
 البحث اجلامعي

طالب مبعهد دام طريقة جربيل لرتقية صحة النطق يف مهارة الكالم عند الستخا
 اساري ماالنجالدراسات القرآنية سنج

 (s-ٔ)سرجاانط االختبار للحصول على درجة مقدم إلكمال بعض شرو 

 إعداد : 

 حسن ادلتوكلني

 ٜٙٓٓ٘ٔٙٔرقم القيد : 

 اؼبشرف :

 دلاجستريالدكتور عبد الوهاب رشيدي ا

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
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 البحث اجلامعي

طالب مبعهد دام طريقة جربيل لرتقية صحة النطق يف مهارة الكالم عند الاستخ
 اساري ماالنجالدراسات القرآنية سنج

 (s-ٔ)سرجاانط االختبار للحصول على درجة رو مقدم إلكمال بعض ش

 إعداد : 

 حسن ادلتوكلني

 ٜٙٓٓ٘ٔٙٔرقم القيد : 

 اؼبشرف :

 الدكتور عبد الوهاب رشيدي ادلاجستري

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

0202 
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 استهالل 

د الدنيا فعليو ابلعلم ومن أراد اآلخرة فعليو ابلعلم ومن أرادنبا فعليو ابلعلم من أرا  

 )رواه البخاري واؼبسلم(

“Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu, barang 

siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu dan barang siapa 

mengingkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu” 

(HR.Bukhori Muslim) 
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 اإلهداء 

 أىدى ىذا البحث اعبامعي إىل:

 احملبوبنيأيب عبد اجلليل وأمي خري النساء 

نبا يف طاعة هللا ويعلي درجاهتما ويرضبهما ويبقيهما يف سبلمة ر عسى هللا أن يطوّل عم
 كما ربياين صغَتا  اإليبان واإلسبلم ويرضبهما

أخي الكبري دمحم خاتب األمم وأخي الصغرية دمحم بصري الدين وأخيت الصغرية معمورة 
  العابدة

عسى هللا أن يسّهل صبيع أمورىم وهبعلهم العباد النافعُت والناجحُت يف الدين والدنيا 
 واآلخرة ويرضبهم برضبة وعافية 

جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج و مجيع األساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية 
 األساتيذ يف معهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج ومجيع أصدقائي احملبوبني 

عسى هللا أن هبعلهم أىل العلم وعسى أن تكون علومهم انفعة ومباركة يف الدين والدنيا 
 واآلخرة 
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 كلمة الشكر والتقدير

توفيقو وامتنانو، وأشهد  وكذلك الشكر على اغبمد هلل رب العلمُت على إحسانو 
أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيما لشأنو، وأشهد أن دمحما عبده ورسولو الداعي 

إىل رضوانو، والصبلة والسبلم على سيدن وحبيبنا وشفيعنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذي قد ضبلنا من 
 لو وصحبو أصبعُت . ظلمات اعبهل إىل نور العلم والفهم وعلى ا

ضبدا وشكرا هلل برضبتو وعنايتو، قد قضى الباحث كتابة البحث اعبامعي ربت 
اؼبوضوع "استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم عند الطبلب دبعهد 

الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج" بغاية اعبهد ولو وجد فيو النقصان واألخطاء. 
طيع أن أقضي ىذا البحث بدون اؼبساعدة الكبَتة من األساتذة الرضباء وكذلك ال أست

واألصدقاء احملبوبُت. فطبعا أقّدم جزيلة الشكر والتقدير إىل من ساعدوين يف أثناء قضاء  
 كتابة البحث اعبامعي وىبّص الباحث بذكر: 

فضيلة األستاذ الدكتور عبد اغبارس، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  .ٔ
 بلمية اغبكومية ماالنج. اإلس

 فضيلة الدكتور أغوس ميمون اؼباجستَت، عميد كلية علوم الًتبية والتعليم.  .ٕ
 فضيلة الدكتورة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية.  .ٖ
فضيلة الدكتور عبد الوىاب رشيدي اؼباجستَت حيث مشرف ىذا البحث  .ٗ

يف كل مرحلة ومواجهة حىت إسبام ىذا اعبامعي الذي قد دّلٍت وأرشدين 
 البحث. 



 ه
 

األساتذة لقسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان  .٘
مالك إبراىيم ماالنج حيث علموين ابلعلوم اؼبتنوعة حىت أستطيع أن أكون 

 خادم اللغة العربية. 
د رّّب بًتبية حسنة اؼبغفور لو الكياىي اغبج دمحم بصري علوي مرتضى الذي ق .ٙ

 وأّدب بتأديب العجيب بكل فرح وإخبلص. 
صبيع األساتذة واألصدقاء يف معهد الدراسات القرآنية الذين عّلموين  .ٚ

 وصاحبوين طول أوقايت.    

 

 
 ٕٕٓٓنوفمرب  ٜماالنج، 

 الباحث، 
 
 

 حسن ادلتوكلني
 04032274رقم التسجيل: 
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 قسم تعليم اللغة العربية  
 كلية علوم الرتبية والتعليم

  جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قد استمل قسم تعليم اللغة العربية بكلية علم الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك 

 بحث اعبامعي الذي كتبتو الباحث:إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج ال
 حسن اؼبتوكلُت:   االسم

 ٜٙٓٓ٘ٔٙٔ:  رقم القيد
استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم عند :  اؼبوضوع

 الطبلب دبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج
وقد نظران وأدخلنا فيو بعض التعديبلت واإلصبلحات البلزمة ليكون على 

شكل اؼبطلوب الستفاء شروط اؼبناقشة إلسبام الدراسة واغبصول  على درجة سرجاان ال
(ٔS لقسم تعليم اللغة العربية كلية علم الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم )

وتقبل من فائق االحًتام  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاإلسبلمية اغبكومية ماالنج للعام الدراسي 
 وجزيل الشكر.

 ٕٕٔٓيناير ماالنج، 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

   

 الدكتورة مملوءة احلسنة ادلاجستري
075100230222210220رقم التوظيف:   

 
 



 ي
 

 



 ك
 

  



 ل
 

 البحثمستخلص 
استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم . 0202حسن ادلتوكلني. 

ربية كلية نجاساري ماالنج. قسم تعليم اللغة العالطبلب دبعهد الدراسات القرآنية سعند 
 علوم الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج.

 اؼبشرف: الدكتور عبد الوىاب رشيدي اؼباجستَت
 ومهارة الكبلم صحة النطقو  طريقة جربيل :ساسيةألالكلمات ا

لتسهيل الطبلب على قراءة القرآن مع الًتتيل طريقة جربيل ىي طريقة  كانت
ن فعاليتها على ألموافقة على علم التجويد. قد طّبقت ىذه الطريقة اؼبؤسسات اؼبتنوعة 

ألن  الطبلب أن يكونوا أكثر نشاطًا أثناء التعلم.  ىذه الطريقة طلبتيتعليم قراءة القرآن. 
كبلم اللغة العربية وبتاج إىل اىتمام كيفية النطق من ـبارج اغبروف وصفاهتا وكذلك النرب 

 ارة الكبلم. لًتقية صحة النطق يف مهوالتنغيم. فلذلك طّبقها وطّورىا الباحث 
 قية صحةلًت  كيف تطبيق طريقة جربيل( ٔأما أسئلة البحث يف ىذا البحث 

    عند الطلبلب دبعهد الدرسات القرآنية سنجاساري ماالنج؟النطق يف مهارة الكبلم 
عند الطلبلب دبعهد النطق يف مهارة الكبلم يف  قية صحةلًت  ( ما فعالية طريقة جربيلٕ

ة دمة ىي طريقة ذبريبيقة اؼبستخاري ماالنج ؟ كانت الطر الدرسات القرآنية سنجاس
 أما أدوات البحث اؼبستخدمة يف ىي اؼببلحظة واؼبقابلة واالختبار. دبنهجي كمّي. 

كما تلي: أوال، أّن خطوات تطبيق طريقة جربيل ىي  كانت نتيجة ىذا البحث
ستمّر إبعطاء النظرية أعطى مثال نطق ؿبادثة العربية جيدا صحيحا مث قّلده الطبلب. مث ا

أشار الطالبُت فكل كلمة وصبلة. والتطبيق عن ـبارج اغبروف وصفاهتا والنرب والتنغيم يف  
لتقدًن احملادثة أمام الفصل. اثنيا، أن تطبيق طريقة جربيل فعالية لًتقية صحة النطق يف 

جة مهارة الكبلم عند الطبلب دبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج من نتي
uji-t  نتيجة و  ٓٗ،ٕ%= ٔتيجة اؼبستوى اؼبعنوي أكرب من ن ٖٕ،ٖبُت الفصلُت

أو قيل أن فروض ىذا البحث  وذلك دبعٌت مقبول ٚٙ،ٔ%= ٘اؼبستوى اؼبعنوي 
 .مقبول
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ABSTRACT 

Hasanul Mutawakkilin. 2020. Use of Jibril method to improve the correctness of 

pronunciation in the speaking skills of students in Pesantren Ilmu Al-Quran 

Singosari Malang. Department of Arabic Language Education Faculty of Science 

Tarbiyah and Teacher of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Mentor: Dr. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd.  

Keywords: Jibril method, truth pronunciation, speaking skills 

The jibril method is a method to make it easier for students to read the 

holy qur'an with tartils in accordance with the knowledge of tajwid. This method 

has been implemented by various institutions in Indonesia because of its 

effectiveness in learning to read the holy qu'ran. This method requires students to 

be more active during learning. while speaking Arabic requires attention to how 

the pronunciation of the place where the letters come out and its nature as well as 

the stress and intonation. Therefore, the researcher implemented and developed 

this method to increase the correctness of pronunciation in speaking skills. 

As for the formulation of the problem in this study is (1) how is the 

application of Jibril method to improve the correctness of pronunciation in 

speaking skills in the school of Islamic Science Singosari Malang? (2) The 

effectiveness of the application of jibril methods to improve the correctness of 

pronunciation in speaking skills at the Islamic Boarding School of Singosari 

Malang? The research method used in this study is an experimental method with a 

quantitative approach whose application is carried out in grade 1-A and grade 1-B. 

The data collection instruments in this study are observations, interviews and 

tests.  

While the results of this study are as follows: first, that the steps of 

applying Jibril methods are researchers give examples of pronunciation of Arabic 

conversation well and properly then students imitate it. Then the researchers gave 

theories and practices related to where the letters came out and their nature, 

pressure and intonation in every word and sentence.. After that, the researchers 

appointed two students to have arabic conversation in front of the class. Second, 

that the application of jibril method is effective to improve the correctness of 

pronunciation in the speaking skills of Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang 

seen from the results of the t-test between two classes 3.23 greater than the error 

level of 1%= 2.40 and the error rate of 5%= 1.67 which means accepted or said 

that the hypothetical of this research is accepted. 
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ABSTRAK 

Hasanul Mutawakkilin. 2020. Penggunaan metode Jibril untuk meningkatkan 

kebenaran pelafalan dalam ketrampilan berbicara santri pada Pesantren Ilmu Al-

Quran Singosari Malang. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing: Dr. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd.  

Kata kunci: metode Jibril, kebenaran pelafalan, ketrampilan berbicara 

Metode jibril adalah sebuah metode untuk mempermudah santri membaca 

Al-quran dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Metode ini sudah 

diimplementasikan berbagai lembaga di Indonesiakarena kefektifitasannya dalam 

pembelajaran membaca Al-Quran. Metode ini menuntut santri menjadi lebih aktif 

selama pembelajaran. sedangkan berbicara bahasa Arab membutuhkan perhatian 

bagaimana pelafalan dari tempat keluarnya huruf dan sifatnya begitu juga tekanan 

serta intonasi. Oleh karena itu peneliti mengimplementasikan dan 

mengembangkan metode ini untuk meningkatkan benarnya pelafalan dalam 

ketrampilan berbicara.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

penerapan metode Jibril untuk meningkatkan kebenaran pelafalan dalam 

ketrampilan berbicara pada santri Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang? (2) 

sejauh mana efektifitas penerapan metode jibril untuk meningkatkan kebenaran 

pelafalan dalam ketrampilan berbicara pada santri Pesantren Ilmu Al-Quran 

Singosari Malang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperiment 

dengan pendekatan kuantitatif yang penerapannnya dilakukan di kelas 1-A dan 

kelas 1-B. Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan tes.  

Sedangkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, 

bahwasannya langkah-langkah penerapan metode jibril untuk meningkatkan 

kebenaran pelafalan dalam ketrampilan berbicara santri Pesantren Ilmu Al-Quran 

Singosari Malang adalah peneliti memberikan contoh pelafalan percakapan 

bahasa Arab dengan baik dan benar kemudian santri menirukannya. Kemudian 

peneliti memberikan teori serta praktek terkait tempat keluarnya huruf dan 

sifatnya, tekanan serta intonasi dalam setiap kata dan kalimat. Setelah itu, peneliti 

menunjuk dua santri untuk melakukan percakapan bahasa Arab di depan kelas. 

Kedua, bahwasannya penerapan metode jibril efektif untuk meningkatkan 

kebenaran pelafalan dalam ketrampilan berbicara santri Pesantren Ilmu Al-Quran 

Singosari Malang terlihat dari hasil uji-t antara dua kelas 3,23 lebih besar dari 

taraf kesalahan 1%= 2,40 dan taraf kesalahan 5%= 1,67 yang artinya diterima atau 

dikatakan bahwasannya hipotesa penelitian ini diterima 



 س
 

 حمتوايت البحث

طالب مبعهد لرتقية صحة النطق يف مهارة الكالم عند الطريقة جربيل استحدام 
 اساري ماالنجالدراسات القرآنية سنج

 الباب األول 

 اإلطار العام 

 ٔ .................................................................. خلفية البحث 

 ٙ ..................................................................  ثأسئلة البح

 ٙ ................................................................. أىداف البحث 

 ٙ .................................................................. فروض البحث 

 ٚ ................................................................... البحث  أنبية

   ٚ .................................................................. حدود البحث 

 ٛ ............................................................. ربديد اؼبصطلحات 

 ٜ ..............................................................  لدراسات السابقةا

 الباب الثاين 

 اإلطار النظري

 ادلبحث األول: مهارة الكالم 

 ٕٔ ............................................................. م مفهوم مهارة الكبل

 ٖٔ ............................................................. مفهوم صحة النطق 
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 ٗٔ .................................................................. ـبارج اغبروف 

 ٙٔ ................................................................ صفات اغبروف 

 ٚٔ ........................................................................... النرب 

 ٛٔ ......................................................................... التنغيم 

 ٜٔ ...................................................... أىداف تعليم مهارة الكبلم 

 ٕٔ .....................................................  خصائص تعليم مهارة الكبلم

 ٕٕ .........................................................  مواد تعليم مهارة الكبلم

 ٖٕ ................................................. الطرائق التعليمية يف مهارة الكبلم 

 ٕٗ ....................................................... وسائل تعليم مهارة الكبلم 

 ٕ٘ .................................................... أساسيات تعليم مهارة الكبلم 

 ٕ٘ ..................................................... اختبارات تعليم مهارة الكبلم 

 ٕٚ ................................................... اؼبشاكل يف تعليم مهارة الكبلم 

 ادلبحث الثالين: طريقة جربيل 

 ٜٕ .................................................................. مفهوم الطريقة 

 ٖٓ ................................................................. عناصر الطريقة 

 ٖٔ ................................................................... طريقة جربيل 

 ٕٖ ...................................................... يقة جربيل بيق طر أىداف تط

 ٖٖ ............................................................ طريقة جربيلخطوات 
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  .......................................................  طريقة جربيلاؼبزااي وعيوب 

 الباب الثالث 

 منهجية البحث 

 ٜٖ .......................................................... مدخل البحث ومنهجو 

 ٜٖ ............................................................ ؾبتمع البحث وعينتو 

 ٓٗ ................................................................ متغَتات البحث 

 ٓٗ ................................................................. أدوات البياانت 

