة  ١هذا البحث اظهار إىل وجود زيادة من دورة 

هو  ١الطالب على دورة  14و متوسط قيمة فصول من تكون معرفة زيادة ه
. تكون معرفة أن زيادة نتائج التعلم شخص 0١-0١هو  0و يف دورة  ٦١-00

أىل لقاء  ١من لقاء  % ١١،١البحث من كل لقاء. و يف ذلك زيادة عرض هو 
 % ١،81. مث زيادة 1إىل لقاء  0من لقاء  % 4،1٦. وتكون زيادة كبري هو 0

 .4 لقاء إىل 1من لقاء 
( فعالية استخدام الصور يف تدريس مهارة الكالم 0٥٥0حممد كامل أنصار ) .1

بالتطبيق على معهد عبدالرمحن بن عوف باجلامعة حممدية مباالنج. مذخل البحث 
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. Class Action Researchومنهجه : منهج البحث هو البحث اإلجرائي الصفي 
 خدام الصوار ينمي نطق احلروفالنتائج البحث : إن تدريس مهارة الكالم باست

أو على مستوى مقبول. وإن تدريس  00من خمارجها، حيث دل عليها درجة 
مهارة الكالم باستخدام الصوار ينمي إملام الطلبة باملفردات اللغوية، حيث دل 

او على مستوى جيدا. وإن تدريس مهارة الكالم باستخدام  8٥عليها درجة 
او على مستوى  0٥لقواعد، حيث دل عليها درجة الصوار ينمي فهم الطلبة يف ا

 جيدا.
أم عطية، أسلوب املدرس يف تعليم احلوار وعالقته مبيول التالميذ يف تعليمه )دراسة  .4

ميدانية يف الصف الثالث املتوسط من مدرسة تقوى بلندنج بندا تاجنريانج. مذخل 
ئج تاالبحث ومنهجه: مدخل البحث هو البحث الكمي. النتائج البحث: ن

 rtقيمة  ٥.١00: ro. أن قيمة rtأكرب من قيمة  roالبحث هو يدل على قيمة   
أكرب من  roومعناها أن قيمة  ٥.101هي:  %١ويف ثقة  ٥.1٥4: %١يف ثقة 

ro ( فالفرضية البديلة ،Ha مقبولة ألن فيها توجد عالقة بني أسلوب املدرس يف )
 ( فمردودة.Hoالفرضية الصرفية ) تعليم احلوار وميول التالميذ يف تعلمه، وأما

 اإلختالفات التشبهات موضوع البحث الباحث/ة رقم

ناصر الدين  ١
(0٥١١) 

فعالية استخدام 
طريقة احلوار لرتقية 
مهارة الكالم 
بالتطبيق على 
مدرسة واحد هاشم 
الثانوية االسالمية 
 سليمان جوكجاكرتا

لرتقية مهارة الكالم 
 ويف املدرسة الثانوية

مية. منهج االسال
البحث املستخدم  
يساوي مع الباحث 

 هو منهج التجرييب

فعالية استخدام 
طريقة احلوار، وأما 
البحث الذي أدثه 
الباحث هو تأثري 

 طريقة احملاورة.
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أمحد سوين  0
 مشش الدين

ة تطبيق منوذج احملادث
اليومية لرتقية مهارة 
الكالم اللغة العربية 
الطالب الصف 
العاشر باملدرسة 

 ١العالية احلكومية 
 جميالنج

 تطبيق منوذج احملادثة لرتقية مهارة الكالم
اليومية ، وأما البحث 
الذي أدثه الباحث 
هو تأثري طريقة 
احملاورة. مدخل 
البحث املستخدم 
البحث العملي و 
الباحث املستخدم 

 منهج التجرييب. 

حممد كامل  1
أنصار 

(0٥٥0) 

فعالية استخدام 
الصور يف تدريس 

ارة الكالم مه
 بالتطبيق على معهد
عبدالرمحن بن عوف 
باجلامعة حممدية 

 مباالنج.

فعالية استخدام  لرتقية مهارة الكالم
الصور، وأما البحث 
الذي أدثه الباحث 
هو تأثري طريقة 
احملاورة. منهج 
البحث هو البحث 
اإلجرائي الصفي 
Class Action 

Research  و الباحث
املستخدم منهج 

 التجرييب.
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أسلوب املدرس يف  أم عطية 4
ه تعليم احلوار وعالقت

مبيول التالميذ يف 
تعليمه )دراسة 
ميدانية يف الصف 
الثالث املتوسط من 
مدرسة تقوى 
بلندنج بندا 

 تاجنريانج.

مدخل البحث 
يساوي مع الباحث 

 هو البحث الكمي

أسلوب املدرس يف 
تعليم احلوار، وأما 
البحث الذي أدثه 
 الباحث هو تأثري

 طريقة احملاورة.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول: الطريقة التعليمية
 مفهوم الطريقة التعليمية -أ

طريقة التعليمية هي األداة أو الوسيلة الناقلة للعلم و املعرفة و املهارة، و كلما كانت 
ه، كانت و ميول مالئمة للموقف التعليمي ومتسجمة مع عمر املتعلم وذكاءة وقابلياته

 ١١األهداف التعليمية احملققة عربها أوسع عمقا وأكثر فائدة.

 أهمية الطريقة التعليمية  -ب
إن أمهية الطريقة يرتكز يف كيفية استغالل حمتوى املادة بشكل ميكن التالميذ لوصول 
إىل اهلدف ميكن التالميذ إىل الوصول إىل اهلدف الذي نرمي إليه دراسة مادة من املواد، 
وواجب على املدرس أن يأخذ بيد التلميذ من حيث املستوى الذي وصل إليه حماوال أن 
يصل به إىل اهلدف املنشود، ولكن حيقق هذا البد من وجود بعد وسائل النقل اليت جيب 

 ١0أن يلميها املدرس.

فالطريقة تصبح عدمية اجلدوي إذا مل تصل بالتلميذ إىل اهلدف املنشود والكفاءة 
املدرس من الوصول بالتلميذ إىل اهلدف هي اليت حتدد نوع الطريقة فإذا وصلنا  اليت ميكن

 إىل اهلدف املرسوم بسرعة وبدقة فالطريقة تصبح جيدة.

 فاخلالصة من هذا الكالم يكون فيما يلي:

 أوال، أنه مل ميكن فصل الطريقة عن املادة

 صل إىل اهلدفثانيا، جييب أن تضمن الطريقة إن كان تناول املادة بشكل مو 
                                                           

ردن: دار الشروق اال -. )عمان طرائق تدريس األدب والبالغة والعبري بني التنظري و التطبيقسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي. ١١ 
 .  00للنشر والتوزيع(. ص. 

 .١00-١0٦(، ص. ١0٦0، )دار املعارف مبكر، طبيقها العمليةت-مبادعها-الرتبية احلديثة، مادهتاصاحل عبد القادر، ١0 
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 ثالثا، إن اختيار الطريقة أمر علمي قائم على أصول معينة ال ميكن جمانبتها

فالطريقة الناجحة أن تكون على أساس علمي من حيث ارتباطها وعالقتها باملادة املراد 
 تدريسها واهلدف املراد الوصول إليه.

 اختيار  الطريقة التعليمية  -ج
عبة رسني أوسع وأكثر مما يعتقدون ولكن املهمة الصإن الطرق والوسائل املتوفرة للمد

تكمن يف عملية االختيار من بني هذه األنواع ويبقى أن الطريقة اجليدة يف التدريس هي 
الطريقة اليت حتدث التعلم بأقصر السبل وأيسرها وإذا كان ال نرى ضرورة أن يتبع املعلم 

 الطريقة اجليدة البد أن يستند إىلطريقة واحدة دون غريها يف التدريس إال أن اختيار 
 ١1األسس واملعايري األتية:

 األهداف التعليمية املراد حتقيقها .أ
 مستوى الطلبة الذين يدرسهم وصحتهم النفسية واجلسمية واإلجتماعية .ب
 طيعة املادة أو املوضوع الدراسي .ج
 مراعة الفروق الفردية بني املتعلمني .د
 ة للمتعلمإثارة اهتمام املتعلم ودافعية االجيابي .ه
 مشاركة املتعلم الفاعلة .و
 مالئمتها للوقت .ز
 توظف املادة الدراسية وتربطها حبياة املتعلم وخرباته .ح
 تسمح بالعلم اجلماعي التعاوين على أسس دميوقراطية .ط
 تنمي يف التعلم السجاعة الفكرية يف السؤال والتساؤل والتعبري عن رأية. .ي

 ننا يف املدخلوقال حممود كامل الناقة ولقد سبق أن قلنا أ

                                                           

ة أم القرى، ، )مكة املكرمة: جامعتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )أساسه، مدخله، طرق التدريسه(حممود كامل الناقة، ١1 
 . 48م(، ص. ١08١
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الواحد ميكن أن جند أكثر من طريقة وذلك راجع إىل عوامل كثرية تؤثر على اختيار وتنظيم 
 وعرض اللغة على الدارسني، ومن أهم هذه العوامل:

ة. فتعليم طبيعة لغة املتعلم وخلفيته الثاقفية وحرباته السابقة يف تعليم اللغات األجنبي .أ
 اختتلف عن تعلمها لإلنساين أو األملان وهكذ العربية ملندي أو باكستاين سوف

 عمر الدراس ومستوى ذكائه ودرجة محاسة وإقباله على تعلم اللغة .ب
 مكان اللغة األجنبية املتعلمة من املنهج الدراسي ككل الوقت املخصص هلا .ج
 خربة املعلم وسيطرته على اللغة اليت يقوم بتعليمها .د
 ملختارةاهلدف املرغوب حتقيقه من خالل املادة ا .ه
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 المبحث الثاني: طريقة المحاورة

 مفهوم المحاورة -أ
حوارا، من وزن فاعل  –حماورة  –احلوار إسم مصدر غري امليم من كلمة: "حاور 

فعاال، وهي تدل على املشاركة بني اإلثنني أو على وجه، املشاركة  –مفاعلة  –يفاعل  –
ومعىن احلوار  ١4منها فاعال ومفعوال". أن يفعل أمحدمها ما يفعله اآلخر حىت يكون كل

 ١١لغويا جاوبة وراجعة الكالم.

وهذا  ١٦قال الدكتور شوكت عليان:"التعبري الشفوي هو ما يعرف بإسم احملاورة"،
 ١0املفهوم ذكره أيضا عبد العليم إبراهيم يف كتابه "املوجه الفىن ملدرسي اللغة العربية".

أو أكثر. واحلوار وسيلة اإلتصال بني احلوار هو مراجعة الكالم بني الشخصني 
الناس، البحث يتعاون املتحاورون على معرفة احلقيق والتوصل، وهو عبارة عن مطلوب 

احملاورة   ١8إنساين حبيث يتم استخدام أساليب احلوار إلشباع حاجة اإلنسان لالندماج.
د حممود وعن ١0أيضا "اتصال الناس بعضهم بعضا لقضاء حاجتهم وتظيم شؤون حياهتم".

 يونس: احملاورة هي "التعبري باللسان عما خيطر بالباب بتعبري صحيح ومطابق ىب مبا يقصد
 0٥إليه".

                                                           

 ١4(، ص. ١08٦، ، )مسارانج: فوستاكا العلويةاألمثلة التصريفيةحممد معصوم بن علي، 14 
 ١٦م(، ص. ١08٦، )بريوت: دار املشرق املنحد يف اللغة واألعالملويس معلوف، ١١ 
 ١0١، ص. املرجع نفسه١٦ 
 ١١م(، ص. ١0٦٦، )القاهرة: دار املعارف، املوجه الفىن ملدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراهيم،١0 

18 Batmang, Jurnal Bahasa Arab dan Pembelajarannya, (Sulawesi: Vol. 15, 2013), hal. 341 
 ١01م(، ص. ١08١، )دمشق: دار الفكر، طرق التدريس اللغة العربيةجودت الركيب، ١0 

20 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, Cet 111, (Jakarta: PT. hidakarya Agung, 1977), 
hal. 67 
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م تعليم احملاورة هي تعليم اللغة العربية األوىل. احملاورة هي طريقة لقدم اللغة يف تعلي
ع طالب م اللغة العربية من خالل حماورة، يف تلك حماورة كيكون احملاورة بني أستاذ وطالب

 0١بالزائدة املفردات واستمرار يغىن املفردات الكثرية.