 ٕٗ ........................................................... مراحل ربليل البياانت 

 ٖٗ ................................................................ مصادر البياانت 

 ٘ٗ  ......................................................... أسلوب ربليل البياانت 

 ٚٗ .................................................................  لبحث مراحل ا

 ٛٗ ................................................................... قائمة اؼبراجع 

 الباب الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 

 ادلبحث األول: حملة عن معهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج  

 ٔ٘  .................................................................  اؼبوقع اعبغرايف

 ٕ٘  ................................................... اتريخ معهد الدراسات القرآنية

 ٖ٘ ..............................................................  األنشطة األساسية
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 ادلبحث الثاين: عرض البياانت ومناقشتها 

عهد جربيل لرتقية صحة النطق يف مهارة الكالم عند الطالب مباستخدام طريقة 
 الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج  

 ٗ٘ ................................................  عرض البياانت وربليلها: اؼببلحظة

 ٘٘ ..........................................................  عرض البياانت: اؼبقابلة

 ٕٙ ...........................  استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم

 ٜٜ .....................................................  فعالية استخدام طريقة جربيل

 الفصل اخلامس 

 مناقشة نتائج البحث 

مناقشة استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم عند الطبلب دبعهد 
 ٜٓٔ ........................................... الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج 

مناقشة فعالية استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم عند الطبلب 
 ٔٔٔ .................................... دبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج  

 

 الفصل السادس 

 تتام االخ

 ٖٔٔ .............................................................. خبلصة البحث 

 ٖٔٔ ..................... عملية تعليم مهارة الكبلم ابستخدام طريقة جربيل لًتقية صحة 
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فعالية استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم عند الطبلب دبعهد 
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 الباب األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ 

ر مستخدمي اللغة. إن مبو وتطوّ  على موافقةوتنمو  صبحاللغة ىي حقيقة ت
ودينية. تظهر  ثقافية مخلوقاتزيد من قوة الوجود اإلنساين كتاللغة يف ىذه اغبياة  حقيقة

العظيمة يف ـبتلف اجملاالت اليت  ابحملاولةقوة الوجود اإلنساين كمخلوقات ثقافية ودينية  
على أهنا نظام صويت يتكون من رموز  أيضا تفسَت اللغة كانعلى البشر.   تنتفع

 ٔ.يستخدمها شخص أو ؾبموعة لتبادل األفكار أو تبادل اؼبشاعر

 ها البشرستخدمي، واليت من أقدم اللغات يف العاملواحدة كإن وجود اللغة العربية  
 كانت، وخاصة اللغويُت واؼبؤرخُت.  اجملموعات عدةل احتياطا ي تكونحىت اليوم، ى

 ةاللغكيفية انتقال ىذه   تسًتعي حىت ة ىي اللغة األوىل لئلنسان األولتصبح اللغة العربي
ىي اللغة اليت يستخدمها العرب  اغباضر. اللغة العربيةحىت طويلة جًدا  اليت سبر يف مدة

 ٕ.زبّلفها بلغة أخرى مزايت خاصةكلغة ؽبا   يف نقل أفكارىم ونواايىم. اللغة العربية

 عدةطويلة يف  مدةم اللغة العربية منذ يتعل طّبقلتعليم، فقد من نسبة اأما 
هد أو مو الطبلب يف اؼبعاللغة العربية موادا هبب أن يتعلّ  يف إندونيسيا تصبحالبلدان. 

م اللغة أن تعلّ  معظم الناس سيحس، وقت اؼباضي حىت اآلنمنذ ال. اؼبدرسة اإلسبلمية
ىذه اللغة من حيث اجملاالت اؼبختلفة مثل العلوم تطّور بسبب  يكون واجباالعربية 

م اللغة يخاصة يف تنفيذ تعل ةطريق ؽبا لكل بلد طبعا  والتكنولوجيا واالقتصاد وغَتىا. 
 اؼبتنوعة تعليمووسائل الالطريقة كل مواطن من خبلل ل سهولةفهمها  ونيكالعربية حبيث 
 م اللغة العربية.ياليت تدعم تعل

                                                           
1
  Salim Latifah, “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa Arab”, Jurnal Diwan 

Vol. 3 No. 01, 2017 Hal 77-78. 
2
  Abidin Zaenal dan Andi Satrianingsih , “Perkembangan dan Masa Depan Bahasa Arab”, 

Jurnal Diwan Vol. 3 No. 02, 2017 Hal 141-142. 
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الكفاءة  ىيم اللغة العربية: أوالً، يىناك ثبلث كفاءات هبب ربقيقها يف تعل
ة للغة العربية ومعرفيف االنحوية  قواعدالنطق جيًدا ومعرفة ال كيفيةإتقان   ، اؼبراد هبااللغوية

القدرة على استخدام اللغة  ، اؼبراد هباكفاءة التواصل  فردات وكيفية استخدامها. اثنياً،اؼب
فهم  يى اؼبراد هبا، . اثلثًا، الكفاءة الثقافية.عن األفكار واػبربات بسبلسةالعربية للتعبَت 

ثُت لتعبَت عن أفكار اؼبتحدعلى اإتقان  و ةالثقافي الناحيةا يرد يف اللغة العربية من م
 والعادات واألخبلق والفن. عرباتوال

مهارات أربع تكون قادرًا على إتقان ، هبب أن يق صبيع الكفاءات اؼبذكورةلتحق
القراءة  ةومهار  كبلمال ةاالستماع ومهار  ةمهار  . ىيم اللغة العربيةياؼبهمة جًدا يف تعل

جديدة أكثر  ةطريقاالسًتاتيجيات، و  يف فكاراألإىل وبتاج ، الكتابة. لذلك ةومهار 
 .يما يف مهارة كبلم اللغة العربيةالسلتحقيق مهارات اللغة  وإبداع ابتكار

م اللغة العربية منذ فًتة طويلة يف ـبتلف يتطبيق تعلكان ، فقد  ًتبويةلاأما ابلنسبة 
أو غَتىا من  اؼبعاىدأن اؼبوضوعات يف إندونيسيا تصبح مواد إلزامية تدرس يف و البلدان. 

م اللغة العربية تعلّ  ، سيبدأ معظم الناس يف إدراك أنّ سبلمية. مع مرور الوقتؼبدارس اإلا
ىو التزام بسبب الوجود اؼبتزايد ؽبذه اللغة من حيث اجملاالت اؼبختلفة مثل العلوم 
والتكنولوجيا واالقتصاد وغَتىا. لكل بلد ابلتأكيد طريقتو اػباصة يف تنفيذ تعلم اللغة 

بسهولة من قبل كل مواطن من خبلل ـبتلف الوسائل اليت  العربية حبيث يبكن فهمها
 .م اللغة العربيةيتدعم تعل

كان معهد الدراسات القرآنية يقع يف سنجاساري ماالنج وىو معهد شبو 
 ٜٛٚٔمايو  ٔالذي أّسسها الكياىي اغبج دمحم بصري علوي مرتضى يف السنة  السلف

ابلطريقة اؼبشهورة  مؤسسو فهو تعليم القرآن م. تركيز التعليم يف ىذا اؼبعهد يتعلق بكفاءة
 . كمعهد الذي يركز على ؾباالت علوم القرآن فطبعا يكون ىذا اؼبعهدىي ريقة جربيل

موضع مفارنة الدراسة أو البحث من ـبتلف اؼبؤسسات مثل اؼبعاىد واؼبدارس 
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التفكَت وآالت واعبامعات. كانت اللغة العربية تركيز كبَت عند اؼبعهد لتكون وسيلة تطوير 
 اغبداثة.ؼببلحظة علوم اإلسبلم الًتاثي و 

 قد، ولكن التعليم يف اؼبعاىد، ليس فقط ىذا الزمان تعليم اللغة العربية عمليةيف 
 ال ا، فإهنيف اؼبدارسمادة  و كانت اللغة العربيةولالرظبية.  الًتبويةيف اؼبؤسسات  طّور

، طبلباللدى  يتطور ذيال عتقاد السليباال ألنستيعاب اؼبواد. ال لطلبةالسهل ل تكون
 روباشبًحا م كونم اللغة العربية ي، لذا فإن تعلّ جدا صعوبةم اللغة العربية فإن تعلّ 

دائًما  عّلموا، أو الكثَتة دائًما على حفظ اؼبفردات أمرواللطبلب. ذلك ألن الطبلب 
 للتكلمم الطبلب اؼبعلّ  أمرالطبلب، وأحيااًن  لدىاللغة العربية اليت يصعب فهمها  بقواعد

. والتواصل بُت لكبلمحىت يتمكن الطبلب من ا يف األولدون إعطاء أمثلة بابللغة العربية 
 ٖ.األصدقاء مل يتحقق

ابللغة العربية ىي واحدة من اعبوانب  الكبلمعلى  كفاءةأن ال كما ىو اؼبعلوم
اللغة  يتقن طالبأن ال يستطيع أن يقولم اللغة العربية. ياؼبهمة اؼبتعلقة أبىداف تعل

 .تواصل مع الناطقُت هبا بشكل صحيحعلى ال قادراالعربية إذا كان 

م يأثناء عملية التعليف   تعمل يتال ابؼبمارسة لكبلما ةمهار  يستطيع أن يتقن
ال  األخطاء وجودتكرر حبيث ؼباب لدى الطلبة ابللغة العربيةأبمر التدريب للتكلم اؼبستمرة 

 صبلة.و  على كل حرف نربوال تنغيمليف النطق وا ربدث

من الطلبة كثرة  ولكن يف اغبقيقة، واجبااللغة العربية أصبحت مادة  ولو كانت
. ىناك دبهارة الكبلم العربية، خاصة فيما يتعلق ادة اللغةصعوبة يف إتقان مال يشعرون

 حىت يكون غَت واضح يف، ابللغة العربية كبلمصعوبة يف اليشعرون البعض الطبلب 
يستطيعون أن ا بعض الطبلب وىناك أيضً . يف كل حرف وصبل غَت تنغيموال النربالنطق و 
غَت صحيحة، صبلة لكل حرف و  تنغيملوا نربابللغة العربية ولكن يف النطق وال يتكلموا

 يكون ىناك سوء فهم يف التواصل. لذلك غالًبا
                                                           
3
  Hendri Muspika , “Perkembangan dan Masa Depan Bahasa Arab”, Jurnal Kependidikan 

Islam Vol. 3 No. 02, 2017 Hal 197 
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قة بد يستطيع أن أن وبافظصحيًحا إذا كان  يتكّلم شخص عتربي كان 
اػبطأ  ولكن، منطوقةيف كل صبلة ـبارج اغبروف وصفاهتا وتركيز النرب والتنغيم  مضبوطو 

 ينطقوهنااألحيان ىو خطأ يف بعض اغبروف اليت  بعضالذي ال يبلحظو الطبلب يف 
، وكذلكواؼبستمع يف اغبوار.  اؼبتكلمفهم للمعٌت اؼبقصود بُت اليكون ىناك سوء  حىت

أجزاء معينة من اؼبفردات اؼبنطوقة.   يميل لًتكيز النرب يفكلم الشخص ستعند يعادًة 
خطأ آخر كان اؼبستمع.   إىلدف إىل توضيح النوااي اؼبقصودة كانت تلك األشياء هت

على الكلمة  النربإىل  الطبلب، يبيل ىو أنو عندما يقولون بضع صبل الطبلبارتكبتو 
للغة العربية أو األشخاص الناطقُت اب استماع لذلك ذبعل تلك اؼبشكبلتابلتساوي. 

عبمل اليت الكلمات أو ا نربعند ظباع  مستغربُتاللغة العربية سيشعرون  يفصحونالذين 
ل على يف بضع كلمات أو صب والتنغيم يؤثر النرب كان،  مل يعرفوىا من قبل. يف اللغة العربية

صبلة األوامر و  ر، صبلة األخبااالستفهامسيوضحان بُت صبلة ما اؼبعٌت اؼبنقول. وذلك ألهن
وكان يستطيع النرب والتنغيم إىل اؼبستمع.  اؼبتكلمصبلة األمل اليت ينقلها و  صبلة الدعوةو 

والتعّجب والسعادة والصدمة والدىشة اغبزن ت ان. سواء كاؼبتكلمعلى إظهار مشاعر 
 .غَتىاو 

ّن يف احملادثة العربية، يف بعض األحيان كان ىناك تعبَت وبَّتاؼبستمع.  فذلك أل
يكون نطق اغبروف اليت تكاد نفس اؼبخارج غَت واضحة. وكذلك غالًبا ال يبلحظ 

لغة األم أو اللغة اليت  على النرب والتنغيم من اؼبتكلم النرب والتنغيم  ألنو سينقل دون وعي
 سبارس كل يوم.

ىي بعض األشياء اليت غالباً  تنغيموال والنربنطق أن ال، اللغة العربية كبلميف  
يف التواصل ابللغة همة اؼبىذه األشياء الثبلثة تصبح عناصر  أما. الطلبةمن قبل  ىاينسا

بدون االىتمام ابلعناصر الثبلثة يف التواصل ابستخدام اللغة العربية ، سيكون  العربية ألن
ىناك سوء فهم بُت اؼبتحدث واؼبستمع يف التواصل. ذلك ألن الطبلب معتادون على 

عند  طبعاوىي لغتهم األم،  اندونيسيبللغة اإل كبلمثبلثة يف اليق ىذه العناصر التطب
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التواصل يف  بكيفيةوفًقا  تنغيموال والنربالتواصل ابستخدام اللغة العربية فإهنم يتبعون النطق 
 .أعماؽبم اليومية

من انحية ؿبادثة اللغة العربية ، فإن القرآن لديو حطة متنوعة  ومناسبا لسياق 
أن يطّور ىذه اغبطة يف احملادثة اليومية. أما كان النطق الصويت العريب  احملادثة. يستطيع

ىي مهارة أساسية هبب أن يتعّلمها الطبلب ألن دقة النطق الصويت تؤثر على الدالالت. 
 ٗ.ال يوجد تنوّع علم أصوات كدقة ومتكامل علم األصوات يف القرآن الكرًن

 E.Lطّورىا اليت  theory of identical elemenأما من  
Thorndhike كما نقل عنها ،Muhibbin Syah   إن النقل اإلهبايب"

سيحدث إذا كان اؼبوضوعان ؽبما نفس العنصر ". مثل الطالب الذي أتقن الرايضيات 
 ٘سيتعّلم اإلحصائيات بسهولة.

هبب أن هتتم يف مهارة الكبلم أيًضا إىل إرشادات الطبلقة يف الكبلم حبيث تكون 
طوقة شنيعة لبلستماع وصبيلة التذوق حىت يتمكن اؼبستمع يفهم اؼبعٌت اؼبقصود. اعبمل اؼبن

كما  عند تبلوة القرآن فبل بد أن يكون متوافقًا مع علم التجويد كتنغيم القراءة وـبارج 
اغبروف وصفاهتا. لذلك ، يف تعليم مهارة الكبلم، ال يتعلق فقط بكيفية الكبلم بطبلقة، 

تباه إىل حرف حبرف وصبلة بعد صبلة. بينما تعترب طريقة جربيل ولكن هبب أيًضا االن
طريقة فعالة عبعل الطبلب يتقنون قراءة القرآن متوافقة بعلم التجويد. ألن ىذه الطريقة 
تؤكد على إتقان قراءة القرآن بدءًا من أصغر العناصر وىي ـبارج اغبروف وصفاهتا 

 واألحكام األخرى.

واؼبشكبلت اليت ربدث لدى طبلب معهد الدراسات من النظريتُت اؼبذكورتُت 
القرآنية، سيقوم الباحث بتطبيق طريقة تعليم القرآن الكرًن يف تعليم اللغة العربية خاصة 

                                                           
4
  Hayati MA, “Pendekatan Qur’any Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Bahasa 

Arab Pada Pembelajaran Maharah Kalam Di IAIN Bukittinggi”, Institut Agama Islam Negeri 
Bukittinggi, 2017.  
5
  Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Bar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), hlm. 170 
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يف مهارة الكبلم وذلك يف ىذه اغبالة ألن القرآن واللغة العربية لديهما روابط وثيقة 
 ولديهما عناصر متشاهبة، ونبا عربىة.

رًا اؼبشكلة فو  أن وبل تلك، هبب كبلمقدرة الطبلب على ال ًتقيةلهد اعبلتحقيق 
ا ظلت ىذه ، ألنو إذصحة النطق يف مهارة الكبلم قيةابستخدام طريقة مناسبة لًت 

 .لم اللغة العربية، خاصًة يف مهارة الكبلمي، فلن تتحقق أبًدا كفاءة تعاؼبشكلة بدون حل

 هارة، وخاصة يف مم اللغة العربيةيلتع ةأىم دور اؼبعلم يف ربقيق كفاء تّتبع ما
  تتطّور أن تستطيعم اليت يالكبلم. سَتكز ىذا البحث على استخدام طريقة التعل

عنوان ، يقًتح الباحث اؼبشكبلت اؼبذكورة بيان، من النطق يف مهارة الكبلم. لذلكصحة
ب العند الطالنطق يف مهارة الكالم يف  قية صحةيل لرت "استخدام طريقة جرب  البحث

 ."مبعهد الدرسات القرآنية سنجاساري ماالنج

 حث بأسئلة ال .ب 

كتبها اليت   أسئلة البحث، فإن البحث اؼبذكورة خلفية بيانبناًء على 
 :ىي كما يلي ا البحثيف ىذ الباحث

عند النطق يف مهارة الكبلم يف  قية صحةلًت  طريقة جربيلكيف تطبيق  .ٔ
 ؟االنجالطلبلب دبعهد الدرسات القرآنية سنجاساري م

عند النطق يف مهارة الكبلم يف  قية صحةلًت طريقة جربيلما فعالية  .ٕ
 ؟ الطلبلب دبعهد الدرسات القرآنية سنجاساري ماالنج

 
 أهداف البحث .ج 

كتبها خلفية البحث و أسئلة البحث، فأىداف البحث اليت  على أساس 
 الباحث يف ىذا البحث ىي كما يلي؟

عند النطق يف مهارة الكبلم  ية صحةقلًت طريقة جربيلؼبعرفة كيفية تطبيق  .ٔ
 .الطلبلب دبعهد الدرسات القرآنية سنجاساري ماالنج
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عند النطق يف مهارة الكبلم  قية صحةلًت طريقة جربيلؼبعرفة فعالية  .ٕ
 . الطلبلب دبعهد الدرسات القرآنية سنجاساري ماالنج

 
  فروض البحث .د 

 أما فروض البحث اليت يستندىا الباحث ىي كما تلي:

عند النطق يف مهارة الكبلم  قية صحةلًت  فّعال طريقة جربيلستخدام اإن  .ٔ
 . الطلبلب دبعهد الدرسات القرآنية سنجاساري ماالنج

 أمهية البحث  .ه 

 :ىذا البحث ليكون انفعة مباشرة أو غَت مباشرة كما يليوبتاج 

 النظرية  .ٔ
قسم تعليم اللغة العربية   مرحلة البكالوريوسليكون شرطا النتهاء  (ٔ

  .الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج كلية
 ليكون زايدة اؼبراجع للمدرسُت يف تطبيق طريقة تعليم اللغة العربية.  (ٕ

 التطبيقية .ٕ
ذا البحث خربة مهمة ألن قضاء ىذا البحث للباحث: هبعل ى (ٔ

 يستطيع أن يزيد معلومات الباحث.
دة اؼبراجع يف للكلية الًتبية والتعليم: يستطيع ىذا البحث زاي (ٕ

 األحباث اآلتية خاصة يف ؾبلة الًتبية.  
للطلبة: لًتقية دوافع الطلبة يف تعليم اللغة العربية خاصة لًتقية مهارة  (ٖ

 الكبلم. 
يف تطوير طريقة تعليم اللغة العربية ليكون زايدة اؼبعلومات : للمعهد (ٗ

 خاصة يف تعليم مهارة الكبلم.
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 حدود البحث   .و 
  اغبدود اؼبوضوعي  .ٔ

 قية صحةلًت طريقة جربيل استخدام " قّرر الباحث عنوان ىذا البحث
عند الطبلب دبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري النطق يف مهارة الكبلم 

يف تعليم مهارة الكبلم من وجو نطق ـبارج ز الباحث لكن يركّ  ".ماالنج
 وصفات اغبروف وكذلك النرب والتنغيم.

 اغبدود اؼبكاين  .ٕ
األول "أ" والفصل األول "ب" لقسم اؼبكان يف فصل اختار الباحث 

 .اللغة العربية دبعهد الدراسات القرآنية
 اغبدود الزماين  .ٖ

. أما ابتدأ ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓيبحث الباحث يف العام الدراسي 
 . أكتوبرالباحث ىذا البحث يف الشهر 

 
 حتديد ادلصطلحات .ز 

 طريقة جربيل .ٔ
 اليت ألّفها قراءة القرآنم يهي إحدى الطرق يف تعلطريقة جربيلكانت 

ىذه الطريقة لطبلبو  قد طّبقت الكياىي اغبج دمحم بصري علوي مرتضى حىت
ىذه الطريقة  طبقت. وقد معهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج يف

على  مشهورة الطريقةىذه  ألن بويةأو اؼبؤسسات الًت  اؼبعاىدأيًضا يف ـبتلف 
ن إبداع إ الكياىي بصري علوي مرتضى. قال القرآن قراءة مياؼبساعدة يف تعل

 صلى هللا عليو من الطريقة اليت استقبل هبا النيب دمحم ملهاماىذه الطريقة كان 
اؼببلئكة تكرار القراءات بُت النيب دمحم و طريقة ب يلجرب  اؼببلئكةوسلم من 
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طريقة ؽبذه  الكياىي اغبج بصري علوي مرتضىيسمى ، وؽبذا السبب جربيل
 ٙ.جربيل

 مهارة الكبلم  .ٕ
من  جزء كبلمىي أىم اؼبهارات يف اللغة. ألن الة الكبلم مهار 

جزًءا أساسًيا جًدا من رة الكبلم ، لذلك تعترب مهالبةاؼبهارات اليت يتعلمها الط
من خبلل قدرة الفرد ة الكبلم أيًضا تفسَت مهار  كان ٚجنبية.األلغة الم يتعل

سوء فهم بُت  وجوددون  بلمالكعلى التعبَت عن األفكار واؼبشاعر يف 
 اؼبتحدث واؼبستمع.

 صحة النطق .ٖ
، ؼببلحظتهاجدا  ةللغة العربية مهمالكبلم اب يف كانت صحة النطق

والنرب  صفات اغبروفو  ـبارج اغبروف. قصد اؼبتكّلمجدا على  ةثر تأم األهن
الحظ  ال. إذا صحة النطقيف الكبلم ىي بعض األشياء اليت ربدد  والتنغيم

 .بُت اؼبتكلم واؼبستمع ، فقد وبدث سوء فهم يف التواصلىذه األشياء كلماؼبت
 

 الدراسات السابقة .ح 
 ٕٔٔٓمستور  .ٔ

 .استخدام الطريقة اؼبباشرة لًتقية مهارة الكبلمالبحث:   عنوان
لًتقية مهارة  الطريقة اؼبباشرةيهدف ىذا البحث ؼبعرفة تطبيق وفعالية 

"معارف" الثانوية اإلسبلمية النهضية  ةدرسمكبلم يف تعليم اللغة الغربية يف ال
 .بكنجونج صبرب

استخدم ىذا البحث اؼبنهج الكمي ابؼبدخل التجرييب. أما أدوات 
 واالختبار.  واالستبانة البحث ىي اؼببلحظة واؼبقابلة

                                                           
6
 66(، ص 6106الشيخ علي الصاتًْي، التثياى في علْم القزآى )دار الوعاُة اإلسالهيح،   

7
  Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu‟atul Ni‟mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011) hal  88 
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 طريقة اؼبباشرةفنتائج ىذا البحث تدل على أن تطبيق استخدام ال
"معارف" الثانوية  درسةمللغة الغربية يف فعالية لًتقية مهارة الكبلم يف تعليم ا

. أم الفرق بُت ىذا البحث والبحث الذي اإلسبلمية النهضية بكنجونج صبرب
يبحثو الباحث ىو يف كيفية التعليم. استحدم الباحث بطريقة جربيل لًتقية 

 . بطريقة اؼبباشرةمهارة الكبلم وأما ىذا البحث 

 ٜٕٓٓخدهبة  .ٕ
م طريقة تعلم اللغة اعبماعي لًتقية فعلية استخداعنوان البحث: 

 -مًتو ٕمهارة الكبلم العريب ابلتطبيق على اؼبدرسة االبتدائية اغبكومية 
 . المبونح

استخدام طريقة تعلم اللغة يهدف ىذا البحث ؼبعرفة تطبيق وفعالية 
اعبماعي لًتقية مهارة الكبلم العريب ابلتطبيق على اؼبدرسة االبتدائية اغبكومية 

 . المبونح -مًتو ٕ
استخدم ىذا البحث اؼبنهج الكمي ابؼبدخل التجرييب. أما أدوات 

 البحث ىي اؼببلحظة واالختبار. 
استخدام طريقة فنتائج ىذا البحث تدل على أن تطبيق استخدام 

 ٕاؼبدرسة االبتدائية اغبكومية فعالية لًتقية مهارة الكبلم يف تعلم اللغة اعبماعي 
رق بُت ىذا البحث والبحث الذي يبحثو الباحث ىو . أم الفالمبونح -مًتو

يف كيفية التعليم. استحدم الباحث بطريقة جربيل لًتقية مهارة الكبلم وأما ىذا 
 " لًتقية مهارة الكبلم. ابستخدام طريقة تعلم اللغة اعبماعي البحث 

 ٕٛٔٓأي ميمونة أمالية  .ٖ
م لدى تطبيق طريقة اؼبناقشة لًتقية مهارة الكبلعنوان البحث: 

 . التبلميذ اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلبراىيمي مانيارجو مانيار كرسيك
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تطبيق طريقة اؼبناقشة لًتقية يهدف ىذا البحث ؼبعرفة تطبيق وفعالية 
مهارة الكبلم لدى التبلميذ اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلبراىيمي مانيارجو مانيار  

 . كرسيك
. أما أدوات استخدم ىذا البحث اؼبنهج الكمي ابؼبدخل التجرييب

 واالستبيان.  اؼبقابلةالبحث ىي اؼببلحظة و 
 طريقة اؼبناقشةفنتائج ىذا البحث تدل على أن تطبيق استخدام 

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلبراىيمي مانيارجو مانيار   فعالية جدا لًتقية مهارة الكبلم يف
. أم الفرق بُت ىذا البحث والبحث الذي يبحثو الباحث ىو يف كيفية كرسيك

لتعليم. استحدم الباحث بطريقة جربيل لًتقية مهارة الكبلم وأما ىذا البحث ا
 لًتقية مهارة الكبلم. طريقة اؼبناقشةب

 ٕٔٔٓزين العامل  .ٗ
 . فعالية الطريقة اللفظية لتنمية مهارة الكبلمعنوان البحث: 

الطريقة اللفظية لتنمية مهارة يهدف ىذا البحث ؼبعرفة تطبيق وفعالية 
 . الرفاعي اؼبتوسطة كوندانج لكي دباالنجدرسة اؼبقية مهارة الكبلم يف لًت  الكبلم

استخدم ىذا البحث اؼبنهج الكمي ابؼبدخل التجرييب. أما أدوات 
 البحث ىي اؼببلحظة واالستبانة واالختبار. 

فعالية لًتقية الطريقة اللفظية فنتائج ىذا البحث تدل على أن تطبيق 
. أم الفرق بُت رفاعي اؼبتوسطة كوندانج لكي دباالنجالدرسة اؼبمهارة الكبلم يف 

ىذا البحث والبحث الذي يبحثو الباحث ىو يف كيفية التعليم. استحدم 
لطريقة اللفظية ة مهارة الكبلم وأما ىذا البحث ابالباحث بطريقة جربيل لًتقي

 لًتقية مهارة الكبلم. 
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري
 مهارة الكالم ادلبجث األول: تعليم 

 مفهوم مهارة الكالم  .أ 
ار صويت مفصلي يهدف إىل ىي مهارة إنتاج تيّ  كبلممهارة الحقيقة إن 

ة الكبلم ىو مهار  بيانلآلخرين. يعترب  اإلرادةتوصيل رغبات واحتياجات ومشاعر و 
مهارة لتوصيل الرسائل شفهيًا لآلخرين. يتأثر استخدام اللغة لفظًيا بعدة عوامل 

الكلمة  تركيبواختيار الكلمات و  نغيم والنربستماع إليها يف النطق والتبلتطبيقيا ل
 ٛ.ىامظهر و  كبلمى الكبلم وطريقة بدء الواعبمل والكبلم اؼبنهجي وؿبتو 

أو الكلمات للتعبَت  فصلقدرة على التعبَت عن أصوات اؼبالكبلم ىي  هارةم
ىو  الكبلم، األوسعمشاعر لشخص آخر. ابؼبعٌت  عن األفكار أو آراء أو رغبات أو

ظباعها ورؤيتها. مهارة الكبلم ىي القدرة على  يستطيعنظام من العبلمات اليت 
أو آراء أو واألقوال أو الكلمات للتعبَت عن األفكار  اؼبفصلالتعبَت عن أصوات 

ىو نظام من العبلمات  كبلم، الخرالناطق. ابؼبعٌت اآلرغبات أو مشاعر للشريك 
من عضبلت جسم اإلنسان لتوصيل  ةرؤيتها واليت تستخدم عداعها و ظب يستطيع اليت

 األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم.
يت اؼبهارات ال جزء من كبلمات يف اللغة. ألن الىي أىم اؼبهار  ة الكبلممهار 

 أمام لغة أجنبية. يجزًءا أساسًيا يف تعل كبلم، لذلك تعترب مهارات الطبلبيتعلمها ال
اؼبفردات ابستخدام  دون تكرار نفو مرار دون توقف ابست يتكلم ىي الكبلم

 ٜ.الكشف الصويت

                                                           
8
  Hendri Muspika, “Pembelajaran Ketrampilan Berbicara Bahasa Arab ...”,  Jurnal 

Potensia  Vol. 03 No. 02, 2017 hal 201. 
9
  Syamaun Nurmasyithah, “Pembelajaran Maharah al-Kalam untuk Meningkatan 

Keterampilan Berbicara Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab  Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan  UIN Ar-Raniry Banda Aceh”,  Jurnal Lisanuna  Vol. 04 No. 02, 2015 hal 347-349. 
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 كلمذباىُت بُت اؼبتواصل يف اإلعلى الت إتقانىو  كان أساس مهارة الكبلم
قدرة  فتطويرعن القدرة على االستماع. القدرة على الكبلم  تقسيم كانواؼبستمع.  