 األهداف من طريقة المحاورة -ب
 00قال دكتور هدايات أن أهداف من طريقة احملاورة هي:

 استطاعة الطالب على النطق بأصوات اللغة العربية وعلى اخراج انواع التنغيم (١
 ت الطويلةأن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركا (0
أن يقدر على التعبري عن أفكاره مستخدما النظام النحوى لرتكيب الكاملات  (1

 العربية
مترين التالميذ على مالحظة األشياء واألمور الىت ستكون موضوعا للحديث  (4

 وعلى حتليل األفكار الىت يف خطائهم حتليال كافيا
 ند اإلجابةبا عتعويدهم الصراجة والشجاعة يف إبداء ومتثيل املعى متثيال طي (١
متكني التالميذ من التعبري عما يف نفوسهم أو عما يشاهدون أو عما يقرؤون  (٦

 بعبارة سليمة
 إعدادهم للموافق اليت تطلب الفحاصة اللسان، والقدرة على اإلجتال (0
 الكشف عن موهب املوهوبني منهم وإظهار، وتعدها بالرعاية والصقل وتنمية (8
 تلفظا صحيحا تلفظ املفردات والعبارت اجلديدة (0

 تلفظ مادة احلوار مبخرج وتنغيم صحيح (١٥
 القيام باحلوار متزاوجا مبخرج وتنغيم صحيح (١١

                                                           
21 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hal. 116 

، )جاكرتا: جامعة شريف هداية اهلل اإلسالمية حمرت طرق التدريس اللغة العربية لطالبة لدراس واملعاهد اإلسالميةهدايات، 00 
 0٥-١8م(، ص. ١08٦احلكومية، 
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وتعليم هذه املهارة الكالم، يأيت بعد معرفة الطالب عن أصوات اللغة العربية 
والتمييز بني األصوات املختلفة. وبعد أن تكون السيطرة على اإلستماع جيدة يأيت بعد 

رة. إن احملاورة أيضا حتتاج إىل املهارة الكثرية وتتضمن فيها مهارة اإلستماع ذلك مهارة احملاو 
 والقراءة وغريها من املهارة اللوية.

 خطوات طريقة المحاورة  -ج

 :01يف عملية التعلم، هذه الطريقة عادة ما يتم من خالل اخلطوات التالية

ية ، وأمثلة للغة العربيتم إعطاء الطالب دليالا حيتوي على قائمة من املفردات با  .١
 للمحادثة ، وقواعد أخرى.

جيب عليهم ليحفظ عدد من املفردات من كتاب املادة، وإعطاء وقت اليومي  .0
 ليحفظ.

عملية التعلم القيام به يف جمموعات أو الكالسيكية مع موجه األستاذ بناء على  .1
 جدول حمدد مسبقا.

ية أو ن يستخدمون اللغة العربيقوم األستاذ بإجراء أسئلة وأجوبة مع الطالب الذي .4
 يرشد األستاذ طالبني أو أكثر إلظهار السؤال واإلجابة أمام أصدقائه بدوره.

يف املعهد اليت جتعل من اللغات األجنبية )العربية واإلجنليزية( أدوات تواصل يومية  .١
، ال تتم متارين احملادثة يف الفصل يف وقت معني فقط ، بل يتم تنفيذها يف أي 

 ويف أي وقت طاملا كانت يف بيئة مدرسية داخلية.مكان 
لزيادة حتفيز الطالب ، عادة ما خيلق املعهد البيئة اللغوية. وهي بإعطاء أمساء  .٦

 األشياء واألماكن يف البيئة املدرسة الداخلية باستخدام العربية واإلجنليزية.

                                                           
23 1 Ismail Baharuddin, “Pesantren dan Bahasa Arab”, Jurnal Thariqah Ilmiah Vol. 01 No. 01, 

2014, Hal 23. 
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 المبحث الثالث: مهارة الكالم
 مفهوم مهارة الكالم -أ

املنطوق الذي يعرب عن أحاسيس ومشاعر وخواطر الفرد. وما الكالم هو كالم 
يريد أن حيصله من معلومات وأفكار لألخرين بأسلوب سليم. وميكن أيضا أن تفسر 
املهارات هي استعداد يف شيئ معني، وباملثال يتضح املقال فمثال املهارة حلم قطعيت حديد 

ارات األساسية اليت يسعى الطالب إىل . الكالم من امله04جزء من القدرة العامة يف احلدادة
إتقائها يف اللغات األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما 
زادت أمهية اإلتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية 

وأن  مدرس اللغة العربية،اإلهتمام باجلانب الشفهي، وهذا هو اإلجتاه الذي أن يسلكه 
جيعل مهم األول متكني التالميذ من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة إتصال، يفهمها 

 مالين الناس يف العامل.

وألن اللغة هي الكالم، فإنه يأخذ نصيبا وافرا يف برامج تعليم اللغة لغري أهلها، وال 
متعلي اللغات، وإذا مل يكن سيما أن اهلدف اإلتصايل هو اهلدف األقوي عند أغلب 

ته املتعلم قادرا على الكالم، وتوظيف ما تعليمه يف بقية املهارات يف حديثه فال تثبت معلوما
ومهارته اليت تعليمها من جهة أخرى. والتحدث هو الوسيلة املقابلة لإلستماع وأقل من 

 .0١ذلك يف الكالم

ر الجتاهات واملعاين واألفكامهارة الكالم هي مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس وا
واألحداه من املتكلم إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف 

  0٦األداء.

                                                           
 0ه(،ص  ١4١1، )الرياض : دار املسلم، ، املهارت اللغوية ماهيتها وطرائق تدرسهاد حممود علياناأمحد فؤ  04
 ١8٥عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزن، مرجع سابق، ص0١
 .١04ص ، املرجع السابقحممد صاحل الشنطي، 0٦ 
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 أهداف تعليم مهارة الكالم -ب
 أهم أهداف تعليم الكالم هي:

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة  (أ
 ولة من أبناء العربية.وذلك بطريقة مقب

 أن ينطق األصوات املتجاولرة واملتشاهبة. (ب
 ج(  أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.

 د(   أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.
ه(  أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية 

  لغة الكالم.خاصة يف
و(  أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث 

 ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية.
ز(  أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن 

 مليات اتصال عصرية.يستخدم هذه الثروة يف إمتام ع
ح( أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه 
االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن الرتاث 

 العريب واإلسالمي.
 ط( أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.

ات  باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط لفرت أن يتمكن من التفكري
 00زمنية مقبولة. 

                                                           
(، 0٥٥1دة، )الرباط: مطبعة املعارف اجلدي لغري الناطقني هباطرائق تدريس اللغة العربية حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  00

 ١1٥ص. 
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 مواد تعليم مهارة الكالم -ج
إذا تكلمنا عن املواد التعليمية ملهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية فإنه ليست هناك 
مادة خاصة لتعليمها، ولكنها مفّوض على املعلم يف تعيينها حسب األهداف املرجوة يف 

عليمها. وميكن هنا أن نقدم بعض املوضوعات اليت تستطيع أن يستخدمها املعلم يف تعليم ت
مهارة الكالم وتدريبها، مثل: التحية والتعّرف واألنشطة اليومية )يف البيت، يف املدرسة، يف 
املطعم، يف السوق، يف املسجد، يف احلديقة احليوان، يف امللعب، يف املطبخ، يف املكتبة، 

اإلجازة، الرحلة( والعبادات والصحة وما أشبه ذلك. وجبانب ذلك وجدت جماالت  السفر،
 :08الكالم املتعددة لتنمية مهارة الكالم كما ذكرة أمحد فؤاد حممود عليان وهي

أ(  الكالم عن القصة، وهي حكاية نشرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو 
اال دريب على احلكاية القصص بأخذ أشكمنهما معا وتبين على قواعد معينة. والت

 متعددة مثل احلوار والتلخيص والتطويل أو احلديث عن فكرة القصة. 
ب(  كالم احلر، وهو التعبري عن األفكار واآلراء الشخصية، وهذا يشمل موضوعات 
متعددة ومواقف خمتلفة، مثل احلديث عن األمور الدينية والعادات والتقاليد واألندية 

 ة والثقافية واحلفالت.الرياضي
ج(  الكالم عن الصور، والغرض منه انتقال الذهن من الصور إىل العبارات واأللفاظ 

 اليت تدل عليها، فالصور منها متحرك ومنها ساكن.
د(  احملادثة، وهي أن يشارك شخصان أو أكثر يف الكالم عن شيئ معني. وتعدها من 

 أهم ألوان النشاط للصغار والكبار.
 املناقشة، وهي احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض وسائل وجميب.  ه(   

و(  اخلطبة والكلمات، ويعرض اإلنسان كثري من املواقف اليت تتطلب منه إلقاء كلمة، 
فهناك مواقف التهنئة والتعزية وتقدمي اخلطباء واحملاضرين وحفالت التكرمي وغري 

 ذلك.
                                                           

 ١١0-١٥٦. ص: املرجع السابقأمحد فؤاد حممود عليان. 08 
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املوضوعات واألنشطة ملهارة الكالم  هذه املوضوعات السابقة من بعض
يف تعليمها وتدريبها، وأما حمتواها فالبد أن يكون مناسبا مع املنهج أو القرار والبيئة 

 اليت يعيشون فيها الطلبة وخرباهتم.

 طرق تعليم مهارة الكالم  -د
قسم الطرق فت، وقد تصنفت طرق التدريس حسب اجلهد املبذول يف كل طريقة

أوهلا يشمل الطرق اليت يتحمل املعلم وحده العبء فيها دون  يف ثالث جمموعات:
مشاركة من التالميذ. وثانيها يشمل الطرق اليت يتقاسم العبء فيها املعلم والتالميذ. 
وثالثها يشمل الطرق اليت يتحمل التلميذ وحده العبء فيها ويناقشه املعلم فيما فيها 

ى النشاط الذايت الكشفية فهي اليت تعتمد عل توصل إليه من نتائج. أما الطريقة التنقيبية
للمتعلم، وما يبدله من جهد يف كشف املعلومات اجلديدة، دون أن يعطى مثريات  

 .00كثرية

أما الطرق للوصول إىل هذه ااملهارات فقد انقسمت إىل أقسام. كما قال أفندي 
ة إلدراكها، وهي فإن طرق تعليم اللغة العربية تتطور مع تطّور الزمان، فهناك طرق خمتل

طريقة القواعد والرتمجة، الطريقة املباشرة، وطريقة القراءة، وطريقة السمعية الشفهية، 
والطريقة االتصالّية، والطريقة االنتقائية. كل هذه الطريقة تتطّور بإزدهار مع مرور الزمان 

 املعارف.و خاصة يف الدولة املتقدمة كأمريكا واإلجنليزية اللتني صار من مصدر العلوم 

 أما طريقة التعليم املناسبة استخدام هذا التعليم هي: 

 طريقة املباشرة  .1
تستخدم هذه الطريقى اإلقرتان املباشرة بني الكلمة وما تدّل عليه و تستخدم األسلوب 
التقليدية والحفظ حيث يستظهر التالميذ مجال للغة العربية وأغاين وحماوالت تساعدهم 

                                                           
 01، ص. ١00٦،  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق حسن شحاتة، 00
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شودة. تتجّنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة، وال مكان اللغة واألم على إتقان اللغة املن
 1٥وال تستخدم األحكام النحوية. 

 طريقة االّتصالية  .2
جيعل هذه الطريقة هذفها النهائي اكتساب الدارس القدرة على استخدام اللغة األجنبية 

غة بوصفها لوسيلة االّتصال، لتحقيق أغراده املختلفة وال تنظر هذه الطريقة إىل ال
جمموعة من الرتاكيب والقواليب مقصودة لذاهتا وإمّنا لوصفها وسيلة للتعبري عن الوظائف 
اللغوي املختلفة كالطلب والرتجي واألمر والنهي والوصف والتقدير وتعرض املادة يف 

 1١هذه الطريقة ال على أساس التدرّج اللغوي بل على أساس التدرّج الوظيف التواصل.

 يم مهارة الكالموسائل تعل  -ه
وأهّم الوسائل واألجهزة اليت يفيدها املعلم والطلبة بالعربية يف تعليم وتعّلم مهارة  

الكالم هي اللحوة الطباشرية والصور العادية والشفاعة واألفالم الثابتة ومسحل األصوات 
هارة م. ونعرض فيما يلي ماقدمه عبد اجمليد من الوسائل التعليمية لتعليم 10ومعمل اللغات
 11الكالم وهي:

أ(  اللوحات الوبرية أو املغنطيسية لتدريب الدارس على النطق والكالم، ألهنا تعرض 
 منظرا يساعد الدارس على تصّور مايتحدث عنه ويشّجعه على شرح مايرى.

ب( األفالم الثابتة يف عرض املنّظم لسلسلة من اإلطارات أو الصور اليت تعني الدارس 
 .لتتابع الزمين للقصة اليت يتحدث عنها أو املوضوع الذي يدرسهعلى التعبري عن ا

                                                           

 .00ص. (، 0٥٥٥، )عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي احلويل، 1٥ 
 . )مؤسسة الوقف اإلسالم ومشروع العربيةدروس الدورات التدريبة ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن، 1١ 

 (١404للسمع

 88جامعة امللك سعود. الرياض، ص: -عمادة شؤون املكتبات . املعينات البصرية يف تعليم اللغةحممود إمساعيل صيين.  10
، ص: ١081 دار املعارف، الرياض.. سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةمحد منصور. عبد اجمليد سيد أ 11

١٦1-١٦١. 
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ج(  لوحات العرض أو سبورات قدمية لعرض موضوع لغوي متكامل عن الفصول األربع 
 مثال، أو أصناف الطعام، أو أجزاء اجلسم.

د(  األلعاب الشفهية والنطقية، مثل؛ التعرف، استمع ونفِّذ، السؤال واجلواب، 
 14املوازنات.

وأّكد على الوسائل السابقة أمحد خريى أن الوسائل اليت ميكن استعماهلا يف مهارة   
 الكالم هي:

أوالا؛ السبورات واللوحات، تعد السبورات ولوحات العرض من الوسائل البصرية اهلامة يف 
ة عملية التعليم والتعلم ومن أمثلتها: السبورة الطباشريية، السبورة املغناطيسية، واللوح

 برية، واللوحة اإلخبارية، ولوحة اجليوب، واللوحة القالبة.الو 
ثانياا؛ الرسوم، وتعترب الرسم من وسائل االتصال التعليمية البصرية وهي وسائل تستخدم 
الرموز وتعتمد عليها، ولذلك يطلق عليها الرموز البصرية. وللرسوم أنواع من أمهها 

 مايأيت:
 أ(  الرسوم التوضيحية 
 ملسلسلةب( الرسوم ا 
 ج( اللوحات 
 د( الرسوم البيانية 
 ه( اخلرائط 
 و( الرسوم املنظورة 

ثالثاا؛ الصور الثابتة، وتعترب الصور الثابتة من الوسائل التعلمية البصرية، وهي كثرية 
 1١ومتنوعة، ويستطيع املدرس أن خيتار أنسبها وأكثرها ارتباطاا مبوضوعات املنهج.

 لطلبة شفهيا مثل مهارة الكالم جيدر عندئذ باستعمالومىت كان النشاط الرئيسي ل 
الوسائل عن األشياء احملسوسة اليت ميكن لـمسها وحتريكها، وعن أحداث الواقع اليت 

                                                           
 0٥، ص: ١081مكة املكرمة. -دار املريخ للنشر، رياض. األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز.  14
 10ص:  ١000القاهرة: دار النهضة العربية، ، الوسائل التعليمية واملنهجيد جابر، أمحد خريى حممد كاظم وجابر عبد احلم 1١
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ميكن مساعها أو رؤيتها سواء يف احلقيقة أو الصور. ومن شكل األشياء اليت تستطيع 
ث أو فيه احلدي أن يسمع الطلبة لتدريب مهارة الكالم هي الشريط الذي يسجل

منذ استيقاظهم من النوم وأدائهم للصالة -احلوار يتناوهلا األنشطة اليومية 
تالرياضية، وبعد استماع فعليهم أن يقوموا  واستعدادهم لليوم الدراسي والنشاطا

 باحملاكاة والتمثيل.  

 تقويم مهارة الكالم  -و
سوهرسيمي  يمية. ورأتتقومي تعليم مهارة الكالم هو وسيلة ملعرفة النتائج التعل

أريكنتو أنه وسيلة أو الطريقة املرتبة جلمع البيانات عن أحوال شخص نظراا إىل نتائج 
تعلمه. ورأى نور كنجانا أن التقومي هو وسيلة لنيل النتائج من وظائف الطلبة أو جمموعة 

 .1٦من الطلبة حىت يعرف املعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة

 دة منها:لإلختبار وظائف عدي (أ
 قياس حتصيل الطالب (١
 تقييم املعلم لنجاحة يف التعليم  (0
 التجريب ملعرفة أية األساليب التدريسية أفضل (1
 ترفيع الطالب من صف إىل آخر (4
 إعالم الوالدين مبستوى ابنائهم (١
 تشخيص نقاط الضعف لدى الطالب (٦
 جتميع الطالب يف فنات متجانسة (0
 حفز الطالب على الدراسة (8
 لب على السري يف برنامج دراسي ماالتنبؤ بقدرة الطا (0

 فرز الطالب إىل مقبول وغري مقبول لاللتحاق برنامج ما. (١٥

                                                           
36 Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Rosdakarya, 
2008), hlm. 108 
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 يف جمال تقومي الكالم ينبغي مراعاة التاىل:  (ب
 تصحيح األداء التنغيمى اخلاطئ ال يقل أمهية عن تصحيح أخطاء النحو (١
رى خأننا نعلم النطق األشخاص لديهم لغة أم )لغة أوىل( ورمبا جييدون لغة أ (0

 أو أكثر
 مهمة الدرس هي تعليم الكلم ليس الكتابة (1
 املوضوع يتعلق بلغة جديدة يعين مبتدئني متاما (4
 10هؤال املبتدئني راشدون  وليسوا أطفاال (١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ١١١حممد علي اخلويل، مرجع سابق، ص.  10 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث منهجية -أ
يت لإّن مدخل البحث الذي يستخدمه الباحث هو املدخل الكمي، ألن البيانات ا

حيتاج إليه الباحث يكون على الصورة العديدة أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر هذه 
لتجريب تأثري طريقة   18الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

 احملاورة لرتقية مهارة الكالم.

ث حومنهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث التجرييب. وهو طريقة الب
يقسم الباحث الطالب إىل جمموعتني، اجملموعة  10املستخدمة للحصول على نتاج معني.

التجربية واجملموعة الضابطة، اجملموعة التجربية هي اجملموعة اليت تيتخدم السلوك اخلاصة 
وهي باستخدام إسرتاجتية الرتمجة الرتكيبية، وأما اجملموعة الضابطة هي اجملموعة اليت ال 

ن لوك اخلاصة وهي بدون استخدام إسرتاجتية الرتمجة الرتكيبية. وبعد ذلك، تقار تستخدم الس
 4٥الباحثة بني اجملموعتني باالختبار على اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.

 مجتمع البحث وعينته -ب
 جمتمع البحث (١

طالب يف ملدرسة الثانوية جندرال  10يف الصف احلادي عشر بعدد  التالميذ
 م. 0٥0٥-0٥١0كاليفاري يف عام الدراسي سوديرمان  

 عّينة البحث (0

                                                           
38 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1998) 
39 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 205 
40 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal. 88 
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الطالب يف ملدرسة الثانوية جندرال سوديرمان كاليفاري يف الفصل " احلادي عشر 
والفصل "  (Control Class)طالبا للمجموعة الضابطة  ١1أ " واحد بعدد -

  Experiment)طالبا للمجموعة التجريبة  ١1ب" الثاين بعدد  –احلادي عشر 

Class)  ة "احملاورة"طريق. أما املتغري املستقل فهو تعليم املهارة الكالم باستخدام 
رقية واملتغري التابع هو نتيجة التعليم لدى التالميذ قبل التجريبة وبعد التجريبة يف ت

ألن اجملموعة ( purposive sampling)طريقة أخذ غارض املعينة   مهارة الكالم.
 ضابطة ليس حمتار بطريقة عشوائي.التجريبة و اجملموعة ال

 تجربة اإلنتاج -ج
املتغري املستقل هو العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثريه على املوافق.. ويسمى 

 إن هذا البحث يوجد متغريين ومها: 4١أيضا العامل التجرييب أو  بالتغري التجرييب.

  (Variable Independent)املتغري املستقل  -١
املتغري  40دافع أو يف اللغة اإلندونيسية معروف باملتغري احلر. يسمى املتغري املستقل

يسمى ب ة طريقة احملاور املستقل يف هذا البحث هو تعليم املهارة الكالم باستخدام 
 (X) متغري 

  (Variable Dependent)املتغري التابع  -0
عل املتغري جاملتغري التابع هو املسبب، أما يف اللغة اإلندونيسي يسمى باملتغري املقيد. 

املتغري التابع يف هذا البحث هو يف ترقية مهارة  41املقيد املسبب من املتغري املستقبل.
 (.Yالكالم يسمى ب )متغري 

                                                           

لنشر و (. )الرياض: دار أسامة لالبحث العلمي )مفهومه، أدواته وأساليبهعبيدات و عبد الرمحان عدس و كايد عبد احلق.  ذوقان4١ 
  000(. ص .١000التوزية. 

42 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). 
(Bandung: Alfabeta. 2015). Hal: 61 
43 Ibid,. hal: 61 
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 (1,١الجدول )

 (Yاملتغري التابع ) (Xاملتغري املستقل )
 ترقية مهارة الكالم طريقة احملاورة

 البيانات ومصادرها -د
ثري ضافة إىل منوذج مازال غري قادر على معرفة الكالبيانات هي حقيقة تصف احلدث باإل

 44حىت حيتاج إىل مزيد من املعاجلة من خالل منوذج إلنتاج املعلومات.

 (1.0الجدول )
 البيانات و مصادرها

 مصادر البيانات البيانات رقم
 استخدام طريقة احملاورة- ١

 حالة تعليم الكالم يف فصل احلادي عشر-
ادي التالميذ يف الفصل احل

 عشر
التالميذ يف الفصل احلادي  نتيجة التالميذ يف اختبار القبلي والبعدي 0

 عشر
املعلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني من  1

 التالميذ
التالميذ يف الفصل احلادي 

 عشر
التالميذ يف الفصل احلادي  الصور التالميذ يف عملية تعليمية االختبار  4

 عشر

                                                           
44 Tata Sutabri.  Analisis Sistem Informasi. (Yogyakarta: Andi. 2012) Hal:24 
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 يانات وأدواتهاأسلوب جمع الب -ه
الطريقة اليت استخدامها الباحثة لنسل البيانات هي من البايانات السابقة يستعمل 

 الباحث حسب احتياجه أدوات مجع البيانات اليت تتكون من :

 املالحظة (أ
املالحظة هي طريقة التحليل والتسجيل املربمج واملرتب عن أحوال التالميذ 

و يعرفها البعض هي وسيلة  4١باشرة.أو األفراد واجلماعات بالطريقة امل
يستخدمها الباحثون العاديون يف اكتساهبه خلباته ومعلوماته على أن يتبع 

واستخدام الباحث املالحظة يف هذا البحث  4٦الباحث يف ذلك منهجا معينا.
هي جلمع البيانات عن سلوك التالميذ وعملية التعليم والتعلم و يف أنشطة 

 اهتمامهم هبذه العملية التعليمية.  التالميذ من اشرتاكهم و
 اختبار (ب

االختبار هو األلة أو اإلجراء األنشطة املعقدة لتناول قدرة وسلوك 
االختبار  40الشخص واليت تصور الكفاءة اليت ميلكها يف مادة دراسة معية.