 ابلتايل. الصوت ابعبملوربط   ستماعتطوير قدرة الطبلب على االب ستتعلقالقراءة 
االستماع والنطق ومعرفة اؼبفردات وأمباط اعبملة و  الكبلمهبب أن تستند القدرة على 

  أفكارىم. أو سبكن الطبلب من توصيل نواايىم اليت
 والكبلم، نبا: النطق إىل مستويُت ة الكبلماحل عبد اجمليد مهار صسم يق

لتفكَت والتقدير. يبكن أن تكون ا كثرة  )اغبديث(. "الكبلم" ىو مهارة ال تتطلب
أشكال ىذا الكبلم يف صورة تكرار ما يقولو اؼبعلم أو قراءتو بصوت عاٍل أو حفظ 
النصوص اؼبكتوبة أو اؼبسموعة. يف حُت أن "الكبلم" عبارة عن مهارة تتضمن طرفُت  
كحد أدىن ، نبا األشخاص الذين يتحدثون والذين يسمعون. وابلتايل تتطلب 

حىت تتم وكذلك اؼبهارات اػباصة البلزمة  حدث إشراك األفكار واؼبشاعرمهارات الت
 ٓٔ.احملادثة بسبلسة

لقدرة على ىي اأن مهارة الكبلم  الباجث لّخصي ذكورمن والتفسَت اؼب
يف نقل اؼبعلومات أو  كان  ، سواءبكبلم صحيح وفصيح استخدام اللغة للتواصل

حىت ال يقع سوء الفهم  إىل اؼبستمع كلمأو التعبَت عن األفكار من اؼبتاألفكار 
  .بينهما

 
 مفهوم صحة النطق  . ب

نظام الصوت  تيارالبلزمة إلعادة إنتاج  ةالكبلم ىي يف األساس اؼبهار  ةمهار 
اؼبشاعر والرغبات لآلخرين يف ىذه اغبالة و رادة اإلاؼبفصلي الذي يهدف إىل توصيل 

 أصوات مفصلية ونرب الكبلماكتمال الكبلم ألن يعد مطلًبا طبيعًيا يسمح إبنتاج 
 ٔٔ.وأغاين الكبلم

                                                           
10

  Khalilullah M, “Strategi Pembelajaran Aktif ”,  Jurnal Sosial Budaya  Vol. 08 No. 02, 

2011 Hal 229-230. 
11

 Syaiful Mustofa, strategi Pembelajaran bahasa Arab… hal 13.  
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حيث رؤية الوحدات من  كانت. كميلةكل لغة لديها وحدات ذبعلها  
ؾبموعة وحدة . غبروف، تسمى أصغر وحدة ابالصوت واؽبيكل. من حيث الصوت

، تشكل الكلمات، مث الكلمات تشكل اعبمل اؼبقاطع مثأحرف تشّكل اؼبقطع. 
 .الفكرةل لتشكيل وتشكل اعبمل النثر أو اعبم

 عمليةالإنتاج اغبروف ابعتبارىا أصغر وحدة يف علم الصوت من خبلل  كان
، واغببال طلب التعاون بُت التيارات التنفس، ألنو يت. يقال أنو معقداؼبعقدة اؼبفصلية

  ٕٔفصل.الصوتية وأجهزة اؼب

، هبب أن نعرف كيفية نطق كل حرف وصبل ابللغة ربيةابللغة الع كلميف الت
. صفاهتا. هبب مراعاة دقة اغبروف و يونالعربية بشكل صحيح كما نطق هبا العرب

 تكلمابلعربية أيًضا ألنك إذا  التكلمعند  نغيموالت النربهبب مراعاة  وكذلك
، نغيموالت نربلكل حرف وال صفات، والغة العربية دون االىتمام ابؼبخرجابستخدام الل

 واؼبستمعُت. ُتكلمسوء فهم بُت اؼبتيكون يفغالًبا 

 ـبارج اغبروف   (ٔ
كانت ـبارج اغبروف ىي مكان خروج اغبروف أو موقع نطق اغبروف.  

هي اعبوف واغبلق واللسان فسة أقسام اؼبخارج اغبروف تنقسم على طب
 والشفتُت واػبيشوم. 

، حبيث عند قراءهتا أصوات حروف اؽبجائيةىي األماكن  ـبارج اغبروف
، أوالً بيان ـبارج اغبروفف األخرى. قبل صوت اغبرو صوت اغبروف بسبييز 

  ٖٔىي:، التطبيقف على كل حرف يف يمعرفة كيفية التعر 
خل الفم إىل أسفل فهم موقف أعضاء الفم ، من الشفاه اػبارجية إىل دا.أ 

 ، مع فهم جيد وصحيح.اغبلق

                                                           
12

  Sahkholid nasution, Pengantar Linguistk Bahasa Arab, (Sidoarjo: CV Lisan Arabi, 

2017), hal 69. 
13

  Sudiarjo Aso dkk, “Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid, Waqaf dan Makharijul Huruf 

Berbasis Android”, Jurnal Sisfotek Global, Vol. 05, No 02, hal 54-55. 
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 فهم ـبارج اغبروف نظراي ابلقواعد اليت تقوم بعلوم التجويد. .ب 
و أوال لتشديده مث يعطي اغبرف قبلو اغبرف اغبرف الذي سيعرف ـبرج.ج 

 العائش أبية الشكل مث ينطق ويهتم جيدا أين انقطاع ذلك الصوت. 
كان عملية تعّلم ـبارج اغبروف نظراي وتطبيقيا لكل حرف حىت يكون كل .د 

 حرف يف ـبرج صحيح.

، ىناك اختبلفات بُت الطرفُت. األول ىو الصوتية خارجيف تعريف اؼب
، وىي . ويف الوقت نفسو الطرف الثايند علماء الصوتية العربالتجويعلماء 

األجنبية دبا يف ذلك اندونيسيا. خبلفاهتم ربدث بسبب  الصوتيةالعلماء 
 .وجهات نظر ـبتلفة

من وجهة تعريف الصوتية العرب التجويد والعلماء  علماء نظر يعرب
ت. لذلك الصو  نطقاز الكبلم الذي يرتعش عندما يمن مكان يف جه اؼبخرج

من  أقوىأبماكن معينة يف الشعب اؽبوائية اليت تعاين من فجوة  اؼبخرجيعرّفون 
بو ساكن. عادة ما يطلق على ساكن اسم  يتكلم، وىي اؼبكان الذي غَتىا

 اؼبنطقة.

على أعضاء الكبلم  اؼبخرجاألجانب يف تعريف  ةيركز علماء الصوتيأما 
حرف ساكن.  نطقاؽبوائية عند  النشطة اليت تعمل يف تثبيط أو قمع الشعب

لذلك ، يعرّفون اؼبخرج كمكان يعمل فيو جهازي الكبلم معًا ، أحدنبا نشط 
  ٗٔأما ىذا بيان عمن اؼبخرج: واآلخر سليب.

 الشفتُت .أ 
 كان ـبرج اغبروف يقع يف الشفة الفوقية والشفة السفلى 

 

                                                           
14

 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Fonetik dan Fonologi Al-Quran, (Jakarta: Amzah, 2012), hal 

20-26.  

 



16 
 

 اللسان .ب 
 اللسان ىو ـبرج يقع يف اللسان ىو: 

 ة السن الفوقي ىي حرف ث، و، ظحافة اللسان حباف .ٔ
 حافة اللسان بعرق السن الفوقي ىي حرف ت، د، ط .ٕ
 حافة اللسان بلوح عرق السن الفوقي ىي حرف ز، س، ص .ٖ
بُت حافة اللسان ورأس اللسان بلوح عرق السن الفوقي. اؼبراد برأس اللسان  .ٗ

 ىو قبل حافة اللسان ىو حرف ن 
 رقريب من حرف ن وقليل يف الداخل ىو حرف  .٘
 رأس اللسان بلوح عرق السن الفوقي ىو حرف ل .ٙ
 وسط اللسان ابغبنك ىو حرف ي، ج، ش .ٚ
 قليل أمام جرثوم اللسان ابغبنك ىو حرف ك  .ٛ
 ىو حرف قجرثوم اللسان ابغبنك  .ٜ

 جرثوم اللسان بضرس اليمُت أواليسَت يبتد إىل األمام ىو حرف ض .ٓٔ
 اغبلق. ج

 اغبلق ىو ـبرج يقع يف اغبلق
 و حرف خ، غ حافة اغبلق الفوقي ى ٔ
 وسط اغبلق ىو حرف ح، ع ٕ
 جرثوم اغبلق السفلى ء، ه ٖ

 اعبوف د. 
 اعبوف ىو ـبرج يقع يف جوف الفم وىو حروف اؼبد ىو: 

 َ  ا ) أليف قبلو فتحة (.أ 
 َ  ْي ) ايء سكون قبلو كسرة (.ب 
 َُ ُو ) واو سكون قبلو ضمة (.ج 
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 اػبيشوم . د
األزيرة   اػبيشوم ىو ـبلرج يقع يف جرثوم الفم. ىو ضبيع األصوات

 ّن  –كما تشديد اؼبيم والنون. ّم 
 صفات اغبروف (ٕ

قال اإلمام ابن اعبزاري كان مبلغ صفات اغبروف سبعة عشر. كانت عشر 
 صفات متعرضة و سبعة صفات ليس لو صفات. ىذه ىي: 

 اؽبمس : )ىبرج الواء( متعرضة ابعبهر )يبسك اؽبواء( .أ 
ابالستفال )استفال اللسان  االستعبلء )استعبلء اللسان إىل اغبنك( متعرضة.ب 

 إىل أسفل الفم (
 اإلطباق )إطباق اللسان إىل اغبنك( متعارضة ابفتتاح اللسان إىل اغبنك.ج 
 متعارضة ابإلصمة   اإلظبلق  زبرج من حافة اللسان سرعة(   .د 
الشدة )إمساك الصوت( متعارضة ابلرخوة )إمبلس الصوت( وكان بينهما .ه 

 يسمى بتوّسط
 ضة ىي: كانت صفات غَت متعر 

 القلقلة )الًتدد(.أ 
 الصفَت )الفوار(.ب 
 التكرير )الرجفة(.ج 
 التفّشي )توسع اؽبواء يف جوف الفم(.د 
 طالة )االمتداد من جانب اللسان(االست.ه 
 االكبراف )اؼبيل غلى حافة اللسان( .و 
 اللُت )كان التخرج سهبل( .ز 
 النرب  (ٖ

النرب ىو الوضوح السمعي ؼبقطع من مقاطع الكلمة أكثر من غَته أو 
بارة عن الوضوح السمعي ؼبقطع من اؼبقاطع الناصبة عن نشاط صبيع أعضاء ع
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النرب ىو أنبية جليلة ولكنها ليست غلى نسق واحد يف  النطق. البيان اآلخر.
صبيع لغات البشر ويتضح لنا ابلرجوع إىل كل لغات لبيان مدى أثرىا فيو 

 ٘ٔوحاجاهتا إليو 
 يكون، حبيث ة من الكلماتوبدث يف أجزاء معين النرب ىو النطق الذي

ضوًحا من األجزاء األخرى من الكلمات. وبدث ىذا عن طريق تفعيل صبيع و 
النرب  هاقعيعن جزء من الكلمة اليت  النطقأجهزة الكبلم يف وقت واحد. عند 

حىت ينفد الصوت  لقاغبو  ةيع أعضاء الكبلم تبدأ من الرئأبن صبيشعر ، فيها
 يف وقت واحد. من الفم أو األنف ، كلها نشطة

بلغة واحدة عن اللغات األخرى. زبضع بعض اللغات  النربىبتلف موقع 
بعض الدول األخرى ال زبضع أما العربية والفرنسية.  اللغة ، مثل النربلقواعد 
 مثل اللغة اإلقبليزية. النربلقواعد 

دور مهم يف التمييز بُت شكل ومعٌت  النرب، يكون يف بعض اللغات
أشكال اعبملة  شكل اعبملة عن النرب أن يبّيز يستطيع، غة كهذه لالكلمات. يف

فهم اؼبعٌت الكامل  نكون، اليف اعبملة النرب اشًتتك، دون األخرى. دبعٌت آخر
 ٙٔللجملة.
تقع على كل نطق يف اللغة العربية درجات متوافتة من النرب طاؼبا كان  

  ٚٔي:خذا النطق أكثر من كلمة. للنرب أربع درجات أو أنواع ى
  / \ /ورمزه  Primary stressالنرب القوي أو النرب األويل .أ 
  / /\ /ورمزه   Secondary stressالنرب الثانوي .ب 
 // /ورمزه   Tertiary Stressالنرب اؼبتوسط .ج 
 / \/ /ورمزه  Weak Stressالنرب الضعيف .د 
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 التنغيم  (ٗ
 الذيالتنغيم ىو عنصر يف الكبلم يف شكل صعود وىبوط يف الصوت 

بعدة طرق لو وظيفة لغوية  التنغيمعلى التعبَت عن شيء يف القلب.  ايساعد شخص
، يف غضون. لتنغيمابلغة ه . وتسمى ىذبتنغيم معٌت اعبملة تكون ـبتلفةمهمة جًدا 

، يز معٌت اعبمليسب تستطيعوظيفة لغوية  التنغيمتسمى اللغات اليت ال يوجد فيها 
، جزء من آخر صوت اغبركة من صوت إىلوبدث التنغيم  كان.التنغيملغات غَت 

  ٛٔالكلمة إىل جزء من كلمة أخرى ، ومن صبلة واحدة إىل صبلة أخرى.
إن التنغيم ىو اؼبصطلح الصويت الدال على االرتفاع وااللبفاض يف درجة 
اعبهر يف الكبلم، وىذا التغيَت يف الدرجة يرجع إىل التغيَت يف نسبة ذبذبة الوترين 

نغمة موسيقية. لذلك التنغيم يدل على العنصر  ذبذبة اليت ربدثالصوتُت، ىذه ال
 اؼبوسيقي يف الكبلم، ويدل على غبن الكبلم. 

التنغيم يطلق على ارتفاع الصوت والبفاضو وتلونو بوجوه ـبتلفة أثناء النطق 
على مستوى اعبملة، وكذلك للداللة عللى معان مقصودة مثل االستفهام والطلب 

 التعجب واللهفة والشوق.والغضب والفرح و 
نظام التنغيم الذي يصل إليو من خبلل دراستو للهجة عدن يقد غلى 

 أساسُت، نبا : 
 صعود أو ىبوط النغمة على آخر مقطع وقع عليو النرب . .أ 
 غلو الصوت والبفاضو وتوسطو. .ب 

 ومن مث صنف النظام التنغيم يف اللغة العربية الفصحى إىل ستة أشكال ىي: 
 ابطة الواسعة . النغمة اؽب .ٔ
 النغمة اؽبابطة اؼبتوسطة.  .ٕ
 النغمة اؽبابطة الضيقة.  .ٖ
 الواسعة. الصاعدةالنغمة  .ٗ
 النغمة الصاعدة اؼبتوسطة.  .٘
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 النغمة الصاعدة الضيقة.  .ٙ

ىنا نعرف أن التنغيم لو أثر ىام يف اللغة ألنو يعطينا فهم اؼبراد من  من
عاين. وأكثر ما يستخدم التنغيم اعبملة. ولكنها زبتلف يف استخدامو للتمييز بُت اؼب

يف اللغة للداللة على اؼبعٍت اإلضافية كالتأكيد واالنفعال والدىشة والغضب 
 ٜٔوغَتىا.

 أهداف تعليم مهارة الكالم  .ه 
 ٕٓداف تعليم مهارة الكبلم كما تلي:أما أى

 إتقان البتداء الكبلم مث تطويره.  .ٔ
 زايدة كفاءة اللغة. .ٕ
  اؼبفردات والقواعد.استعمال معلومات اللغة خاصة يف .ٖ
 ن مبدًعا ومبتكرًا يف اختيار االستجاابت اؼبناسبة لسياق بيئتها.و كي .ٗ
 التواصل وتطبيقها بفعالية مع الناطقُت ابللغة العربية. فكراتفهم  .٘
  .كبلمفهم اعبوانب النفسية لل .ٙ

  ٕٔكانت ىناك األىداف األخرى يف تعليم مهارة الكبلم كما تلي:
حىت يتمكنوا  كبلمؼبمارسة ال كبَتةفرصة   لبةلطينال ا ، هبب أنكبلملسهولة ا .ٔ

، وتكون فبتعة يف ؾبموعات صغَتة وأمام لفصيحاب كبلمال ةمن تطوير مهار 
اليت تنمو من خبلل  النفس ثقةر عام. وبتاج الطبلب إىل تطوير صبهو 

  اؼبمارسة.
سواء كان يف صحيح وواضح ب، يتكلم الطبلب الوضوح، يف ىذه اغبالة .ٕ

ترتيب األفكار اؼبنطوقة جيًدا.  كون. هبب أن يأو اختيار اعبمل اؼبفصل
 تحقيق الوضوح يف الكبلم.ل
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يرّكز اؼبتكلم على على أن  صحيحال كبلمالتدريب يف ال متوليا يف الكبلم، .ٖ
اؼبوضوع الذي  عن لصدق، والتفكَت اباحملادثة حىت يكون كبلما دقيقا

 كبلم، وكيفية حالة ال لكبلمل دعا، ومن كبلم، والغرض من الكبلما سيكون
 والزخم يف ذلك الوقت.