لبحث االختبار املستخدم يف هذا ااملستخدم يف هذا البحث لقياس قدرة الطالب . 
الضابط القبلي يعين اختبار يعطي قبل إجراء التجريبة للفصل التجرييب و  هو االختبار

واالختبار البعدي يعين اختبار يعطى بعد إجراء التجرييب والضابط. أما معيار جناح 
 شراته فكما الرسم البيان اآليت :التالميذ يف االختبار ومؤ 

 (1.1الجدول )

 ضبط كما وجد يف هذا اجلدول معيار من النتيجة التالميذ لفصل التجرييب وال

                                                           
45 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta, Rineka Cipta 1998) 
Hal: 107 

 1١0م(. ص. 0٥٥8. )دمشق: دار الفكر. ة العلمية(البحث العلمي )أسلسية النظرية وممارسرجاء وحيد دويدري.  4٦ 
47 Suharsimi Arikunto. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.(Jakarta, Bumi Aksara 2002) Hal: 139 
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 تقدير نتيجة الرقم
 ممتاز ١٥٥-0١ ١

 جيد جّدا 04-8١ 0

 جيد 84-8٥ 1

 مقبول 00-0١ 4

 ضعيف 04-٥ ١
 ج( املقابلة              

املقابلة هي الطريقة االتصالية املباشرة احلرية بني الوسائل واملسؤول جلمع                
وتعترب املقابلة  48ل )الباحث( البيانات اليت حيتاج إليها.املعلومات، ويسجل السائ

استبيانا شفويا من خالله الباحث جبمع املعلومات و بيانات شفوية من احملصوص. 
واملقابلة 40واملقابلة أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية.

قة احملاورة خدام طريتستخدمها الباحث يف هذا البحث هي جلمع البيانات عن است
 يف فصل احلادي عشر ، وحالة تعليم الكالم يف فصل احلادي عشر.

 أسلوب تحليل البيانات -و
يف هذا البحث تستخدم الباحث حتليل البيانات حتليالن ومها التحليل الكيفي 

 والتحليل الكمي ستبينهما الباحث كما يلي:

 التحليل الكيفي .١

                                                           
48 Prantiasih A. Perencanaan Pengajaran PPKN. (Malang: IKIP Malang). Hal. 91 

أدواته أساليبه(.ق. ذوقان عبيدات وعبدالرمحن عددس وكايد عبد احل40   ١1١ص. البحث العلمي )مفهومه ي
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طريقة  ةيفي لتبني استخدام وسييلتستخدم الباحث حتليل البيانات الك
يف اجملموعة التجريبية. منوذج البحث على طريقة  املقابلة مع مدرس اللغة احملاورة 

 العربية واملالحظة.
 التحليل الكمي .0

تستخدم الباحث هذا التحليل ملعرفة تأثري تعليم مهارة الكالم باستخدام 
 ليفاري. ية جندرال سوديرمان كالتالميذ فصل الثاين مبدرسة الثانو  طريقة احملاورة

 " T-testأما رموز املستخدم هو رموز املاءوية و إختبار "
 (T-test)رمز اإلحصائي 

استخدمت الباحث يف هذا البحث بطريقة مجع البيانات الكمية. طريقة مجع 
البيانات الكمية هتدف ملعرفة احلصول االختبار القبلي واالختبار البعدي. و حتليل 

(، وهو كما test-Tاإلحصائي ) T ت يف هذا البحث باستخدام الرموزالبيانا
 :  ١٥يايل

𝐭 =  
𝑴𝒙 − 𝑴𝒚

√(
∑ 𝟐 + ∑ 𝟐𝒚  𝒙

𝑵𝒙 + 𝑵𝒚 − 𝟐) (
𝟏

𝑵 𝒙 +  
𝟏

𝑵 𝒚  )  

    

xMاملقياس املعديل من اجملموعة التجريبية = 

yMاملقياس املعديل من اجملموعة الضابطة = 
2x∑

 حنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبيةجمموع عدد اإل= 
2y∑

 جمموع عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة= 

xNعدد التالميذ من اجملموعة التجريبية= 

yNعدد التالميذ من اجملموعة الضابطة = 

                                                           
50 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik.  (Jakarta: Rineka 
Cipta.2010) Hal.199  
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 لثانوية كاليفاريالمبحث األول : لمحة  عن مدرسة جندرال سوديرمان ا

 البيانات عن المدرسة .١
 :   املدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاري    اسم املدرسة            

 كاليفاري  1١:   شارع جندرال سوديرمان رقم     عنوان املدرسة          

 :   ماالنج    مدينة املدرسة          

 ٦١١٦٦:       الرمز الباريدي          

 0٥4١١٦4( ٥14١م اهلاتف                :   )رق

 :   أهلّية     حالة املدرسة          

 مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاريتاريخ ال .0
، اليت بدأت يف ١00١أبريل  ١٦عاماا يف  04تأسست هذه املدرسة املتوسطة منذ 

اآلن  ي ال يزال حىتشكل مؤسسة مع اسم امللكية برئيسة األب كياي عبد املكيت الذ
يشغل منصب رئيس املؤسسة يف املدرسة. قبل الوقوف كمدرسة ثانوية ، كانت هذه 

حىت اآلن ال تزال املدرسة جندرال املدرسة ذات مرة مدرسة متوسطة  يف نفس اإلدارة. 
سوديرمان املتوسطة قائمة يف كاليفاري ماالنج. بعد ذلك حصلت اإلدارة على فكرة 

اليت  ةدرسة ثانوية إسالمية. مث ولدت الفكرة يف املدرسة الثانوية اإلسالميجديدة إلنشاء م
 ال تزال قائمة حىت اليوم.
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 اساسية األهداف المدرسة .1

 .تلبية احتياجات نقص مساحة الدراسة -
 استكمال التسهيالت لدعم عملية التعليم والتعلم. -
 خلق عملية تعليمية وتعليمية مواتية. -
 .طوير اإلجنازات األكادميية وغري األكادمييةتوفري الفرص للطالب لت -
 .خلق تعاون جيد بني املدارس واجملتمع -

 مكونات المدرسة .1

 مكونات املدرسة ( :1.١الجدول )

 اجلملة مكونات املدرسة الرقم
 ١ إدارة رئيس املدرسة ١
 ١ إدارة األساتذة 0
 ١ إدارة املوظفني 1
 ١١ الفصول 4
 ١ معمل احلاسوب ١
 ١ ةاملكتب ٦
 0 محّام املدرسني 0
 ١ محّام الطالب 8
 ١ املسجد 0
 4 ميدان املدرسة ١٥
 ١ املخزن ١١
 ١ القاعة ١0
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 المنهج الدراسي .١

 0٥١1"املنهج الدراسي املدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاري تستخدم 
(Kurikulum 2013يف عملية التعليم وا ") لتعلم. يوّضب هذ املنهج الدراسي بناء على

ت معيار الناحية اإلجتماعية والناحية الدينية والناحية املعرفية والناحية نفس احلراكية اليت تثبّ 
هنارا. و هذه املواد ١4٥١٥صباحا حىت  ٦.1٥احلكومة. وتبدأ عملية التعليم يف ساعة 

 الدراسية اليت يدرسها الطالب.
 مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية كاليفاريوالرسالة الالرؤية المستقبلة  .٦

 الرؤية املستقبلة فهي:

"حتقيق اخلرجيني الذين لديهم إميان عال وإخالص هلل عز وجل ، ذكي ، منضبط ، 
 شخصية نبيلة ولديهم املهارات الالزمة لتكون مستقلة."

 الرسالة املدرسة فهي:

 جيدة للطالب واجملتمع.خلق بيئة تعليمية قادرة على تقدمي خدمات  -
 خذ الطالب لتحقيق األداء األكادميي اجليد. -
 خذ الطالب لتحقيق املهارات يف الفنون والرياضة. -
 تزويد الطالب باملهارات الالزمة للعيش بشكل مستقل. -

 
 

 ١ شركة املدرسة ١1
 ١ املقصف ١4
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 المبحث الثاني 
إستخدام طريقة المحاورة لترقية مهارة الكالم في مدرسة جندرال سوديرمان الثانوية  

 كاليفاري.
 خطة التدريس بإستخدام طريقة المحاورة لترقية مهارة الكالم. (أ

 املواد -١
" ةوحدة تعلم اللغة العربيإن املواد الدراسية هلذه التجريبة هي من الكتاب " 

والكتاب للفصل احلادي عشر من املدرسة دقاء واألصللفصل احلادي عشر ألفه جهيا 
 الثانوية جندرال سوديرمان كاليفاري.

 أن املواد اليت استخدام الباحث يف عملية التدريس الكالم كمايلي:
 املادة األوىل  (أ

رَاَهَقُة َواََماهُلَا( : 1.١الصورة )
ُ
 امل

 

 

 

 املادة الثانية  (ب

يَّةُ ( : 1.0الصورة )  احلََياُة الصِّحِّ
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 املادة الثالثة  (ج
يَّةُ ( : 1.1الصورة )  الرَِّعَيُة الصِّحِّ

 
 
 

 

 املادة الرابعة  (د
ْساَلمي ( : 1.1الصورة )  النَّظَاَفُة يفي اإلي

 
 
 
 

 

 اخلطوات التدريسية -0
درسة ب  كاجملموعة التجريبة مب-استخدم طريقة احملاورة يف فصل احلادي عشر

ديسمبري  0نوفمبري حيت  4البحث يف التاريخ الثانوية جندرال سوديرمان كليفاري. بدأ 
. وهذا البحث قد جرى بثماين لقاءات ، اللقائتان الستخدام اإلختبار القبلي 0٥١0

واإلختبار البعدي و سّت لقاءات الستخدام هذه الطريقة. قام الباحث باإلختبار 
ليفاري. ك  القبلي يف فصل احلادي عشر من الطالب املدرسة الثانوية جندرال سوديرمان

أ -وينقسم الباحث قسمني، مها: اجملموعة الضابطة هي من فصل احلادي عشر
 ب. -وجمموعة التجربة من فصل احلادي عشر
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لإلختبار القبلي عند اجملموعة  0٥١0نوفمبري  4قام الباحث يف يوم اإلثنني التاريخ 
ضابطة ملعرفة كفاءة عند اجملموعة ال 0٥١0نوفمبري  ٦التجريية ويف يوم األربعاء التاريخ 

طالبا. أما عملية  ١1الطالب يف كالم الّلغة العربية. أما عدد الفصلني سواء يعين 
 التعليم يف اجملموعة التجريبة باستخدام طريقة احملاورةكما يلي :

    0٥١0نوفمبري  4اللقاء األول، تاريخ  -١
طريقة  الكالم دونقام الباحث اإلختبار القبلي يف تعليم مهارة الكالم خاصة مهارة 

 احملاورة .

 بدأى الباحث بالسالم والبسملة مجاعة وسأل عن احلال،  .أ
مث التعارف و قرأى الباحث كشف احلضور وسأل الباحث عن املادة اليت علمت   .ب

 مدرستهم. 
 أمر الباحث كل الطالب بتقّدم أمام الفصل ويتحّدثون عن موضوع معّيا.  .ج
 تقومي  .د
 ة باحلمدلة والسالم.         ختم الباحث عملية التعليمي .ه

   0٥١0نوفمبري  ٦الّلقاء الثاين، تاريخ  -0
 وهذا اللقاء يستغرق حّصة وكل حّصة أربعون دقيقة. وأما أنشطتها كما يايل: 

 بدأى الباحث بالسالم ويقرأ البسملة مجاعة وسأل عن احلال،  .أ
ة الكالم ر مث قرأى الباحث كشف احلضور وأخرب الباحث أن هذا اليوم تعليم مها .ب

 واستمرار املواد السابقة باستخدام طريقة احملاورة.
قبل تعليم مهارة الكالم بتلك طريقة سأل الباحث عن مادة اليت عّلمت يف الفصل  .ج

مع مدّرستهم كمثل مفردات معيا مّث شرح الباحث من اخلطوات والنظام هذه 
 الطريقة. 

ّما عملية ة إستعدادا ليبدأ. أبعد يفهم الطالب فتعليم مهارة الكالم هبذه الطريق .د
 هذه الطريقة كما يلي:  
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نة عن املواد اليت سيقدمها من املفردات املعي بدأى الباحث هذه الطريقة بيسليم (١)
عيادة املرضى من خالل قراءهتا لطالب وآمر الطالب لقراءة املفردات بالّدور 

 و يعطي الوقت حلفظ املفردات؛
 الب؛ينقسم الباحث إىل طالبني من الط  (0)
يقوم الباحث بإجراء أسئلة وأجوبة مع الطالب الذين يستخدمون اللغة العربية أو  (1)

 يرشد الباحث طالبني أو أكثر إلظهار السؤال واإلجابة أمام أصدقائه بدوره ؛
 تقومي  (4)
 ختم الباحث عملية التعليمية باحلمدلة والسالم. (١)

 0٥١0نوفمبري  ١١اللقاء الثالث، تاريخ  -1
 ق حّصتان وكل حّصة أربعون دقيقة. وأما أنشطتها كما يايل: وهذا اللقاء يستغر 

 بدأى الباحث بالسالم ويقرأ البسملة مجاعة وسأل عن احلال،  .أ
مث قرأى الباحث كشف احلضور وأخرب الباحث أن هذا اليوم تعليم مهارة الكالم  .ب

 واستمرار املواد السابقة باستخدام طريقة احملاورة. 
 بتلك طريقة سأل الباحث عن مادة اليت عّلمت يف الفصلقبل تعليم مهارة الكالم  .ج

مع مدّرستهم كمثل مفردات معيا مّث شرح الباحث من اخلطوات والنظام هذه 
 الطريقة. 

بعد يفهم الطالب فتعليم مهارة الكالم هبذه الطريقة إستعدادا ليبدأ. أّما عملية  .د
 هذه الطريقة كما يلي:  

ة عن املواد اليت سيقدمها من املفردات املعين بدأى الباحث هذه الطريقة بيسليم (١
عيادة املرضى من خالل قراءهتا لطالب وآمر الطالب لقراءة املفردات بالّدور و 

 يعطي الوقت حلفظ املفردات؛
 ينقسم الباحث إىل طالبني من الطالب؛ (0
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يقوم الباحث بإجراء أسئلة وأجوبة مع الطالب الذين يستخدمون اللغة العربية  (1
 الباحث طالبني أو أكثر إلظهار السؤال واإلجابة أمام أصدقائه بدوره ؛ أو يرشد

 تقومي  (4
 ختم الباحث عملية التعليمية باحلمدلة والسالم. (١

 . 0٥١0نوفمبري   0١و  0٥و  ١8و  ١1اللقاء الرابع حىّت السابع، الرتيخ  -4
 بدأى الباحث بالسالم ويقرأ البسملة مجاعة وسأل عن احلال،  .أ

ث كشف احلضور وأخرب الباحث أن هذا اليوم تعليم مهارة الكالم مث قرأى الباح .ب
 واستمرار املواد السابقة باستخدام طريقة احملاورة.

قبل تعليم مهارة الكالم بتلك طريقة سأل الباحث عن مادة اليت عّلمت يف الفصل  .ج
مع مدّرستهم كمثل مفردات معيا مّث شرح الباحث من اخلطوات والنظام هذه 

 الطريقة. 
بعد يفهم الطالب فتعليم مهارة الكالم هبذه الطريقة إستعدادا ليبدأ. أّما عملية  .د

 هذه الطريقة كما يلي:  
بدأى الباحث يتم إعطاء الطالب دليالا حيتوي على قائمة من املفردات باللغة  (١)

 العربية ، وأمثلة للمحادثة ، وقواعد أخرى ؛
 ادة، وإعطاء وقت ؛ جيب عليهم ليحفظ عدد من املفردات من كتاب امل (0)
يقوم الباحث بإجراء أسئلة وأجوبة مع الطالب الذين يستخدمون اللغة العربية  (1)

 أو يرشد الباحث طالبني أو أكثر إلظهار السؤال واإلجابة أمام أصدقائه بدوره؛
 تقومي   (4)
 ختم الباحث عملية التعليمية باحلمدلة والسالم.     (١)

 . 0٥١0ديسمبري  0اللقاء الثامن التاريخ  -١
 هي اللقاء اآلخر يف يوم اإلثنني. قام الباحث باختبار البعدي.
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 عملية تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة المحاورة جذابة. (ب
. وبعد 0٥١1أما الكتاب املستخدم هو كتاب اللغة العربية على املنهج الدراسي 

ية جذابة، ألنه تعليم ربالباحث تطبيق طريقة احملاورة تعليم مهارة الكالم يف تعليم اللغة الع
الطالب التفاعل مباشرة مع معلم وأصدقاء لذلك يتم حتفيز الطالب لتعلم اللغة العربية 

  ١١خصاة يف تعليم مهارة الكالم.

 املدرسة يفوجبانب ذلك، لتوضيح البيانات جيري الباحث مقابلة مع املعلم اللغة العربية 
 نا النتائج:. وهاحملاورة لرتقية مهارة الكالم إستخدام طريقةعن  الثانوية جندرال سوديرمان

عملية تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة احملاورة جذابة ، ألنه ميكن للطالب  "
ممارسة الكالم باللغة العربية بطريقة للغاية جذابة ، يستطع أن يفهم الطالب عن 

 ١0املفردات الصعبة من خالل حفظها أو تكرارها."

 وديرمانيف املدرسة الثانوية جندرال سك ،جيري الباحث مقابلة مع الطلب وباإلضافة إىل ذل
 . وهنا النتائج من املقابلة :إستخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالمعن 

 ١1."للغاية جذابة و ليس ممال "عملية تعلم يستخدم طريقة احملاورة يف الفصل

ن ع درسة الثانوية جندرال سوديرمانيف املالباحث مقابلة مع الطلبة وكذلك أيضا جرى 
 . وهنا النتائج من املقابلة :إستخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم

طيع أن للغاية جذابة ألين أست عملية تعلم يستخدم طريقة احملاورة يف الفصل "
 ١4أفهم املوضوع بسهال وأستطيع أن أتكلم باللغة العربية مع أصدقاء."
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 للغة العربية باستخدام طريقة المحاورة سهالج( عملية تعلم ا

 املدرسة يفوجبانب ذلك، لتوضيح البيانات جيري الباحث مقابلة مع املعلم اللغة العربية 
 نا النتائج:. وهإستخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالمعن  الثانوية جندرال سوديرمان

لطالب ات واملوضوع، وجيعل ا"بطريقة احملاورة يسهل الطالب ليفهمون عن املفرد
 ١١أن يشجاع لتكلم مع أصدقاء أو أمام الفصل."

ن ع يف املدرسة الثانوية جندرال سوديرمانالباحث مقابلة مع الطلبة وكذلك أيضا جرى 
 . وهنا النتائج من املقابلة :إستخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم

طيع أن للغاية مسرور ألين أست لفصلعملية تعلم يستخدم طريقة احملاورة يف ا "
 ١٦أفهم املوضوع بسهال وأستطيع أن أتكلم باللغة العربية مع أصدقاء."

ن ع يف املدرسة الثانوية جندرال سوديرمانالباحث مقابلة مع الطلبة وكذلك أيضا جرى 
 . وهنا النتائج من املقابلة :إستخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم

ذه طريقة للغاية سهال ألهنا مساعدة لقدرة تعليم املهارة الكالم والطالب يف رأيي ه"
 ١0باحلامسة."

 د( صعوبات باستخدام طريقة المحاورة

 املدرسة يفوجبانب ذلك، لتوضيح البيانات جيري الباحث مقابلة مع املعلم اللغة العربية 
 نا النتائج :. وههارة الكالمإستخدام طريقة احملاورة لرتقية معن  الثانوية جندرال سوديرمان
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" صعوبة الطالب عند استخدام طريقة احملاورة هي عندما يكون هناك املفردات 
 ١8يصعب نطقها ، ويستغرق الطالب بعض الوقت لتذكر املفردات وحفظها."

 وديرمانيف املدرسة الثانوية جندرال سوباإلضافة إىل ذلك ،جيري الباحث مقابلة مع الطلب 
 . وهنا النتائج من املقابلة :ريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالمإستخدام طعن 

 ١0صعوبة يف تعليم طريقة احملاورة يعين من الصعب نطق املفردات الصعبة." "

ن ع يف املدرسة الثانوية جندرال سوديرمانالباحث مقابلة مع الطلبة وكذلك أيضا جرى 
 ا النتائج من املقابلة :. وهنإستخدام طريقة احملاورة لرتقية مهارة الكالم

وصعوبة يف تعليم طريقة احملاورة يعين بعض الطالب يفتقرون إىل الثقة للتقدم  "
 ٦٥أمام الفصل."
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 المبحث الثالث

ان مدرسة جندرال سوديرممحاورة لترقية مهارة الكالم في تأثير إستخدام طريقة ال
 كاليفاري.الثانوية  

ادي عشر أن جمتمع البحث هو مجع الطالب يف كما ذكر الباحث يف الفصل احل
الفصل احلادي عشر مبدرسة الثانوية جندرال سوديرمان كاليفاري وأّما عّينة البحث هي 

 ١1و (Control Class)أ " كاجملموعة الضابطة -الطالب  يف الفصل " احلادي عشر  ١1
. (Experiment  Class)ب" كاجملموعة التجريبة  –الطالب يف الفصل " احلادي عشر 

وهذه توضيح تفصيال من الباحث عن اإلختبار واعملية التعليمية باستخدام طريقة احملاورة  
 كما يلي:

 نتائج االختبار للمجموعة الضابطة (أ
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة (١

ام دالبيانات هي االختبارين القبلي والبعدي من اجملموعة الضابطة مث حللتها باستخ
 . t – test الرمز االحصائي

وحيصل من إجراء االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة نتائج االختبار. 
 أما نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة كمايلي :

 (1.0الجدول )

 نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

 األسماء الرقم

 نتيجة

 لتقديرا الجملة
النطق 
السليم 

1٥ 

طالقة 
الكالم 

1٥ 

الفهم 
الكالم 

1٥ 
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 ضعيف ٦١ 00 00 0١ فردوس نزول ١
 ضعيف ٦٥ 0٥ 0٥ 0٥ محيدة حنوم 0
 ضعيف ٦٥ 0١ 0٥ ١0 حين رمحة 1
 مقبول 0١ 01 00 01 إثنا اينداوايت 4
 ضعيف 0٥ 0٥ 1٥ 0٥ ليلة الزهرى ١
 ضعيف ٦١ 00 00 0١ حمّمد ألدو بدر املنري ٦
 ضعيف ٦٥ 0١ 0٥ ١0 حمّمد مشودا سافوترا 0
 ضعيف 0٥ 01 0١ 00 حمّمد رودي ويباوا 8
 ضعيف ٦١ 0٥ 0١ 0٥ حمّمد صاحل الّدين  0
حمّمد كاشف العفي  ١٥

 اهلل
 ضعيف ٦٥ 0٥ 0٥ 0٥

 ضعيف ٦١ 0٥ 0١ 0٥ فتق الرمحة ١١
 مقبول 0١ 01 00 01 ريرين إمسوايت ١0
 ضعيف ٦٥ 0٥ 0٥ 0٥ أميلة الصاحلة ١1
  4١٥ 00١ 1٥0 0٦4 المجموع 
  ٦١.1 0١.0 01.٦ 0٥.٦ المعدلة 

 

 (1.1الجدول )

 نتيجة الطلبة يف االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

 التقدير الجملة نتيجة األسماء الرقم
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النطق 
السليم 

1٥ 

طالقة 
الكالم 

1٥ 

الفهم 
الكالم 

1٥ 
 مقبول 0١ 00 1٥ 01 فردوس نزول ١
 ضعيف 0٥ 0٥ 1٥ 0٥ محيدة حنوم 0
 مقبول 0١ 00 1٥ 01 حين رمحة 1
 جّيد 8٥ 0١ 1٥ 0١ إثنا اينداوايت 4
 جّيد 8٥ 0١ 1٥ 0١ ليلة الزهرى ١
 ضعيف 0٥ 0٥ 1٥ 0٥ حمّمد ألدو بدر املنري ٦
 مقبول 0١ 00 1٥ 01 حمّمد مشودا سافوترا 0
 جّيد   8٥ 0١ 1٥ 0١ حمّمد رودي ويباوا 8
 مقبول 0١ 00 1٥ 01 د صاحل الّدين حممّ  0
حمّمد كاشف العفي  ١٥

 اهلل
 ضعيف 0٥ 0٥ 1٥ 0٥

 مقبول 0١ 00 1٥ 01 فتق الرمحة ١١
 جّيد جّدا 8١ 0١ 1١ 0١ ريرين إمسوايت ١0
 مقبول 0١ 00 1٥ 01 أميلة الصاحلة ١1
  04١ 000 10١ 004 المجموع 
  0١.4 00.١ 1٥.1 01 المعدلة 
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أ   -ائج اإلختبار القبلي والبعدي طلبة من فصل احلادي عشرهذا جدول نت
كاجملموعة الضابطة، وهذا الفصل بدون تطبيق "طريقة احملاورة". عندما يف اإلختبار القبلي 

تلميذا  ١١اليت تتكون من  ٦١.4ظهر أن الطلبة يف اجملموعة الضابطة نالوا الدرجة املعدلة 
مقبول. وعندما يف اإلختبار البعدي ظهر أن  تلميذان يف مستوى 0يف مستوى ضعيف و 

تلميذ يف مستوى  ١اليت تتكون من  0١.8الطلبة يف اجملموعة الضابطة نالوا الدرجة املعدلة 
تالميد يف  1تالميد يف مستوى مقبول و  ٦تالميذ يف مستوى جيد و  1جيد جدا و 

 مستوى ضعيف.