االستماع  ةمع تطوير مهار  الصحيح كبلم.إنشاء السمع النقدي، فبارسة ال .ٗ
. التعليمىي أيًضا األىداف الرئيسية ؽبذا تكون بشكل مناسب ونقدي 

 .تكلموىاىنا إىل على تقييم الكلمات اليت  الطلبةوبتاج 
تتحقق دون نية الطبلب. ابللغة العربية ال  مكبلال فبارسة، مارسةإنشاء اؼب .٘

االتفاق عليهم حدث من تفاعل شخصُت أو أكثر  مارسةىذه اؼب تحققت
ابللغة  مارسةىذه اؼب ربقيقأن تكون يف ؾبتمع كبَت. يف  . ال هببسابقا
ليكون  مفرد مث ينطّور ، ىناك حاجة إىل االلتزام ، ىذا االلتزام منالعربية

 ابللغة العربية دبستمر. للكبلم اتفاق مع اآلخرين
إىل أن يكون قادرًا على التواصل  الكبلم دف مهارةهتعام، ال أما التفسَت

يعٍت نقل  اؼبراد بشفهي وطبيعي. الطلبة هاوطبيعيًا مع اللغة اليت يتعلم شفهياً 
ىو إعطاء  الطريقة من ىذه  الغاية. عتميف اجمللآلخرين بطريقة مقبولة  قصائدال

مع موقف من التلقائية  لفرصة الستخدام اللغة العربية يف اؼبواقف الطبيعيةا لبةالط
الصحيحة وفًقا  القصائدنقل اؼبعٌت أو  ىوإتقان قواعد اللغة. الًتكيز و ، اإلبداعية

  ٕٕلئلرشادات ووظيفة االتصال يف وقت معُت.
أن  الباحث لخصىداف اؼبذكورة من مهارة الكبلم يبعض األمن 

يستطيع لكبلم عند الطبلب يف معهد الدراسات القرآنية ىي أىداف مهارة ا
النطق  ابىتمام صحة أصدقائهم مع يتكلموا فصيحُت وصحيحُتأن الطبلب 

يت من القلب بعبارات أتالنرب والتنغيم وكذلك و مثل صفات وـبارج اغبروف 
حىت يقع التواصل  ذبعل اؼبستمع يفهم اعبملة اؼبنطوقة ومشاعر الطبلب اليت

 . بطة بُت اؼبتكلم أو اؼبستمعاؼبًت 
                                                           
22

 Syamaun Nurmasyithah, “Pembelajaran Maharah al-Kalam untuk … hal 350 



22 
 

 ائص تعليم مهارة الكالم خص . د
ودقة بُت سلسلة الكبلم ىي تصميم  بةلدى الطل مهارة الكبلمأنشطة  كانت

طرق ال إحدى تكاننهج التواصلي.  دقة ىي عناصر مهمة يف اؼبالو  السلسلةاؼبعٌت. 
 مارسة التدريب داخل الفصل وخارجو.دب بةالطل ةتطوير كفاءل

ىي الطبلقة وىذا ىو اؽبدف الرئيسي  مهارة الكبلميف الرئيسية  اػباصة
فهمها  تستطيعبطريقة  الكبلم لدى الطلبة. الطبلقة ىي تعليم مهارة الكبلمللمعلم يف 

لطبلقة  من اآلخر تفسَت. الالذي يريد نقلو القصدمن قبل الشخص اآلخر وال تضر 
نطق و  الكلمات والعباراتمن خبلل ربط  اليت الئقاىو القدرة على اإلجابة 

 .نرب والتنغيماألصوات بوضوح واستخدام ال
يف  فصيحُت طلبةىي الدقة. هبب أن يكون ال من الكبلمالثانية  اصةاػب

. التعليم إليهمالدقة يف عملية  أن يدّرب. لذلك هبب على اؼبعلمُت العربيةم اللغة تعلّ 
 قواعدت ويف استخدام المن حيث اختيار اؼبفردا الكبلميعترب الطبلب دقة يف 

سياقات الالنحوية. يطبق الطبلب يف بعض األحيان كلمات أو تعبَتات فباثلة يف 
الكلمات الطلبة م ستخدي. لذلك هبب أن اليت ال تكون نفس اؼبعٌت ختلفةاؼب

ىناك  يهتمّ ، هبب أن الفصيحةابللغة  ليستطيع أن يتكلم الطلبةصحيح. الوالتعبَتات 
 ٖٕ.والتنغيم النربأيًضا  بةلطل، هبب أن يعرف اوالنطق اعد الصوتيةأيًضا دقة يف القو 

 
 مواد تعليم مهارة الكالم  . ه

 كانت بعض اؼبواد يف تعليم مهارة الكبلم ىي:
 احملادثة .أ 

ىي عملية تبادل األفكار بُت اؼبتكلم واؼبستمع اليت يقوم هبا  احملادثة
اؼبستمع ىو  أما ا.لفظي األفكار أو اؼبشاعر موجوشخصان أو أكثر. اؼبتكلم ىو 
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 أول ىوفكان تعليم احملدثة  ٕٗاؼبتكلم. اليت يوجههااألفكار أو اؼبشاعر  مستقبل
يف أن يتكلموا الطبلب  يستطيعاؽبدف ىو كان اللغة العربية.   يف مادة ميتعلال

 احملادثة اليومية ابستخدام اللغة العربية.
 اؼبناقشة .ب 

ألشخاص يف تفاعل وجها لوجو شراك ؾبموعة من اإبعملية اتصال منظمة 
كذلك و  اؼبعارضُتمن تبادل اػبربات أو اؼبعلومات اليت تتكون عادة من اؼبؤيدين و 

عملية إاثرة األفكار حبيث إنشاء  ىياؼبناقشة  لذلك ٕ٘.السائلُت واجمليبُتبُت 
 بعض من ، طُلب. يف ىذا النشاطاليت أتيت من تبادل األفكار أو اؼبشاعر ناقشةاؼب

. اؼبمتعتفاعل  حىت وجودابستخدام اللغة العربية  الفظيتبادل األفكار لالطبلب 
 اؼبناقشة حبيث تستمر اؼبناقشة جيًدا. يهتمّ  اؼبعلم أما

 حكاية القصص .ج 
 اؼباضي الزمان يف وقعأو حدث  أفعالشيًئا وبكي عن  ص ىيالقص حكاية

 ب أنيستطيع الطبل، حىت الكبلم احدى تنوّعشفوايً. القصة ىي  أواغباضر
أن لطبلب ا حكاية ىي يستطيعتتمثل فوائد أنشطة  ٕٙرة الكبلم.اقدرة مه يبارسوا
، اؼبعربةوفًقا ػبصائص الشخصيات يعرب القصص و  الكبلم ةاؼبفردات ومهار  يطور

 يف الفصل أو يف األماكن العامة. التقدمعلى  الطبلبتدريب شجاعة ل وكذلك
 

  ميف تعليم مهارة الكال الطرائق التعليمية . و
 ة يف تعليم مهارة الكبلم: مبعض الطرق اؼبستخد ىي ىذه

 الطريقة اؼبباشرة  .ٔ
كيفية تقدًن موضوع اللغة األجنبية حيث كانت الطريقة اؼبباشرة ىي  
يف  األم، ودون استخدام لغة التعليم مدخل يستخدم اؼبعلم اللغة األجنبية كلغة
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، فسوف فهمهالب ناك كلمات يصعب على الطبلتعليم. إذا كانت ىال عملية
كمثل األغاين   ام الدعائم والشرح والوصف وغَتىايفسرىا اؼبعلم ابستخد

  ٕٚواحملاورات. يف تطبيق ىذه الطريقة ال يهتّم اؼبعلم القواعد النحوية يف الكبلم.
 الطريقة السمعية الشفهية  .ٕ

 لعمليةطريقة منتظمة تستخدم كانت الطريقة السمعية الشفهية ىي 
كان النطبيق أيكد ،  . وهبذه الطريقةظبعيا شفهياتحقيقها لعربية م اللغة اليتعل
تنطلق ىذه  .على شكل احملاورة ستخدام اؼبفرداتابستخدام اللغة العربية و اب

الطريقة من وصف اللغة على أهنا ذبهيزات دالئل األصوات اؼبعروفة أبعضاء 
 ٕٛاجملتمع ألداء التواصل بينهم.

 ملةطريقة االستجابة اعبسدية الكا .ٖ
كانت ىذه الطريقة تتعلق ابعبساد اإلنساين مباشرة ابستعاب اللغة. تركز 
ىذه الطريقة على اتباع إرشادات اؼبعلم، وكانت ابالستجاب اعبسدي اؼبشاىد. 
التطبيق من ىذه الطريقة بتأجيل تعليم احملاورة اؼبباشرة حىت يستطيع الطبلب أن 

   ٜٕيفهموا لغة اؼبتحدث هبا.
 قائية الطريقة االنت .ٗ

تسمى ىذه الطريقة االنتقائية ألن ترتبط عناصرىا من عناصر بعض 
الطريقة األخرى مثل الطريقة اؼبباشرة والقواعد والًتصبة. تطبيق ىذه الطريقة 
ابلتوجيو أمام الفصل ابرابط بعض الطرق اؼبختلفة  مث يطّبقو اؼبعلم يف حالة 

 ٖٓواحدة يف التعليم.
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 ممهارة الكال وسائل تعليم . ز
كان وبتاج تعليم مهارة الكبلم إىل عدة وسائل التعليم اؼبعينة لتدعيمو، 

 لى قسمُت:سم وسائل التعليم ؼبهارة الكبلم عوتنق
 الوسائل اللغوية  .ٔ

كانت الوسائل اللغوية ىي الوسائل اليت تؤثر كفاءة العقلية بتعبَت األلفاظ 
وبعض األمثلة وكذلك مثل عندما يوّجو اؼبعلم مواد التعليم كمثل التشابو والشرح 

األضداد أواؼبرادفات من اؼبفردات أو أشياء أخرى. فأما األمثلة اليت يطبقها 
اؼبعلم مثل التشابو لبيان اجملهول على اؼبعلوم وبعض األمثلة لوصف األمكنة 

 ٖٔأواؼبناظر والشرح لتفسَت كلمة و صبل وغَتىا.
 الوسائل السحية  .ٕ

ة بطريق اإلدراك ؤثر الكفاءة العقليىي وسائل ت كانت الوسائل اغبسية
اؼبعلم نفس الشيء أو مبوذجا أو صورتو. فكانت بعض  اغبسي عندما يعرض

الوسائل اليت يستطيع اؼبعلم أن يطبقها يف تعليم مهارة الكبلم ىي ابستخدام 
اللوحات الوبرية أو اؼبغنطة واألفبلم الثابتة وكذلك يبكن ابستخدام لوحات 

 ٕٖيبة.العرض أو سبورة قد
 

 أساسيات تعليم مهارة الكالم .و 
أما يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كانت بعض األشياء الىتمام هبا  

 ٖٖكما تلي:
 هبب على اؼبعلم أن يتقنوا الكفاءة العالية عن ىذه اؼبهارة.  .ٔ
أن يهتّم اؼبعلم اػبطوات يف تعليم مهارة الكبلم كمثل األلفاظ السهولة يف صبلة  .ٕ

 ة. واحد
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 أن يبتدأ اؼبعلم ابؼبفردات السهولة عند الطلبة.  .ٖ
أن يرّكز اؼبعلم تعليم مهارة الكبلم يف كيفية نطق األصوات من اؼبخارج  .ٗ

الصحيحة وىبلف نطق اختبلف األشكال ويعرّب األفكار ابلكيفية الصحيحة 
ابىتمام القواعد النحوية الصحيحة والتدريب على كيفية ابتداء وانتهاء الكبلم 

 ويكثر التدريبات كتخليف نطق األصوات وتعبَت األفكار. 
 

 تعليم مهارة الكالم   اختبارات . ط
جوىري بُت مهارة الكبلم واؼبهارات األخرى، ففي حُت أن كان اختبلف 

يستطيع أن يقرأ دبفرده وأن يكتب دبفرده ويكون ابالستماع إىل اؼبذايع  الواحد منا
ا ال نستطيع أن مبارس عملية الكبلم إال إذا كان أو مشاىدة التلفاز دبفرده، إال أنن

 .ىناك طرف أو أطراف أخرى نتبادل معها اغبديث
يتناول اختبار النطق عادة أصوات اللغةالعربية الرئيسيةابإلضافة ، اختبار النطق .ٔ

 . إىل النرب والتنغيم
فيها ىبتار اؼبدرس كلمات أو صبل ربتوي على الصوت أواألصوات ، احملاكاة .ٕ

يود اختبار الدارس فيها، مث يقوم بتسجيلها ويطلب من الدارس االستماع  اليت
 . مث مكاحاة ما يسمع

عاده ما يسمعو إليو إتمع الطبلب اىل بعض اعبمل ويطلب يس، النرب والتنغيم .ٖ
إليو اعبمل مكتوهبة تتضمن نوع النرب أو نوع من انواع احملاكاة أو تقدم  وىذا

 . التنغيم اؼبراد اختباره
وفيها يطلب من الدارس قراءه شيء فبا قد حفظو من ، اءة من الذاكرةقر  .ٗ

القرآن أو قطعة نشرية أوقصيدة أو حوار درسو، وأثناء ذلك يقوم اؼبدرس 
 .ابختبار نطقو يف أصوات بعينها

ينبغي أن تكون البنود اليت ىبتارىا اؼبدرس دقيقة حىت هبرب الطالب ، التكملة .٘
 . ا الصوت اؼبراد اختبارهعلى التكملة ابلكلمة اليت هب
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إن تدريب الًتاكب من األساليب اؼبفيدة اليت يبكن إدخاؽبا ، اختبار الًتاكيب .ٙ
ضمن بنود اختبارات الصف التحصيلية والتشخيصية، وىي تعد نوعا من 

 . أساليب اؼبراجعة على الًتاكيب اليت درست يف اؼبقرر
مثل التحويل من اإلثباإتىل يبكن أن نتناول ىنا كل أنواع التحويل، ، التحويل .ٚ

النفي ومن تقرير إىل استفهام ومن مضارع إىل ماض أوأمر  ومن مفرد إىل مثٌت 
 .أوصبع

يبكننا أن تستفيد من اؼبعينات البصرية يف اختبار ، استعمال اؼبثرب البصري .ٛ
 . مهارة الكبلم كما استفدان منها يف اختبار مهارة االستماع من قبل

يقوم اؼبعلم إبعداد ؾبموعة من ، واؼبقاييس واألوزان السؤال عن اؼبواعيد .ٜ
الرسومات واعبداول على شفافيات العارض العلوي مث يقوم بعرضها على 
الطبلب فيسأل مثبل عن مواعيد وصول ومغادرة الطائرات أواغبافبلت 

 . والقطارات واؼبسافة بُت كل ؿبطتُت مث يسأل الطبلب كبل منهم
درس للطبلب قوائم طعام أوأسعار بعض السلع يقوم اؼب، قراءة األرقام .ٓٔ

ويبكن أيضا أن يقدم  ويسأل عن سعر أكلة معينة أو سعر سلعة معينة
عمليات حسابية بسيطة على بطاقات ومضية أو على جهاز العراض العلوي 

 . ويطلب من الطبلب قراءهتا أواتعماؽبا يف صبل مفيدة
تتضمن معلومات عن يقدم اؼبثَت ىنا يف شكل شرائح ، وصف الشرائح .ٔٔ

 الثقافة واغبضارة العربية واإلسبلمية
تقدم للدارس صورو ويطلب منو دراستها ومن مث يقوم ، قصة مصورة .ٕٔ

حبكاية القصة اايت تعترب عنها الصورة أو ؾبموعة الصور. وتعطي الدرجات 
على أساس الطبلقة العامة، واستخدام اؼبفردات وسبلمة التعبَت ودقة الوصف 

 .أو السرد
 .االستبدال .ٖٔ
 .السؤال واعبواب .ٗٔ



28 
 

 ٖٗ.عبارة وعبارةو  عبارة وسؤال .٘ٔ
 

 تعليم مهارة الكالم ادلشاكل يف . ي
يف فبارسة  اؼبشاكل، غالًبا ما يواجو الطبلب الكبلم مهارة مييف عملية تعل

، اإلقبليزيةكمثل اللغة ، وذلك ألن لكل لغة خصائص ـبتلفة.  عربّيةالابللغة  كبلمال
يف وجد يال  ذيالكان حرف "ض" العربية   اللغة مثالك،  توتابكبالبًا ىبتلف النطق غ

  اللغة اإلندونيسية.
 من اؼبشاكل اليت سيواجها الطلبة يف عملية تعليم مهارة الكبلم كما تلي: 

، وذلك ألن الطبلقة تُرى من خبلل العبارات وليس اللغةيف الطبلقة عدم   .ٔ
 الكلمات.