من  صلون على درجات أقلعلى أساس نتائج املذكورة ظهر عديد الطلبة الذين حي
املتوسط بسبب هم ال يعرفون كيفية استعمال هلجة الصحيحة، ومعظمهم ال يعرفون كيفية 

 القة عند التكلم اللغة العربيىة.استعمال املفردات املناسبة، ومعظمهم أيضا غري ط

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة (0
بيان  القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، فعرض الباحثبعد بيان نتائج االختبار 

 مقارنة بني االختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة فهي كما يلي :

 (1.1الجدول )

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 النتيجة التقدير الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
عدد  يةئو نسبة امل الطلبة

 ةنسبة املئوي الطلبة

 - - - - ١٥٥- 0١ ممتاز .١
 %0.0 ١ - - 04 – 8١ جيد جدا .0
 %01.١ 1 - - 84-8٥ جيد .1
 %4٦.١ ٦ %١١.4 0 00-0١ مقبول .4
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 %01.١ 1 %84.٦ ١١ 04 – ٥ ضعيف .١
 %١٥٥ ١1 %١٥٥ ١1 اجملموع

 

 
 
 
 
 
 

بعدي من اجملموعة ري القبلي واالختبار الوبالنسبة إىل بيان املقارنة بني نتائج االختبا
من الطلبة يف مستوى ضعيف، و   %84.٦الضابطة فظهر أن يف االختبار القبلي 

يف مستوى ضعيف، و  %01.١يف مستوى املقبول. وأما يف االختبار البعدي  4%.١١
يف مستوى جيد  %0.0يف مستوى جيد و  %01.١يف مستوى مقبول، و    %4٦.١

 بيان دليل بأن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار القبلي.جدا. وهذا ال
وبعد معرفة مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعتني وأن تقوم الباحث 
باملالحظة اليت جتري عند عملية التعليم يف اجملتمعتني، وجد الباحث الفرق بينهما. أما يف 

 جيري مملة وال تظهر محاسة لدى الطلبة، وبعضهم نائمون اجملموعة الضابطة، كان التعليم
 عند التعليم.

 نتائج االختبار للمجموعة التجريبة  (ب
  نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبة (١

البيانات هي االختبارين القبلي والبعدي من اجملموعة التجريبة مث حللتها باستخدام 
 . t – test الرمز االحصائي

0%0%0%
15%

85%

اإلختبار القبلي

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف

0% 8%

23%

46%

23%

اإلختبار البعدي

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف
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 اء االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجريبة نتائج االختبار.وحيصل من إجر 
 أما نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ا التجريبة كمايلي :

 (1.١الجدول )

 نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي للمجموعة التجربية 

 األسماء الرقم

 نتيجة

 التقدير الجملة
النطق 
السليم 

1٥ 

طالقة 
م الكال
1٥ 

الفهم 
الكالم 

1٥ 
 ضعيف ٦٥ 0١ 0٥ ١0 مسيتا أسرير رمحوايت ١
 ضعيف ٦١ 0٥ 0١ 0٥ يسرة املعروفة 0
 ضعيف ٦١ 00 0٥ 01 سوجي دمايانيت 1
 مقبول 0١ 00 1٥ 01 نيا فتماوايت 4
 ضعيف ٦١ 0٥ 0١ 0٥ رمسى أماليا ١
 ضعيف ٦١ 00 0٥ 01 ديدي كورنيوان ٦
 ضعيف ٦٥ 0٥ 0٥ 0٥ ارشا دوالليم  0
 ضعيف ٦١ 0٥ 0١ 0٥ كورنيوان  8
 ضعيف ٦٥ 0١ 0٥ ١0 حمّمد أفندي 0
 ضعيف 0٥ 01 0١ 00 حمّمد نوفال بيهقي ١٥
 مقبول 0١ 01 00 01 نور خليفة ١١
 ضعيف ٦٥ 0٥ 0٥ 0٥ ريكا نور عيين ١0
 ضعيف ٦٥ 0١ 0٥ ١0 نور أنيسة ١1
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  41١ 00١ 000 00١ المجموع 
  ٦١ 0١.0 01 0٥.0 المعدلة 

 
 (1.٦الجدول )

  نتيجة الطلبة يف االختبار البعدي للمجموعة التجربية

 األسماء الرقم

 نتيجة

 التقدير الجملة
النطق 
السليم 

1٥ 

طالقة 
الكالم 

1٥ 

الفهم 
الكالم 

1٥ 
 مقبول 0١ 00 1٥ 01 مسيتا أسرير رمحوايت ١
 جّيد 8٥ 0١ 1٥ 0١ يسرة املعروفة 0
 جّيد 8٥ 0١ 1٥ 0١ سوجي دمايانيت 1
 جّيد جّدا 0٥ 00 1١ 08 نيا فتماوايت 4
 جّيد جّدا 8١ 0١ 1١ 0١ رمسى أماليا ١
 جّيد 8٥ 0١ 1٥ 0١ ديدي كورنيوان ٦
 جّيد جّدا 8١ 0١ 1١ 0١ ارشا دوالليم  0
 جّيد 8٥ 0١ 1٥ 0١ كورنيوان  8
 جّيد 8٥ 0١ 1٥ 0١ حمّمد أفندي 0
 جّيد جّدا 0٥ 00 1١ 08 حمّمد نوفال بيهقي ١٥
 جّيد جّدا 0٥ 00 1١ 08 نور خليفة ١١
 جّيد جّدا 8١ 0١ 1١ 0١ ريكا نور عيين ١0
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 مقبول 0١ 00 1٥ 01 نور أنيسة ١1
  ١٥0١ 10١ 10٥ 11٥ المجموع 
  40.0 0١ 01.٦ 0١.1 المعدلة 

ب  -هذا جدول نتائج اإلختبار القبلي والبعدي طلبة من فصل احلادي عشر 
يقة يبة، وتطبيق "طريقة احملاورة" يف اجملموعة التجريبة وبدون وتطبيق "طر كاجملوعة التجر 

احملاورة" يف اجملموعة التجريبة )اإلختبار القبلي( . عندما يف اإلختبار القبلي ظهر أن الطلبة 
تلميذان يف مستوى مقبول و  0اليت تتكون  ٦١يف اجملموعة التجريبة نالوا الدرجة املعدلة 

مستوى ضعيف. وعندما يف اإلختبار البعدي ظهر أن الطلبة يف اجملموعة  تالميذا يف ١١
تالميذ  ١تالميذ يف مستوى جيد جدا و ٦اليت تتكون  80,0التجريبة نالوا الدرجة املعدلة 

 تلميذان يف مستوى مقبول. 0يف مستوى جيد و

بة ألّن يعلى أساس نتائج  اإلختبار البعدي املذكورة ظهر زيادة درجة جملموعة التجر 
معظمهم يشعرون باحلماسة والفرحية. كثري من الطلبة قد يعرفون كيفية استعمال املفردات 

 املناسبة، ومعظمهم أيضا قد طالقة ويستمل هلجة صحيحة عند التكلم اللغة العربيىة.

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة  (0
حث مقارنة البعدي للمجموعة التجريبة، فقدم الباوبعد بيان نتائج االختبار القبلي و 

 بني االختبار القبلي البعدي لتلك اجملموعة فهي كما يلي :

 (1.0الجدول )
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية

 النتيجة التقدير الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

 ةنسبة املئوي
عدد 

 طلبةال
 ةنسبة املئوي

 - - - - ١٥٥- 0١ ممتاز .١



 

49 
 

 %4٦.١ ٦ - - 04 – 8١ جيد جدا .0
 %18.١ ١ - - 84-8٥ جيد .1
 %١١.4 0 %١١.4 0 00-0١ مقبول .4
 - - %84.٦ ١١ 04 – ٥ ضعيف .١

 %١٥٥ ١1 %١٥٥ ١1 اجملموع
 

 

 

 

 

 

ار البعدي من اجملموعة بوبالنسبة إىل بيان املقارنة بني نتائج االختباري القبلي واالخت
 %١١.4من الطلبة يف مستوى ضعيف، و %84.٦التجربة فظهر أن يف االختبار القبلي

من الطلبة يف مستوى  %١١.4يف مستوى املقبول. و أمايف االختبار البعدي ظهر أن 
يف مستوى جيد جدا،. وهذا البيان  %4٦.١يف مستوى جيد، و   %18.١مقبول،و

 بار البعدي أكرب من نتيجة االختبار القبلي.دليل بأن نتيجة االخت

وبعد معرفة مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعتني وأن تقوم الباحث 
 باملالحظة اليت جتري عند عملية التعليم يف اجملتمعتني، وجد الباحث الفرق بينهما. وأما يف

هتمون مبا تعليم والسؤال، هم ياجملموعة التجريبة، كان تعليم ملون بنشاط الطلبة عند ال
 شرحت املعلمة عن املادة املعني يف تطبيق "طريقة احملاورة".   

 

0%0%0%
15%

85%

اإلختبار القبلي

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف

0%

46%

39%

15%
0%

اإلختبار البعدي

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف
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 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين (ج
بعد مقارنة نتائج االختبار البعدي بني اجملموعة التجريبة والضابطة فقدم الباحث 

 ربع من اجملموعتني . وهي كما يلي :نتائج عدد االحنراف و عدد االحنراف امل

 (1.4الجدول )
 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني

 الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة

X1 X2 (X) 2x Y1 Y2 (Y) 2y 
٦٥ ١ 0١١ ١ 00٦١ ١ 0١٥٥ ١٥ ١ 
0 ٦١ 8١١ ٥ 00٦٥ ١ 0١٥٥ ١٥ ٥ 
1 ٦١ 8١١ ٥ 00٦٥ ١ 0١١ ١ 00١ 
4 0١ 0١١ ٥ 00١ 0١ 8١ ٥ 0١ 
٦١ ١ 8١ 0٥ 4٥٥ 0٥ 8١٥٥ ١٥ ٥ 
٦١ ٦ 8١١ ٥ 00٦١ ١ 0١ ٥ 0١ 
0 ٦٥ 8١ 0٦ ١0٦٥ ١ 0١١ ١ 00١ 
8 ٦١ 8١١ ٥ 00١ 0٥ 8١٥٥ ١٥ ٥ 
0 ٦٥ 8٥ 0٥ 4٦١ ٥٥ 0١٥٥ ١٥ ١ 
١٥ 0٥ 0٥ 0٥ 4٦٥ ٥٥ 0١٥٥ ١٥ ٥ 
١١ 0١ 0١١ ٥ 00٦١ ١ 0١٥٥ ١٥ ١ 
١0 ٦٥ 8١ 0٦ ١0١ 0١ 8١٥٥ ١٥ ١ 
١1 ٦٥ 0١١ ١ 00٦٥ ١ 0١١ ١ 00١ 

 ١١0١ ١1١ 08١ 8١٥ 40١٥ 01٥ ١٥0١ 84١ جمموع
N   ∑x 2x∑   ∑y 2y∑ 
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 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق :

X1 نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة التجريبة = 
X2 نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة التجريبة = 
(X) نتائج اجملموعة التجريبة = عدد االحنراف من 

2x  = عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبة 

∑x جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبة = 
2x∑

 جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبة=   

Y1 نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة = 
Y2  البعدي من اجملموعة الضابطة= نتائج اإلختبار 
(Y) عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 

2y =   عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

∑y جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 
2y∑

 جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة=   
ق، تلخص الباحث بعرض النتائج اآلتية و هي جمموع بعد توضيح اجلدول الساب

عدد االحنراف وجمموع عدد االحنراف  املربع من اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة، وهي  
 كما يف اجلدول :

 (1.0الجدول )
 جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة
عدد جمموع 

 (  ∑xاالحنراف  )
جمموع عدد 

االحنراف املربع 
(2x∑   ) 

جمموع عدد 
 (y∑االحنراف )

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

(2y∑) 
01٥ 40١ ١٥1١١ ١0١ 
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 د( تحليل نتائج االختبار للمجموعتين