إىل الشخص  قصدإيصال ال تبللىخضعف إتقان النظارات يتسبب أيًضا يف  .ٕ
 اآلخر.

 .يف دقة النرب والتنغيمالًتكيز ضعف  .ٖ
 .يف الكبلممارسة اؼبيف التسليم بسبب عدم  متجمد .ٗ

لتمارين اليت يقومون هبا يف عملية اب يستطيع أن وبل الطلبة تلك اؼبشاكل
 مهارة الكبلم.م يتعل

هبا. أما تلك خاصة لغَت الناطقُت  كانت اؼبشاكل يف تعليم مهارة الكبل
  ٖ٘اؼبشاكل كما تلي:

، خاصة اوصحيح ا فصيحاكبلم أن ينطقوااؼبعلمُت الذين يستطيعون  كان قلة .ٔ
 وانطقأن ال يستطيعوا أن ي ما زالوا  اآلخر وبعض، لكلمات العربيةا نطقيف 

                                                           
26

 055-061( ص ٍ 0605  هطاتع ججاهعح هالل سعْد، دمحم عثذ الخالق دمحم، اختثاراخ اللغح، )رياض  
35

  Arif Mustofa Muhammad, “Musykilat Ta’lim Maharah al-Kalam Li Marhalah al-Jamiáh 

Lada Thalabah Qism Ta’lim al-Lughah al-Árabiyah  wa Halluha”, Jurnal Arabiyyatuna Vol. 01, 

No. 01, 2017, hal 79-81 

 

 



29 
 

، لبةم للطيوسائل يف توجيو التعلالأهنم أول  ولو ةصحيحالو  الفصيحةاللغة العربية 
إىل مثال جيد وصحيح من اؼبعلم  م مهارة الكبلم، وبتاج الطبلبيعلوخاصة يف ت

اؼبعلم   يستطيعاؼبعلم. إذا ال نطقون ما يتصنعسي الكلمات العربية ألهنم نطقيف 
أن  فطبعا ال يستطيعون، ةصحيحافو  ةصحيحالعلى نطق الكلمات العربية 

 يتكلمعلم ال إذا كان اؼب أيًضا. ةصحيحافو  ةصحيحالالكلمات العربية  ينطقوا
. لذا فإن اغبل ية بُت اؼبعلم والطالباحملادثة العربن تكون ، فلمستمرااللغة العربية 

 أنفسهم ونزّودشكلة ىو أن اؼبعلمُت هبب أن يالذي يبكن تطبيقو على ىذه اؼب
، لذلك .كبلميف كل   الفصحة ستخدام لغةاب ال سيما، مهارة الكبلم كفاءة  يف

 الًتتيل والتجويد. صحة م قراءة القرآن يفوبتاج اؼبعلمون إىل تعلّ 
 وجودمن األخطاء أو الفشل وال وببون  افونىباؼبعلمُت واؼبدرسُت  كثرة .ٕ

ابللغة العربية أمام  الكبلمعند  الغيب أو اعبهل يطرحوناألخطاء أو غالًبا ما 
ابللغة العربية  الكبلمم. ذلك ألهنم يشعرون أن فبارسة يهم عند التعلصدقائأ

من اعبلوس واالستماع إىل اؼبواد من اؼبعلم. لذلك هبب على اؼبعلمُت  أصعب
ابللغة  الكبلموالتوقف يف  ؿبرجةو  اؼبشكلة عن طريق االعتقاد أبن خاطئة ربليل

. لذلك هبب على بل يكون أمرا ال يستطيع أن يبتعدهالعربية أمر طبيعي 
ل ىذه تحلي الشجاعة لاالىتمام ألولئك الذين وبتاجون إىلزايدة  يعطوااؼبعلمُت 
  الصعوبة.

كبَتة ألنفسهم أو   انفعةاليت يطبقها اؼبعلمون  طريقة، ال ربقق الالوقت طول .ٖ
أثناء  ةالنحوي القواعد يهتمونيف التعبَت الكبلمي. ذلك ألن اؼبدرسُت  لبةطلل

ابللغة العربية. لذلك هبب  ليتكلموا لبةكافية للطكبَتة   ةفرص يعطونم وال يالتعل
الكبلم وتقدًن  هارةم أبىدف تعليم اليت تتفق أن يطبقوا الطريقةؼبعلمُت على ا

 ابللغة العربية وكذلك فرصة لتصحيح األخطاء يف مهارة الكبلمالتدريبات يف 
 .الكبلم
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على كل  نربوال تنغيمتشابو بُت اللغة األم يف النطق والالختبلفات و اال كانت .ٗ
 . بة اعبملةوكتا ةالنحوي قواعدالوكذلك يف  حرف وصبل

 

 : طريقة جبرييل ادلبحث الثاين

 مفهوم الطريقة  .أ 
م اللغة ياليت يستخدمها اؼبعلمون يف عملية تعل كيفية التعليمىذه الطريقة ىي  

ستحدد قباح ذلك  الطريقةدقة اؼبعلم يف اختيار كانت ،  أىداف ربقيقها لتحقيق
 ٖٙالتعليم.

 التحديدفإن  ،ةواد التعليمياؼب لتوجيوووسائل  كيفيةخر للطريقة ىو  اآلتعريف ال
هبب أشياء  ىذه. يةميلطريقة التعلقباح تطبيق تلك ا سيحدديف اختيار الطريقة 

 ٖٚلي:ت، وىي كما مياستخدام طريقة التعلاىهتمامها يف 
االجتماعية  الةر عقوؽبم، واغبتطو  وقدرة بةالطل ػبلخةالطريقة وفًقا  أن تكون .ٔ

 احمليطة حبياهتم.
عد التدرهبية من السهل إىل مثل القوا اؼبادةابلقواعد العامة يف نقل  يهتم اؼبعلمأن  .ٕ

ومن األشياء الواضحة اليت تتطلب التفسَت ، ومن  الصعب ومن البسيط إىل اؼبعقد
 األشياء اغبقيقية إىل األشياء اجملردة.

اؼبعريف والعاطفي  كانت عن  على سواء بةالطل ةقدر اختبلفات يف  عتباراال .ٖ
 واغبركي.

، ويبكن أن يشرك التعليممراحل  طولللطبلب  صافيةحالة  علأن هب طيعتسي .ٗ
عبَت عن األفكار واػبربات الطبلب يف اغبصول على األسئلة وتقدًن اإلجاابت والت
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عملية التعليم طبلب يبتعدون عن ، واالبتعاد عن األشياء اليت ذبعل الاضيةاؼب
 .ووجود اؼبلل

 اإلبداعي. تنمية تركيزات ودوافع الطلبة وتطوير .٘
  م مثل لعبة فبتعة ونشاطًا مفيًدا.يالطريقة اؼبستخدمة ذبعل التعل .ٙ
 عملوني بةالطل ذبعلومعاقبة التدريبات متعة  إعطاء اؽبديةم مثل يأساسيات التعل .ٚ

 أعماال مفيدة.
 

 عناصر الطريقة  .ب 
التكرار. والتقدًن و  راحلاؼبو  وبتوي على شيء عن االختيار عليمكل الت

كل طريقة معينة سوف ترتبط دائًما ابألحكام اؼبتعلقة ابختيار اؼبواد   أن يعرف لذلك
ها أو عرضها أو تكرارىا أو سبارين مع تكرار اؼبواد يف عملية مراحلأو اختيارىا أو 

 فإن الطريقة ىي نظام من اؼبكوانت اؼبختلفة اؼبوجودة واؼبًتابطة. إذنم. يالتعل
 سيعلمية التعليم يف اختيار اعبزء الذي وبتاج اؼبعلم إىل اختيار اؼبواد يف عمل

االجتماعية  الة، واغبلبةل الطو ر اؼبادة وفًقا لتطور عقهبب اختيا لذلك، بةللطل
، ألن اختيار اؼبادة اؼبناسبة سيحدد التكوين يف ذلك الوقت أواغبالة ماحمليطة هب

    .اغباضرشخصية الطبلب أنفسهم يف وقت 
. هبب أن وبةالصعإىل  السهولة، من حلراؼبعرض اؼبواد اب يقومهبب أن 

اؼبادة اليت وبددىا االختيار عادة  بسببمهمة  اؼبراحل، ألن اؼبعلم هبذه اؼبراحل قومي
، لذلك هبب أن يسبقها مادة أسهل أواًل قبل االنتقال إىل كاملةها  عليمتال يستطيع 
 . مادة صعبة

، ؼبواد اليت تُعترب صعبةصًة على اخا مييف عملية التعلوبتاج إىل العرض اؼبمتع 
غَت عرض يف تقدًن مواد طريقة البسبب غالبًا يف عملية التعليم  فشلألن أحد ال

 تطلب خربة اؼبعلم يف اختيار وربديد االسًتاتيجياتي. ىذا ىو فبتعة وصروبة
 .عليميف وقت الت لبةواألساليب اؼبناسبة غبالة الط
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تعليم  غَت سهلة تطبيقو يف كان بسبب جدا يف عملية التعليم التكرار مهم
شرحها مرة واحدة أو إعطاء مثال مرة واحدة فقط. غالًبا ما تتطلب كل بهارة اؼب

 ويتقنوهنا. لبةحىت يفهمها الط معينة مادةالطرق تكرارًا يف 
ؼبواد اؼبراحل والعرض والتكرار هبب أن يعرف  أي ا، ختياراال تطبيق قبل

والعرض والتكرار يف ىذه اؼبراحل ختيار االتؤثر على  ها، ألن اؼبادةعليىا لتار تىباليت 
وشخصية اللغة  صفاتمعرفة هبب ، تكون اؼبادة ىي اللغة العربية. لذلك من اغبالة

اؼبهارات إتقان غبصول على ا اؼبناسبة هب طرائقالعربية حبيث يبكن ربديد ال
 ٖٛ.اللغوية

 
 طريقة جربيل  .أ 

القرآن يستند إىل  ميتعلريقة اؼبستخدمة كاسم لط جربيلطريقة  ةإن مصطلح
 ئكةعة قراءة القرآن الذي قرأه اؼببلؼبتاب ملسو هيلع هللا ىلص  سبحانو وتعاىل إىل النيب دمحمأمر هللا
 ٜٖ.""فإذا قرأانه فاتّبع قرآنو قال هللا سبحانو وتعاىل:كما . جربيل

، أي الطبلب التلقُت والتقليد ىو طريقة جربيلجوىر ، فإن ىذه اآلية من
حول اؼبعلم، حيث  تصف جربيل، فإن طريقة لذلكلذين يقلدون قراءة معلمهم. ا

 م.يتعليمي أو مركز معلومات يف عملية التعل مصدريكون موضع اؼبعلم ك
النيب دمحم صلى هللا  اقه طبّ يتارسة قراءة القرآن الفب طريقة جربيل ىي تكان

 قبلكما   أصحابوالنيب دمحم م عليو وسلم على أصحابو. ألنو من الناحية اؼبنهجية علّ 
بنفس القراءة. لذلك  حابيتبعو األصمث . تبل النيب دمحم القرآن مبلئكة جربيلمن 

هللا سبحانو  كما أمر اؼببلئكة جربيلالرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ىي طريقة  تعليمفإن طريقة 
 وتعاىل.

يق أوامر إىل تطبوطريقة تنفيذىا يل أبساسها وأىدافها تسعى طريقة جرب 
القرآن الكرًن قراءة م يفإن طريقة جربيل ىي طريقة لتعل لذلك .م القرآن وتعليموتعلّ 
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 تعليم. إن عملية قراءة اؼببلئكة جربيل يقّلدالنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مثل بطريقة التلقُت والتقليد 
ا قً وف الصحيحةم التجويد و تؤكد دائًما على تطبيق نظرايت عل الكبلئكة جربيل

 .ابلًتتيلقراءة القرآن  ذي هببألوامر هللا سبحانو وتعاىل ال
أن التقنية  طريقة جربيل كمؤلف يري علو بص الكياىي اغبج قال

صبيع الناس الذين  يقّلد، مث وقفالاألساسية لطريقة جربيل تبدأ بقراءة آية واحدة أو 
صبيع الناس الذين منها كل   مث يقّلدم مرة واحدة أو أكثر يدرسون القرآن. يقرأ اؼبعلّ 

مرة أخرى  مث يقّلدىا ةلتالية أو اآلية اؼبستمرّ . مث يقرأ اؼبعلم اآلية ايدرسون القرآن
  ، حىت يتمكنوا من تقليد قراءة اؼبعلم سباما.. وىكذاصبيع الناس الذين يدرسون القرآن

  ٓٗاػبصائص وكيفية تطبيق طريقة جربيل مرحلتُت:كانت أما  
اغبروف  تعريفتبدأ ىذه اؼبرحلة بابلتأيّن. اءة القرآن التحقيق: تعليم قر  .ٔ

للحرف  يعبمل. تعمق ىذه اؼبرحلة التعبَت النطقالكلمات وا حىتواألصوات 
 . اغبروف صيفةصحيح وفقا للمخراج و ب

م قراءة القرآن دبدة معتدلة وسريعة وفًقا إليقاع األغنية. تبدأ ىذه يالًتتيل ىي تعل .ٕ
. ينر دىا الطبلب متكرّ ، مث قلّ مىا اؼبعلّ تقرأآايت  دةع آية أو بتعريفاؼبرحلة 

العلوم  قواعدأيًضا فبارسة  تعّرف، الًتتيلضافة إىل تعميق النطق، يف مرحلة ابإل
 والتنوين وحكم النون واؼبيم بتداءاالواألوقاف و  دّ ة مثل: قراءة اؼبالتجويدي

  .وغَتىا
 

 طريقة جربيلأهداف تطبيق د. 
 ن يقرؤواأ لبة يستطيعونىو أن الطؽبدف التعليمي العام ، اجربيلطريقة اليف 

على إتقان وتطبيق  يقدرون طلبةلًتتيل وفًقا ألوامر هللا. اإلشارة إىل أن الابالقرآن 
تسعى  لذلكالقرآن.  الطلبة عندما يقرأ والتطبيقية، من الناحية النظرية علوم التجويد
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األىداف  أمامو. رس القرآن دائًما ويعلّ ىذه الطريقة إىل طباعة اعبيل القرآين الذي يد
 ٔٗكما تلي:م القرآن الكرًن  يالتعليمية احملددة لتعل

يستطيعون الطلبة أن يعرفون اغبروف وينطقون أصوات اغبروف ويقرؤون الكلمة  .ٔ
 واعبمل العربية ويقرؤون آايت القرآن الصحيحة. 

 يستطيعون الطلبة أن يطبقوا قراءة القرآن بتجويد صحيح. .ٕ
ف ويفهم الطلبة النظرايت يف علوم التجويد خاصة يف أساسيات أحكام يعر  .ٖ

 علوم التجويد. 
 يتقن الطلبة صفات اغبروف سواء كانت عاما أو غريبا.  .ٗ
 . ببتعد الطلبة خطأ القراءة سواء كان واضحا أو غَت واضح .٘
لفصل ويستطيع الطلبة أن يطالع الطلبة كل وقت الدروس يف الفصل أو خارج ا .ٙ

تبلف القراءة الصحيحة واػبطيئة ويصلح قراءة اػبطيئة عند استماع اخيعرفوا 
 اآلخر.

 يستطيع الطلبة أن يطّبق ثبلثة مرحلة القراءة ىي اؽبدر والًتتيل والتدوير.  .ٚ
 يستطيع الطلبة ان يقرؤوا القرآن ابلصحيح والرائعة. .ٛ
حف لدى الطلبة األدب يف قراءة القرآن كقراءة التعوذ وال يضحك ويكرم مصا .ٜ

 وغَتىا.
 يستطيع الطلبة أن يعينوا األشكال يف قراءة القرآن.  .ٓٔ
 أن ىبلفوا اغبروف واألصوات اؼبتساوية. يع الطلبةطيست .ٔٔ
تقع بسبب قراءة اػبطيئة حىت ال  يعرف الطلبة تغَّت اؼبعٌت يف أايت القرآن اليت .ٕٔ

 فهم مهمة اؼبفصل الصحيح وقفا بعلوم التجويد.ي
 لصحيحة. يفهم الطلبة صبيع اؼبواد ا .ٖٔ
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 طريقة جربيل خطوات . ه
 مرحلة اؼببتدئ .ٔ

راءة وكتابة ساسي للمبتدأ أو األطفال لتّعلم قالكتاب ابلقلم ىو كتاب أ
 التطبيق: خطواتحروف العربية، تتكون من أربعة ابب. فهذه 

 كفاءة اؼبعلم يف قراءة القرآن تكون أفضبل السيما يف كفاءة علوم التجويد.  (ٔ
 والكسرة وابتعاد قراءة التوّلد.الًتكيز قراءة الفتحة  (ٕ
 أن يكون اؼبعلم فصيحا يف قراءة القرآن.  (ٖ

 مرحلة اؼبتوسط .ٕ
وعموما  الذين زبرجوا من مستوى اؼببتدئ ىو للطبلب توسطاؼبستوى اؼب

أو الطبلب الذين يعرفون قراءة  اؼبدرسة اؼبتوسطةالطبلب الذين جلسوا على 
ها ميعلمتيطبق ، تكون اؼبادة اليت طاؼبستوى اؼبتوسوكتابة اغبروف العربية. يف 

اليت ربتوي على آايت  الثبلثُت جزء يفي اآلايت القرآنية اليت تبدأ مباشرة ى
من  الطلبة تعليمتكون مادة  ، حيثمستوى اؼببتدئ يف اختبلف كان  قصَتة.

 اؼبتوسطالكلمات واعبمل مأخوذة من آايت قرآنية. يركز اؼبستوى اغبروف أو 
ألن التقنية اؼبستخدمة يف ىذه اؼبرحلة ىي الًتكيز على  قراءةتعليم الفقط على 

ىذه أخطاء.  تكونمنحرفة وال  الطلبةتكرار اغبروف حىت ال تكون قراءات 
 يل يف اؼبستوى اؼبتوسط:جرب  طريقة تعليم طريقة

 اؼبراجعة  .ٔ
 يراجع اؼبعلم أو تكرر اؼبادة اؼباضية بقراءة الًتتيل صباعة مع الطلبة. (ٔ
 م أحد الطلبة لَتّشد قراءة الًتتيل ويتبعو صبيع الطلبة.َت اؼبعليش (ٕ
مدة التعليم تقريبا ساعة واحدة أما يف مدة اؼبراجعة  تقريبا طبسة عشر  (ٖ

 حىت عشرين دقائق تتكون من دغاء االفتتاح أيضا. 
 التلقُت والتقليد  .ٕ
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ت ابتدأ اؼبعلم لزايدة مادة التعليم بقراءة آية واحدة أو وقفا واحدا إذا كان (ٔ
 بة حىت يكونوا فصيحُت. لآية طويلة مث كّرر الط

ية أوقراءة صعوبة يهتم اؼبعلم لبياهنا بقراءة التكرار ويكّررىا إذا وجدت آ (ٕ
 الطلبة. 

ية مستمرة ويقرأىا فصيحا، مث يقلدىا صبيع إذا انتهى آية يزيد اؼبعلم آ (ٖ
 الطلبة حىت آخر اؼبادة. 

 أغنية. كل القراءة اليت يقرأىا اؼبعلم مع أربع  (ٗ
حا أوصفحُت ابستخدام فكل اؼبواجهة يستطيع اؼبعلم لزايدة ص   (٘

 مصحف عثماين. 
 ربدث ىذه الطريقة تقريبا عشرين أو طبسة وعشرين دقائق.  (ٙ

 التصحيح .ٖ
من مساعدة  الطلبةًن لقياس قدرة و ىي عملية تقحيحعملية التص

م عملية ، تتىناك معلم رئيسي واحدو  قصَتاإذا كان عدد الطبلب . اؼبعلمُت
. ر اؼبعلم القراءة اػباطئة.، يذكّ وإذا حدث خطأ، التصحيح ذلك اؼبعلم فقط

وكذلك من  دقيقة  عشرين إىل طبسة عشر ، تكون اؼبدة حوايليف ىذه اؼبرحلة
 كشف حضور الطلبة. 

 اؼبراجعة .ٗ
كانت اؼبراجعة ىي مرحلة األخَتة من عملية التعليم كدور اؼبتمم. 

 كون حوايل طبسة حىت عشرة دقائق.تيف ىذه اؼبرحلة األخَتة 
  اؼبتقدممرحلة  .ٖ

. لقد كانوا توسطةالذين زبرجوا من اؼبرحلة اؼباؼبستوى اؼبتقدم للطبلب 
، . يف اؼبستوى اؼبتقدمتولدامائلة ومليست  قراءهتمقادرين على قراءة القرآن و 

 اعتصمت.  الثبلثُتإىل جزء األوليتعلم الطبلب مباشرة قراءة القرآن من 
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من البداية إىل النهاية. الفرق  اؼبتوسطاؼبستوى يف على صبيع اؼبراحل  ريقةالط
  بُت اؼبستوى اؼبتوسط واؼبستوى اؼبتقدم ىو:

الذي وبتوي  الثبلثُت، يقتصر على جزء اؼبتوسطاؼبوضوع: يف اؼبستوى  عن (ٔ
يف التعرف  لبةقصَتة. بينما يف اؼبستوى اؼبتقدم، بدأ الط سورةعلى آايت و 

 .والتسلسل ايت القرآنآ كل  على
 أربع، وىي على األغاين األساسيةاؼبعلم  يتمكن، من انحية التلقُت والتقليد (ٕ

نوية. يف اؼبرحلة الثاوردت ، كما النطقوالتأكيد على  زايدة اؼبادةأغنيات يف 
 .كثَتا ما على قراءة الًتتيل اؼبتنوع   اؼبعلم، لّقن ولكن على اؼبستوى اؼبتقدم

 الطلبة ىي فهمويد يف اؼبستوى اؼبتقدم التج تعليم علوم يف وضوعاؼب شعرية (ٖ
على تطبيقو. إذا كانت ىناك  ويستطيعونصبيع اؼبواد يف علم التجويد 

أو التوضيح.  بيانللمعلم ال كونفي شرحالربتاج إىل  غريبةقراءات أو قوانُت 
 جزء عمىحالة أخرى مع اؼبستوى اؼبتوسط واليت تقتصر فقط على اؼبواد 

ب أن يفهمها الطبلب ؿبدودة اليت هب علوم التجويدتكون قواعد حبيث 
  .النطق أيًضا، وحىت القواعد اليت تدعم فبارسة

تنقسم إىل ثبلثة أقسام ىي جزء األول حىت جزء  ةيف اؼبرحلة اؼبتوسط إنّ  (ٗ
السابع وجزء الثامن حىت اػبامسة عشر وجزء السادسة عشر حىت جزء 

 االثبلثُت.  

 أيضا ذكورة من الطريقة جربيل، يستطيع أن يطبقها اؼبعّلماؼبأما اػبطوات 
كار اعبديد يف تعليم اللغة العربية خاصة على تعليم مهارة الكبلم بزايدة ابت

عملية التعليم. كانت اؼبواد اليت يعرضها اؼبعلم طول  تقنونؼبساعدة الطبلب ي
طُت انشىذه الطريقة ستتفق على تعليم مهارة الكبلم ستجعل الطبلب 

ومتحّمسُت يف عملية التعليم حىت ال يشعر الطبلب ابلكسل طول تعّلمهم. 
مراقبة على ما يعرضو اؼبعلم ولكن البّد على اؼبعّلم ليهتّم كل الطالب مبلحظة و 

 طيع أن يكتسب أىداف الكفاءة التعليمية خاصة يف تعليم مهارة الكبلم.ليست
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 طريقة جربيل وعيوبادلزااي  . و
 ربيل مزااي يف طريقة ج .ٔ

أساس نظري علمي على الوحي وأساس وفًقا لنظرايت  اؽب طريقة جربيل  (ٔ
العلوم  مراجع واحدة من تكونفإن طريقة جربيل  لذلكم. يمنهجيات التعل

  .ىاأن تكون أيضا موضوعا للبحث للباحثُت واؼبعلمُت لتطوير  وتستطيع
الطبلب من  يرجا، حبيث علوم التجويدلتطبيق نظرايت  طريقة جربيل تركز  (ٕ

تقدًن ال كان لوم التجويد نظراي وتطبيقيا.ععلى فهم وتطبيق  يستطيعوأن ي
، حبيث تكون عملية األطفال واؼببتدئُت منذمعرفة التجويد  عن تطبيقوال

 تقدم.اؼبمستوى  يف عليمالتدريب اؼبفصلية للطبلب أسهل للمدرسُت للت
( مع طريقة جامع كطريقة تقارب )االصطناعية التحليلية طريقة جربيلكانت  (ٖ

وسهلة  وضعيةمرنة و  جربيل( ىي طريقة شاملة. طريقة والتلقُت العرض)
م اغبالية. يالتطبيق من قبل اؼبعلم وفًقا إلمكاانت وحاالت وظروف التعل

م ابستخدام طريقة جربيل وتعديلو يتطوير جزء من منهج التعل كانلذلك  
ا حبرية يف اؼبؤسسات ىذه الطريقة يبكن تطبيقه لذلكوفًقا لبلحتياجات. 

 التعليمية اؼبختلفة.
، ولكن يف عملية اؼبعّلمعلى ًتكيز ال ىو ةاؼبستخدم جربيلطريقة منهج  كان (ٗ

 .فعاال من الطلبةم تؤكد يالتعل
، ولكن طريقة يل فقط بدراسة نظرية لطرق ـبتلفةطريقة جرب  أتليفبدأ يمل  (٘

وصبيع  علوي الكياىي بصري قضيهالتجربة تعليمية  كيدجربيل كانت أت
نذ ساري ماالنج. وقد مت ذلك مايف سينج اؼبعهدطبلبو داخل وخارج 

من القارئُت والطبلب الذين ماىرون  يلطريقة جرب  متخرج كونسنوات حىت ي
 .على قراءة القرآن ترتيبل و ؽبم مفخرة
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مستوى  سواء كانت يفعلى صبيع الفئات  جربيلتطبيق طريقة يستطيع  (ٙ
على تقنيات  ترّكزل إىل ربيجار. ذلك ألن طريقة األطفال والشباب والكب

 م أيًضا على مهارات اؼبعلم.يالتعل
تعليمي كامل يتكون من أىداف تعليمية  على منها جربيلتشتمل طريقة  (ٚ

 قوًنت التعليم وأوصاف أساليب التومواد تعليمية ووسائل وتصنيف مستواي
  ًن.و ونظم التق

ة تكون سهلة يف فهمها حىت يكون دمها  طريقتقمادة التجويد اليت كانت  (ٛ
 .جداتطبيقها سهلة 

تتم طريقة جربيل بوسائل التعليمية اؼبوجودة ككتاب "ابلقلم"، مادة كيفية  (ٜ
 النطق" وكتاب أساس علوم التجويد والكاسيت والفيديو.

 نقصان طريقة جربيل  .ٕ
 عند اؼبعلم: 

ليم ح لتعليأكده انجازة من معهد الدراسات القرآنية اؼبعلم ما عنده إج (ٔ
 القرآن بطريقة جربيل. 

ال يعّمق اؼبعلم تطوير كيفية تعليم القرآن خاصة عن طريقة جربيل حىت ال  (ٕ
 يتم تطبيقها. 

على  لم قليلة حىت يصعب لتطلب التحليلكانت خربة تعليم اؼبع (ٖ
 اؼبشكبلت اؼبواجهو ويصعب عند تطبيق طريقة جربيل. 

 لتصحيح والتقوًن غَت سبام.نقصان اؼبعلم للطلبة الكثَتين حىت يكون ا (ٗ
 شخصية الطلبة حىت تكون عملية التعليم فببل.ال يفهم اؼبعلم  (٘
اؼبعلم ما عنده كفاءة علوم القرآن والغلوم الدينية األخر. لذلك يصعب  (ٙ

 لتحليل اؼبشكبلت اعبديدة اؼبوجودة يف اجملتمع.
 عند الطلبة: 
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كفاءة الطلبة يف كان ال امتحان للطلبة قبل اشًتاك التعليم حىت تكون   (ٔ
 فصل واحد ليس متساواي. كان الطلبة شاطرين ومتأخرين. 

 كان الطلبة أكثر يف فصل واحد. (ٕ
 كان الطلبة دوافع كثَتة ألن نقصان إعانة الوالدين.    (ٖ
 كان مدة التعليم قصَتة.  (ٗ
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 الباب الثالث

 منهجية البحث 

 مدخل البحث ومنهجه  .أ 
 كان. الكمي  اؼبدخلىي البحث  يف ىذ البحث اؼبستخدم اؼبدخلكان 

ستخدم للبحث عن أتثَت بعض ي منهجعلى أنو  البحث التجرييب منهجتفسَت 
شبو ىو  ىذا البحثيف  الباحث رهاتىبنوع البحث التجرييب الذي أما اؼبعاعبات. 

تبار القبلي االخابستخدام أسلوب  (quasy experimental design)ذبرييب
والذي يستخدم ؾبموعتُت ذبريبيتُت. ىااتن اجملموعتان نبا ، واالحتبار البعدي

يعمل اجملموعة الضابطة ىي اجملموعة اليت  ٕٗاجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.
بينما اجملموعة التجريبية ىي اجملموعة  جربيلقبل تطبيق طريقة فيها االختبار القبلي 

 جربيل. قة تطبيق طريبعد  تبار البعدياالخ فيها يعملاليت 
الكمي ألن  دخللبحث ىو اؼبيف ىذا ا الباحث دمويستخ ذيال دخلاؼبأما 

مهارة الكبلم.  يف قية صحة النطقلًت  يلالباحث يشرح حول استخدام طريقة جرب 
ياانت يف شكل اليت تستخدم الب رفةاؼبع نيلألن عملية  اؼبدخل ايستخدم الباحث ىذ

 ٖٗمعرفتو. ه الباحثريديا علومات حول ماؼب كتشافأرقام كوسيلة ال 
 

  هجمتمع البحث وعينت .ب 
كان ؾبتمع اغبث وعينتو يف ىذا البحث ىو الطبلب يف فصل األول "أ" 
وفصل األول "ب" لقسم اللغة العربية دبعهد الدرسات القرآنية سنجاساري ماالنج 

 ٜٗ. كان عدد الطبلب يف ىذان الفصبلن ٜٕٔٓ-ٕٕٓٓمن السنة الدراسية 
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طالبا والفصل "ب"   ٕٙ"أ" كمجموعة الضابطة يتكون من طالبا. الفصل 
 طالبا.  ٖٕكمجموعة التجريبية يتكون من 

 
 حث بمتغريات ال .ج 

 يتكون ىذا اغبث من متغَتين نبا:
 اؼبتغَت اؼبستقل  (ٔ

 أما، رؼبتغَت اغبابيف اللغة اإلندونيسية يسمى كان اؼبتغَت اؼبستقل 
تابع. اؼبتغَت التغَت اؼبَت أو ظهور ىو متغَت يؤثر أو يسبب التغي اغبراؼبتغَت 

 .جربيلىو طريقة  البحث اؼبستقل يف ىذ
 اؼبتغَت التابع  (ٕ

. اؼبتغَت التابع اؼبقيداإلندونيسية اؼبتغَت اللغة اؼبتغَت التابع يف  كان
ستقل. اؼبتغَت التابع يف ىذا اؼبتغَت اؼب عاقبة بسببىو متغَت متأثر أو 

 كبلم.الرة امه صحة النطق يف البحث ىو
 

 أدوات الياانت .د 
أدوات  ، استخدم الباحثالبحث يف ىذ يت ربتاجغبصول على البياانت الل

 البحث التالية:
 اؼببلحظة  (ٔ

، وىي عملية تتكون من ـبتلف اؼببلحظة ىي عملية معقدة
عملية اؼببلحظة ىو  العمليات البيولوجية والنفسية. من أىم العمليات

 كانمباشرة إىل اؼب باحبلحظ الي، البحث يف ىذ ٗٗوالذاكرة.
عملية التعليم  من العمادية م الطبلب مع البياانتالستكشاف نتائج تعلّ 
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يف الفصل "أ" والفصل "ب" ووسائل التعليم وكذلك حالة الطبلب 
 واؼبدرسُت.