وقد عرض الباحث يف اجلدول السابق جمموع عدد االحنراف وجمموع عدد 
 ني، مث قام الباحث بإدخال النتائج السابقة بإدخال النتائجاالحنراف املربع من اجملموعت

 السابقة إىل الرمز اإلحصائي اآليت :

𝑀𝑥 =  
∑x

𝑁
 

=     230

13 
 

=  17,7 

∑x2        =  ∑x2  - (∑x)2

𝑁
 

= 4250 -  (230)2

13
 

= 4250 - 52900

13
 

= 4250 – 4069,2 

= 180,8 

𝑀𝑦 =  
∑y

𝑁
 

=   135

13 
 

=   10,4 

∑y2        =  ∑y2  - (∑y)2

𝑁
 

=  1525 -  (135)2

13
 

=  1525 - 18225

13
 

=  1525 – 1401,92 

=  123,1 
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𝐭 =  
𝑴𝒙 − 𝑴𝒚

√(
∑ 𝟐 + ∑ 𝟐𝒚  𝒙

𝑵𝒙 + 𝑵𝒚 − 𝟐) (
𝟏

𝑵 𝒙 
+ 

𝟏
𝑵 𝒚 )

  

 

=  
𝟏𝟕, 𝟕 − 𝟏𝟎, 𝟒

√(
𝟏𝟖𝟎, 𝟖 + 𝟏𝟐𝟑, 𝟏

𝟏𝟑 + 𝟏𝟑 − 𝟐 ) (
𝟏

𝟏𝟑 
+ 

𝟏
𝟏𝟑 )

  

 

=  
𝟕, 𝟑

√(
𝟑𝟎𝟑, 𝟗

𝟐𝟒 ) (
𝟏

𝟏𝟑 
+ 

𝟏
𝟏𝟑 )

  

 

=  
𝟕, 𝟑

√(
𝟑𝟎𝟑, 𝟗

𝟐𝟒 ) (
𝟐

𝟏𝟑 )
  

 

=  
𝟕, 𝟑

√(𝟏𝟐, 𝟕) (𝟎, 𝟏𝟓 )  
 

=  
𝟕, 𝟑

√(𝟏, 𝟗𝟎𝟓)   
 

=  
𝟕, 𝟑

𝟏, 𝟒 
 

= 𝟓, 𝟐 
𝐃𝐟 = (𝐍𝐱 + 𝐍𝐲 − 𝟐) 

= (𝟏𝟑 + 𝟏𝟑 − 𝟐) 
=  𝟐𝟒 

 
t. so. 01 =   2.39 
t. so. 05 =   1.67 

 



 

54 
 

مث قام الباحث  ١.0من اجلدول السابق، وجد الباحث أن نتيجة اإلحصائي = 
 – t( من degree of freedom مث حبث الباحث نتيجة يف القائمة احلرية )   t – tableبتعيني

table   = يف املستوى املعنوي  ١.٦0 ، و%١يف املستوى املعنوي  0.10فوجد أن نتيجة
 وهذا تقرير "ت ". %١

 ١.٦0 > 0.10 >١.0ووجد الباحث 

T test )ت" احلسايب"(T table  <  =)ت"اجلدويل"(H1= مقبول= حصلت التجريبة 

T test)ت" احلسايب"( >  T table =)ت"اجلدويل"(H0 حصلت التجريبة = مردود = 

 

 0.10=  %١ملستوى املعنوي أكرب من نتيجة ا  ١.0ونتيجة اإلحصائي = 
 مردود،  H0، وذلك مبعىن أن  ١.٦0=  %١وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوى 

H1 مقبول أي أن فرض هذا البحث مقبولة. وخالصتها أن تأثري طريقة احملاورة لرتقية مهارة
 الكالم.
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 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

عالية فلية التعليمية والبحث العلمي عن حبث الباحث مناقشة بعد إنتهاء العم 
 كاليفاري.  ويةالثان درسة جندرال سوديرمانماورة لرتقية مهارة الكالم يف طريقة احمل إستخدام

مدرسة جندرال سوديرمان  محاورة لترقية مهارة الكالم فيإستخدام طريقة ال .أ
 كاليفاري.الثانوية  

ميذ لوصول ى املادة بشكل ميكن التالإن أمهية الطريقة يرتكز يف كيفية استغالل حمتو 
إىل اهلدف ميكن التالميذ إىل الوصول إىل اهلدف الذي نرمي إليه دراسة مادة من املواد، 
وواجب على املدرس أن يأخذ بيد التلميذ من حيث املستوى الذي وصل إليه حماوال أن 

اليت جيب  لنقليصل به إىل اهلدف املنشود، ولكن حيقق هذا البد من وجود بعد وسائل ا
  ٦١أن يلميها املدرس.

فالطريقة تصبح عدمية اجلدوي إذا مل تصل بالتلميذ إىل اهلدف املنشود والكفاءة اليت 
ميكن املدرس من الوصول بالتلميذ إىل اهلدف هي اليت حتدد نوع الطريقة فإذا وصلنا إىل 

 اهلدف املرسوم بسرعة وبدقة فالطريقة تصبح جيدة.
حث هذه طريقة لوصول إىل اهلدف هي طريقة احملاورة لرتقية مهارة لذلك يستعمل البا

الكالم. قبل يستخدم الباحث هذه طريقة، بدأ الباحث باختبار القبل. واجملمعوعة اليت 
 كما يلي:  ب. فعمليته -تستخدم هذه طريقة هي جمموعة التجربة من فصل احلادي عشر

 ل عن احلال، بدأى الباحث بالسالم ويقرأ البسملة مجاعة وسأ .أ
مث قرأى الباحث كشف احلضور وأخرب الباحث أن هذا اليوم تعليم مهارة الكالم  .ب

 واستمرار املواد السابقة باستخدام طريقة احملاورة.
 لفصلاحث عن مادة اليت عّلمت يف اج. قبل تعليم مهارة الكالم بتلك طريقة سأل الب

 يقة. اخلطوات والنظام هذه الطر مع مدّرستهم كمثل مفردات معيا مثّ شرح الباحث من 
                                                           

 .١00-١0٦(، ص. ١0٦0، )دار املعارف مبكر، تطبيقها العملية-مبادعها-الرتبية احلديثة، مادهتاصاحل عبد القادر، ٦١ 
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بعد يفهم الطالب فتعليم مهارة الكالم هبذه الطريقة إستعدادا ليبدأ. أّما عملية  .د
 هذه الطريقة كما يلي:  

بدأى الباحث يتم إعطاء الطالب دليالا حيتوي على قائمة من املفردات باللغة  (١)
 العربية ، وأمثلة للمحادثة ، وقواعد أخرى ؛

 ظ عدد من املفردات من كتاب املادة، وإعطاء وقت ؛ جيب عليهم ليحف (0)
يقوم الباحث بإجراء أسئلة وأجوبة مع الطالب الذين يستخدمون اللغة العربية  (1)

 أو يرشد الباحث طالبني أو أكثر إلظهار السؤال واإلجابة أمام أصدقائه بدوره؛
 تقومي   (4)
 ختم الباحث عملية التعليمية باحلمدلة والسالم. (١)
 تستخدم هذه الطريقة، قام الباحث فياللثاء اآلخري باختبار البعدي. و بعد أن   

  لثانويةا مدرسة جندرال سوديرمانمحاورة لترقية مهارة الكالم في تأثير طريقة ال .ب
 كاليفاري.

بعد إجراء االختبار القبلي و االختبار البعدي، وجد الباحث يرقية نتيجة الطالب 
أكرب من   ١.0ريقة "احملاورة". ونتيجة اإلحصائي = يف تعليم مهارة الكالم باستخدام ط

=  %١وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  0.10=  %١نتيجة املستوى املعنوي 
مقبول أي أن فرض هذا البحث مقبولة. H1 مردود،  H0، وذلك مبعىن أن ١.٦0

 وخالصتها أن استخدام طريقة احملاورة فعال يف تعليم مهارة الكالم.   
تمادا على نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة اليت اع

حصل الطالب، قد وجد الباحث بينهما فرقا واضحا. وهذا يدل على طريقة احملاورة له 
تأثري كبري يف تعليم مهارة الكالم عظم الطالب حيبون  التعلم باستخدام طريقة احملاورة ألن 

 بسرعة. الطالب يفهمون املادة
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 الفصل السادس

 ملخص نتائج البحث واإلقتراحات
 نتائج البحث -أ

ة لرتقية اور طريقة احمل فعالية إستخدامبعد إنتهاء من إجراء البحث اجلامعي عن 
لنتائج ، فحصل الباحث على اكاليفاري  الثانوية درسة جندرال سوديرمانممهارة الكالم يف 

 وصل الباحث إىل اإلستنتاج األخرية:

  لثانويةا مدرسة جندرال سوديرماناورة لرتقية مهارة الكالم يف خدام طريقة احملإست (١
خطوات وهم اإلفتتح وعملية تعلم طريقة والتقومي  4كاليفاري تستعمل إىل 

واإلختتام. وعملية تعلم اللغة العربية بإستخدام طريقة احملاورة جذابة وسهال، ألهنا 
ت واملوضوع. لكن إستخدام طريقة الطالب يستطعون أن يفهمون عن املفردا

احملاورة لطالب هلا صعوبات يعين املفردات يصعب نطقها، وبعض الطالب يفتقرون 
 إىل الثقة للتقدم أمام الفصل.  

  لثانويةا إن تطبيق طريقة احملاورة يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة جندرال سوديرمان (0
أكرب من نتيجة املستوى   1.0كاليفاري فّعال. بدليل أن نتيجة اإلحصائي = 

، 0.10=  %١وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  ١.٦0=  %١املعنوي 
 مقبول أي أن فرض هذا البحث مقبولة.H1 مردود،  H0وذلك مبعىن أن 

 اإلقتراحات -ب
يرجو الباحث أن يكون نتيجة هذا البحث مدخال مفيدا ملن يريد أن يقوم مبثل 

 ث اإلقرتاحات األتية:هذا البحث. لذلك قدم الباح

للمدرس، يرجى لتدريب الطالب باستخدام طريقة احملاورة  يف عملية التعليم  .١
 والتعلم، خاصة يف تعليم مهارة الكالم يف اللغة العربية.
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الطالب، يرجى باستخدام الوسيلة التعليمية دييوراما مساعدة الطالب يف مهارة  .0
 الكالم.

لكالم طبيق طريقة احملاورة  يف تعليم مهارة اللباحثني اآلخرين، أن يبحثوا عن ت .1
 إلكمال وحتسني وتعميق البحث اآلن.
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 مراجع ومصادر عربية
الوسائل التعليمية والمنهج، م، ١000أمحد خريى حممد كاظم وجابر عبد احلميد جابر، 

 القاهرة: دار النهضة العربية()
، ١ للغوية ما هيتها وطرائق تدريسها، طالمهارات ام، ١000أمحد فؤاد حممود عليان، 

 )الرياض: داراملسلم للنشر والتوزيع(

 )كويت: مكتب الفالح( تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مذكور، 

 ، )بامكاسن: متائن مبكامن فرس(مهارة الكالم وطريقة تدريسهاأمحد خملص، 

 الفكر(، )دمشق: دار ، طرق التدريس اللغة العربية م١08١جودت الركيب، 

   تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ، ١00٦حسن شحاتة، 

البحث العلمي  م،١000، ذوقان عبيدات و عبد الرمحان عدس و كايد عبد احلق
 )الرياض: دار أسامة للنشر و التوزية()مفهومه، أدواته وأساليبه(، 

 ارسة العلمية(،البحث العلمي )أسلسية النظرية وممم، 0٥٥8، رجاء وحيد دويدري
 )دمشق: دار الفكر(

 ،المهارات اللغوية مستوياتها وتدريسها وصعوباتها ،0٥٥0، رشدي أمحد طعيمة
 )قاهرة: دار الفكر العريب(

ر و طرائق تدريس األدب والبالغة والعبير بين التنظيسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي. 
 يع(.االردن: دار الشروق للنشر والتوز  -. )عمان التطبيق

، )دار ةتطبيقها العملي-مبادعها-التربية الحديثة، مادتها، ١0٦0صاحل عبد القادر، ١
 املعارف مبكر(

 دروس الدورات التدريبة لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. ،١404، عبد الرمحن
 )مؤسسة الوقف اإلسالم ومشروع العربية للسمع(



 

61 
 

، )القاهرة: دار فنى لمدرسي اللغة العربيةالموجه ال م،١0٦٦عبد العليم إبراهيم، 
 املعارف(

سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس م، ١081عبد اجمليد سيد أمحد منصور. 
 الرياض: دار املعارف(اللغة العربية، )

 ، )بريوت: دار املشرق(، المنحد في اللغة واألعالم م١08٦لويس معلوف، 

هارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية المم،  ١00١حممد صاحل الشنطي، 
 ، )السعودية: دار األندلس للنشر والتوزيع(وفنونها، المملكة العربية

 ، )عمان: دار الفالح(أساليب تدريس اللغة العربية،  0٥٥٥حممد علي احلويل، 
 ، )مسارانج: فوستاكا العلوية(األمثلة التصريفية، ١08٦حممد معصوم بن علي، 

ؤون )الرياض: عمادة شالمعينات البصرية في تعليم اللغة، إمساعيل صيين. حممود 
 املكتبات جامعة امللك سعود(

طرائق تدريس اللغة العربية لغير ، 0٥٥1حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 
 )الرباط: مطبعة املعارف اجلديدة( الناطقين بها،

ية للناطقين بلغات أخرى )أساسه، تعليم اللغة العربم، ١08١حممود كامل الناقة، 
 ، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى(مدخله، طرق التدريسه(

-ياضر األلعاب اللغوية في تعليم اللغة األجنبية. )، ١081ناصف مصطفى عبد العزيز، 
 مكة املكرمة : دار املريخ للنشر(

 نفائس(ال)بريوت: دار  خصايص العربية وطرائق تدريسها، ١08١نايف حممود معروف، 

، محتر طرق التدريس اللغة العربية لطالبة لدراس والمعاهد م١08٦هدايات، 
 هداية اهلل اإلسالمية احلكومية( ، )جاكرتا: جامعة شريفاإلسالمية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah/ Madrasah : SMA Jenderal Sudirman Kalipare 

Kelas/Semester : XI/Ganjil 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi Pokok  : المهارة الكالم (Kalam) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti: 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

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

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar  

3.1 Mengidentifikasi bunyi, kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan : رَاَهَقةُ َواََماهُلَا
ُ
يَّةُ ، امل يَّةُ ،  احلََياةُ الصِّحِّ ْساَلمي النَّظَ  ، الرَِّعَيةُ الصِّحِّ اَفةُ يفي اإلي  

baik secara lisan maupun tulisan. 

3.2  Melafalkan kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

رَاَهَقُة َواََماهُلَا
ُ
يَّةُ ، امل يَّةُ ،  احلََياُة الصِّحِّ ْساَل ،  الرَِّعَيُة الصِّحِّ مي النَّظَاَفُة يفي اإلي  



 

 

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat 

Bahasa Arab yang berkaitan dengan : رَاَهَقُة َواََماهُلَا
ُ
يَّةُ ، امل َيُة الرِّعَ ،  احلََياُة الصِّحِّ

يَّةُ  ْساَلمي ،  الصِّحِّ النَّظَاَفُة يفي اإلي  baik secara lisan maupun tulisan. 

4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 

topik : رَاَهَقُة َواََماهُلَا
ُ
يَّةُ ، امل يَّةُ ،  احلََياُة الصِّحِّ ْساَلمي النَّظَاَفُة يفي ،  الرَِّعَيُة الصِّحِّ   اإلي

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1.1 Siswa dapat menyimak kosa kata baru tentang topik  َر
ُ
احلََياُة ، اَهَقُة َواََماهُلَاامل

يَّةُ  يَّةُ ،  الصِّحِّ ْساَلمي ،  الرَِّعَيُة الصِّحِّ النَّظَاَفُة يفي اإلي  

3.2.1 Siswa dapat melihat dan menirukan kosa kata tentang topik رَاَهَقةُ َواََماهُلَا
ُ
، امل

يَّةُ  يَّةُ ،  احلََياُة الصِّحِّ ْساَلمي  النَّظَاَفةُ ،  الرَِّعَيُة الصِّحِّ يفي اإلي  

3.3.1 Siswa dapat mengucapkan dan mengetahui arti mufrodat wacana lisan 

رَاَهَقُة َواََماهُلَا
ُ
يَّةُ ، امل يَّةُ ،  احلََياُة الصِّحِّ اَلمي النَّظَاَفُة يفي اإليسْ ،  الرَِّعَيُة الصِّحِّ  dengan lafal 

dan intonasi yang benar. 

4.1.1 Siswa dapat melakukan tanya jawab dengan kosakata dan ujaran kata 

tentang topik رَاَهَقُة َواََماهُلَا
ُ
يَّةُ ، امل يَّةُ ،  احلََياُة الصِّحِّ ْساَلمي النَّ ،  الرَِّعَيُة الصِّحِّ ظَاَفُة يفي اإلي  

4.1.2 Siswa mampu melakukan dialog sederhana tentang topik رَاَهَقُة َواََماهُلَا
ُ
، امل

يَّةُ احلَيَ  يَّةُ ،  اُة الصِّحِّ ْساَلمي ،  الرَِّعَيُة الصِّحِّ النَّظَاَفُة يفي اإلي  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

tentang topik رَاَهَقُة َواََماهُلَا
ُ
يَّةُ ، امل يَّ ،  احلََياُة الصِّحِّ ْساَلمي النَّظَاَفةُ ،  ةُ الرَِّعَيُة الصِّحِّ  siswa , يفي اإلي

dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana, menunjukkan contoh 

ungkapan untuk menyatakan, menanyakan, merespon dan menyampaikan 

berbagai informasi lisan sederhana. 

 

E. Materi Pembelajaran 

- Mufrodat tentang  ُرَاَهَقة
ُ
يَّةُ ، َواََماهُلَا امل يَّةُ ،  احلََياُة الصِّحِّ ْساَلمي ا،  الرَِّعَيُة الصِّحِّ لنَّظَاَفُة يفي اإلي  

- Percakapan tentang رَاَهَقةُ َواََماهُلَا
ُ
يَّةُ ، امل يَّةُ ،  احلََياةُ الصِّحِّ ْساَلمي  ، الرَِّعَيةُ الصِّحِّ النَّظَاَفةُ يفي اإلي  

 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Pendekatan Saintifik model Cooperative learning 

Metode   : Muhawarah 

 

G. Media/Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   :  Laptop 



 

 

Bahan   : Buku Siswa (Bahasa Arab kelas XI)  

Sumber Pembelajaran  : Kamus Bahasa Arab 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai 

aktifitas/pembelajaran 

b. Menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan mengabsensi/presensi 

c. Mendiskusikan materi/kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, 

dengan mengkaitkan materi yang akan dipelajari 

d. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari 

e. Menjelaskan garis besar pembelajaran/cakupan materi serta langkah 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati  

Peserta didik mendengarkan pelafalan kata, frase, dan kalimat  

percakapan menggunakan ungkapan kata tanya dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 

b. Menanya 

1. Peserta didik bertanya tentang huruf-huruf dalam kata, frase, dan 

kalimat percakapan  

2. Peserta didik bertanya tentang bunyi kata, frase, dan kalimat 

percakapan  

3. Peserta didik bertanya tentang makna kata, frase, dan kalimat 

percakapan  

c. Mengumpulkan Informasi/Mencoba 

1. Peserta didik mendiskusikan tentang mengungkapkan kalimat tanya 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

2. Peserta didik berdiskusi dengan membuka kamus bahasa Arab, buku 

pelajaran bahasa Arab, dan bacaan lainnya untuk menemukan makna 

kata, frase, dan tentang mengungkapkan kalimat  

3. Peserta didik secara bergantian dalam kelompok melafalkan kata, 

frase, dan kalimat percakapan 

d. Mengasosiasi/Menalar 

Peserta didik merumuskan makna kata, frase, dan tentang 

mengungkapkan kalimat dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks  

e. Mengomunikasikan 

1. Peserta didik melafalkan kalimat percakapan dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks  

2. Peserta didik melakukan percakapan dengan menunjukkan gambar  

sesuai dengan apa yang didengarkannya.  

3. Guru dan atau peserta didik melakukan konfirmasi terhadap hasil 

komunikasi 

 



 

 

3. Penutup (10 menit) 
a. Membuat rangkuman/simpulan pelajaran, 

b. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dan 

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

d. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama dan salam 

 

I. Penilaian 

1. Penilaian Performasi  

Murid-murid berbicara di depan kelas dengan berpasang-pasang  

Bentuk dari instrument penilaian keterampilan  

Kriteria Penilaian  

No Nama 
Kriteria Penilaian 

Nilai 
Pengucapan Kelancaran Pemahaman 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Kriteria Penilaian Maharah Kalam  

No. 
Aspek yang 

Dinilai 
Nilai Keterangan 

1. Pengucapan 20-30 Kalimat yang diucapkan tepat dan sesuai dengan 

instrument  

10-20 Kalimat yang diucapkan hampir sesuai dengan 

instrument 

0-10 Kalimat yang diucapkan sedikit sesuai dengan 

intrumen  

2. Kelancaran  30-40 Pengucapan makhorijul hurufnya terdengar 

jelas dan saat berbicara juga lancar  

20-30 Pengucapan makhorijul hurufnya terdengar 

hampir jelas dan saat berbicara juga hampir 

lancar 

10-20 Pengucapan makhorijul hurufnya terdengar 

kurang jelas dan saat berbicara juga kurang 

lancar 

3. Pehaman 20-30 Pehaman tentang pelajaran benar dan sesuai 

dengan tema 

10-20 Pehaman tentang pelajaran hampir benar dan 

sesuai dengan tema 

0-10 Pehaman tentang pelajaran kurang benar dan 

sesuai dengan tema 



 

 

Total Skor  

Nilai Skala Keterangan 

95-100 A ممتاز 
85-94 B جيد جّدا 
80-84 C جيد 
75-79 D مقبول 
0-74 E ضعيف 

 

 Kalipare, 17 Desember 2019 

Mengetahui   

Guru Bahasa Arab  Guru Penelitian  

 

 

 

MUNIP AFANI, S.Pd.I 

 

 

 

Nizar Aulia Rahman W  



 

 

  

 تعليم طريقة المحاورة في الفصل
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ان كاليفاريالمدرسة جندرال سوديرم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم اللغة العربية



 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

A. Wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Arab  

1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab di kelas dengan menggunakan 

metode muhawarah?  

2. Bagaimana proses pembelajaran maharah kalam dengan menggunakan 

metode muhawarah? 

3. Apa saja yang menjadi kendala dalam pembelajaran bahasa arab saat ini, 

khususnya pembelajaran maharah kalam dengan menggunakan metode 

muhawarah? 

4. Apakah metode muhawarah diperlukan dalam pembelajaran bahasa arab 

saat ini, khususnya pembelajaran maharah kalam? 

B. Wawancara dengan siswa-siswi di kelas 

1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab di kelas dengan menggunakan 

metode muhawarah?  

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pembelajaran bahasa arab saat ini, 

khususnya pembelajaran maharah kalam dengan menggunakan metode 

muhawarah? 

3. Apakah metode muhawarah diperlukan dalam pembelajaran bahasa arab 

saat ini, khususnya pembelajaran maharah kalam? 

 

 

 

  



 

 

 السيرة الذاتية

 

  نيزار أوليا رمحن واحد  :   ماالس
   ١١١١٥١١٦ :  رقم القيد

 ١000  أغسطس ٥١: ماالنج،  ارخيهمكان امليالد وت
 : كلية العلوم الرتبية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية  كلية / قسم 

 0٥١١:  سنة البداية الدراسة
 ماالنج، كاليفاري   :   العنوان
    ٥80010400٥40 :   اهلاتف

 الدراسية  السنة املستوى الدراسي
 م 0٥٥1 – 0٥٥0 كاليفاري  "Dharma Wanitaاملدرسة روضة األطفال "

 م 0٥٥0 – 0٥٥1 كاليفاري اإلسالميةاملدرسة اإلبتدائية 
 م 0٥١0 – 0٥٥0 ويل صنجا جنباراملدرسة املتوسطة 
 م 0٥١١ – 0٥١0 جندرال سوديرمان كاليفارياملدرسة الثانوية 

لية يف قسم التعليم اللغة العربية ك  بكلوريوس )سرجانا(
المية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسعلوم الرتبية والتعليم 

 احلكومية ماالنج

 م 0٥١0 – 0٥١١

 

 

 

 