 اؼبقابلة  (ٕ
االتصال اؼبباشر )وجهاً  بوسيلةاؼبقابلة ىي تقنية عبمع البياانت 

إجراء اؼبقابلة  كان عمليةو اجمليب.  لوجو( بُت السائل واؼبستفسر أ
 interview) بواسطة السائل ابستخدام إرشادات اؼبقابلة

guide).ٗ٘ 
يعمل الباحث اؼبقابلة يف ىذا البحث مع اؼبدرسُت والرئيسُت 

 وبعض الطبلب  يف الفصل "أ" والفصل "ب". 
 االختبار  (ٖ

االختبار عبارة عن سلسلة األسئلة أو التدريبات وكذلك كان 
ألدوات األخرى اؼبستخدمة لقياس اؼبهارات أو اؼبعرفة أو القدرات أو ا

ويستخدم ىذا االختبار   ٙٗ.أو اجملموعاتاؼبواىب اليت يبتلكها األفراد 
  .البحث الطبلب يف ىذ كفاءة ؼبعرقةكأداة قياس 

كان يف ىذا البحث جرى الباحث االختبارين، نبا االحتبار 
ؼبعرفة بياانت القدرة  االختبار القبليالقبلي واالختبار البعدي. جرى 

. ثبعد إجراء الباحث البح البعدياالختبار  وجرىاألولية للطالب. 
 لًتقية صحة جربيلم ابستخدام طريقة ليالتع نتيجةذلك لتحديد أثر 

 رة الكبلم.االنطق يف مه
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 (0جدول )
 : 25دولوجد من هذا اجل ند الطالب لفصل الضابطة والتجريبةعيار النتيجة عم

 النسبة ادلائوية نتيجة تقدير
 %ٓٓٔ -% ٜٓ ٓٓٔ – ٜٓ فبتاز

 %ٜٛ -% ٓٛ ٜٛ – ٛ. جدا يدج
 %ٜٚ -% ٓٚ ٜٚ – ٓٚ جيد

 %ٜٙ -% ٓٙ ٜٙ – ٓٙ مقبول
 %ٜ٘ -% ٓ ٜ٘ – ٓ ضعيف

 

 مراحل حتليل البياانت  . ه
 كانت اؼبراحل اليت قضيها الباحث لتحليل البياانت كما تلي: 

 اء التعليم ؼبعرفة عملية تعليم اللغة العربية يواجو الباحث أثن .ٔ
 تعيُت واختيار اجملموعتُت ونبا ؾبموعة ذبريبية وؾبموعة ضابطة  .ٕ
 قامت اجملموعتُت ابختبار القبلي  .ٖ
قامت اجملموعة التجريبية بتعليم مهارة الكبلم ابستخدام طريقة جربيل وقامت  .ٗ

 م طريقة جربيل اجملموعة الضابطة بتعليم مهارة الكبلم بدون استخدا
قّدم الباحث ؽباتُت اجملموعتُت االختبار البعدي. اجملموعة التجريبية اليت طبقتها  .٘

 طريق جربيل واجملموعة الضابطة بدون استخدامها. 
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 مصادر البياانت . و
كانت البياانت اليت وبتاج إليها الباحث ىي ىي نتائج اؼببلحظة واؼبقابلة 

طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة  والواثئق واالختبار عن استحدام
 الكبلم 

أما وبتاج تصميم البحث التجرييب إىل البياانت الكمية فهي نتائج االحتبار 
 القبلي واالختبار البعدي. 

 (0) اجلدول

 البياانت ومصادرها

 

 يتكون ىذا البحث من البياانت األساسية وبياانت الثانوية:  

 الرئيسية البياانت  .ٔ
البياانت الرئيسية ىي البياانت اليت أيخذىا الباحث ابستخدام اؼببلحظة 

يف الفصل البياانت كالطبلب واؼبقابلة والواثئق وكذلك االختبار من مصادر 
معهد الدراسات القرآنية سنجاساري األول "أ" و "ب" لقسم اللغة العربية 

 ماالنج.
 

 رقم أسئلة البحث البياانت اؼبصادر

 
 

 الطبلب

 ٔ تطبيق الطريقة جربيل تسجيبلت اؼبيدان

ية طريقة جربيل لًتقية فعال نتائج اإلختبار
 صحة النطق يف مهارة الكبلم

ٕ 
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 البياانت الثانوية .ٕ
أما البياانت الثانوية ىي البياانت اليت أيخذ ويعاجل ويعرضها الباحث 

ابؼبوضوع وتساعد الباحث غبصول اؼبعلومات تعّلق اليت تحول معلومات اؼبعهد 
 اآلخر كمثل: 

اؼبدرسان يف الفصل األول "أ" والفصل األول "ب" لقسم اللغة العربية دبعهد .أ 
 الدراسات القرآنية.

يف الفصل األول "أ" والفصل األول "ب" لقسم اللغة العربية  رئيس الفصل.ب 
 دبعهد الدراسات القرآنية.

 (1)اجلدول 

 البياانت ومصادرها 

 املصادر  البياهات  رقم  

8  الاختبار القبلي في تعليم  هتيجة

 مهارة الكالم 

  هتيجة الاختبار القبلي في تعليم

م بعد استخدام طريقة مهارة الكال 

جبريل لترقية صحة النطق في 

 مهارة الكالم 

  م ورئيس
ّ
هتيجة املقابلة مع املعل

 الفصل  

 

 الطالب 

م والطالب  صل فعملية التعليم في ال 2
ّ
 معل
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  أسلوب حتليل البياانت . ز
ربليل . اؼبراد بو الوصفي ئاإلحصايستخدم الباحث ربليل البياانت ىي 

البياانت عن طريق وصف أو توضيح البياانت اليت قد صبعها وال يقصد للتلخيص 
 ٛٗ.الذي ينطبق بشكل عام

 ربليل البياانت من اؼبقابلة  .ٔ
يستخدم الباحث رببيل البياانت من قبل اؼبقابلة إىل رئيسة اؼبدرسة 

دبعهد الدراسات القرآنية عن تنمية تعليم اللغة العربية وكذلك يقوم  الدينية
الباحث ابؼبقابلة إىل معلم درس اللغة العربية عن أحوال التعليم والطريقة اليت 
طّبقها اؼبعلم وكفاءة الطبلب لفهم اؼبواد ورغبتهم لتعلّم اللغة العربية خاصة ؼبهارة 

 الكبلم.
 ربليل البياانت من اؼببلحظة  .ٕ

يستخدم الباحث ربليل البياانت من قبل اؼببلحظة جبمع البياانت اليت 
وبتاجها اؼبعّلم بدون اشًتاك الباحث مباشرة. يبلحظ الباحث ماداي فحسب 
إبقامة اؼببلحظة والتسجيل نظاميا على اؼبعلومات اليت حصلها. يبلحظ 

مع اؼبعلم دوافع الطبلب أثناء التعليم وكفاءة الطبلب على التجاوب  الباحث
 وكفاءة الطبلب لفهم مواد تعليم مهارة الكبلم.  

 ربليل البياانت من الواثئق  .ٖ
يستخدم الباحث ربليل البياانت من قبل   الواثئق بتوثيق أثناء تعليم 
مهارة الكبلم بطريقة جربيل كأحوال الطبلب أو اؼبادة اليت يوّجها اؼبعّلم إليهم 

 . سواء كان صورا أو فيديو
 لبياان من االختبار ربليل ا .ٗ

يقضي االختبار القبلي قبل العبلج ؼبعرفة كفاءة فهم الطبلب عن اؼبادة 
اليت ستعلموهنا وكفاءة الطبلب على قدرة مهارة الكبلم. يقضي االختبار 
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البعدي بعد العبلج ؼبعرفة كفاءة فهم الطبلب عن اؼبادة اليت تعلموىا وكفاءة 
ا يقضي االختبار القبلي والبعدي يف الطبلب على قدرة مهارة الكبلم. أم

اجملموعة التجريبية ابستخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم 
 واجملموعة الضابطة  بتعليم مهارة الكبلم بدون استخدام طريقة جربيل.

، لذلك أخذ عرفة نتائج البحث بُت اجملموعتُتأراد الباحث م ا البحثيف ىذ
يف الفصل  سيطبقهما الذانالبعدي تبار االخمن االختبار القبلي و الباحث البياانت 

لضابطة والتجريبية. يريد الباحث اغبصول على بياانت صحيحة وواضحة، لذلك ا
 اؼبستخدم يف ربليل البياانت يف ىذ . الرمزإىل طرق صبع البياانت وبتاج الباحث

 اإلحصاء كما يلي:   tو ى البحث
  

Mx من اجملموعة التجريبية  : اؼبقياس اؼبعديل 

My  : اؼبقياس اؼبعديل من اجملموعة الضابطة 

Ʃx2  : ؾبموع االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

Ʃy2  :ؾبموع االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

Nx عدد التبلميذ من اجملموعة التجريبية : 

Ny عدد التبلميذ من اجملموعة الضابطة : 

 ما الفروض من ىذا البحث: أ
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Ha :صحة النطق  كان الفرق الذي يدل على فعالية استخدام طريقة جربيل لًتقية
وبدون استخدام طريقة  معهد الدراسات القرآنيةطبلب يف عند الكبلم هارة اليف م

معهد الدراسات طبلب يف عند الكبلم هارة الصحة النطق يف م جربيل لًتقية
 .القرآنية

H0 :صحة  الفرق الذي يدل على فعالية استخدام طريقة جربيل لًتقيةد ال يوج
وبدون استخدام  معهد الدراسات القرآنيةطبلب يف عند الكبلم هارة الالنطق يف م

معهد الدراسات طبلب يف عند الكبلم هارة الصحة النطق يف م طريقة جربيل لًتقية
 .القرآنية

 
 مراحل البحث . ح

 حث كما تلي: أما اؼبراحل اليت هبريها البا
 استأذن الباحث إىل رئيس اؼبدرسة الدينية دبعهد الدراسات القرآنية. .ٔ

 يبلحظ الباحث على عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلم  .ٕ

 يقرر الباحث على اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية  .ٖ

" لقسم استأذن الباحث إىل كل مدرس يف الفصل األول "أ" والفصل األول "ب .ٗ
 اللغة العربية لعملية البحث

ارة صل "أ" ؼبعرفة كفاءة الطبلب يف مهجرى الباحث االختبار القبلي يف الف .٘
 الكبلم 

 وبدد الباحث اؼبواد الذي يتعلق دبهارة الكبلم .ٙ

 جرى الباحث التعليم يف الفصل األول "ب" لقسم اللغة العربية بطريقة جربيل  .ٚ

 الفصل األول "ب" لقسم اللغة العربيةيف جرى الباحث االختبار البعدي  .ٛ
يناقش الباحث مع اؼبدرسُت عن نتيجة الطبلب يف االختبار القبلي واالختبار  .ٜ

 البعدي 
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 وبلل الباحث عن البياانت من نتيجة الطبلب يف االختبار القبلي واالختبار .ٓٔ
 البعدي 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

ة عن معهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنجادلبحث األول: حمل  

 ادلوقع اجلغرايف  .أ 
 ٚٓٔيقع معهد الدراسات القرآنية يف شارع فاكينتان رقم 

  كيلومًتات من مدينة ماالنج.  ٓٔسنجاساري ماالنج. تقريبا 
كان موقع ىذا اؼبعهد قريبا من سوق سنجاساري كمركز التسوق 

يد وؿبطة القطار والدكاكُت للمجتمع حولو وقريبا من مكتب الرب 
واؼبؤسستات الًتبوية اؼبعارف اليت تتكون من عدة اؼبدرسات مثل اؼبدرسة 

 اإلبتدائية واؼبتوسطة والثانوية وغَتىا. 
أما معهد الدراسات القرآنية لو ثبلث عمارات. تقع العمارة األوىل 

ثانية جانب شارع كريستاالن وتقع العمارة ال ٚٓٔيف شارع سنجاساري رقم 
جانب شارع كُت آروك وتقع العمارة الثالثة  ٖٕٔيف شارع سنجاساري رقم 

 يف شارع تومافل سنجاساري ماالنج. 
كان ىذا اؼبعهد أيضا قريبا من اؼبسجد الذي يقع جبانب اؼبؤسسة 
اؼبعارف وقريبا من اؼبعاىد اؼبتنوعة مثل معهد نور اؽبدى واؼبعهد السبلفية 

 الصبلحية. واؼبعهد اغبكمة ومعهد ا
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 اتريخ معهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج  .ب 
كان معهد الدراسات القرآنية ىو مؤسسة تربوية معهدي. أّسسو 

. موافقة ٜٛٚٔمايو  ٔالكياىي اغبج دمحم بصري علوي مرتضى يف التاريخ 
الظبو، كان معهد الدراسات القرآنية لديو زبصص وأولوية تعليم القرآن. 

بط ارتباطا وثيقا مع الكياىي بصري علوي كمفّكر القرآن ومن أحد فطبعا يرت
مؤسسُت صبعية القراء واغبفاظ اليت قد ولدت مفكري القرآن يف إندونيسيا.  
كاؼبعهد  الذي يركز تعليمو يف ؾبال القرآن تسمى طريقة تعليمو "طريقة 

قبل جربيل" فيكون ىذا اؼبعهد غالًبا كهدف للدراسة والبحث اؼبقارن من 
اؼبعاىد واعبامعات واؼبؤسسات الدراسية اإلسبلمية األخرى. ولكن يف 
تطويره، كانت اللغة العربية لديها فرصة كبَتة كوسيلة تطوير  معلومات 
التفكَت وآلة لتحليل اؼبنحة اإلسبلمية الكبلسيكية واغبديثة. بنسبة اؼبدة 

ذا اؼبعهد، منها كان الصغَتة ؽبذا اؼبعهد قد كثرت التيجة اليت اليت وبصلها ى
النظام الًتبوي من اجملالس العادية  يف أصلها فيطّور ليكون اؼبدرسة الدينية 
الكبلسيكية إبدارة الدراسة العصرية ولكن يثبت القيم السبليف.  يعرب معهد 

 .الدراسا القرآنية لتأسيس ثّقة األمة يف تعليم وتطوير العلوم الدينية
 

 راسات القرآنية سنجاساري ماالنج الصورة اجلانبية دلعهد الد .ج 
 : معهد الدراسات القرآنية   اسم اؼبعهد  .ٔ
 ٜٛٚٔ:   منذ السنة  .ٕ
 سنجاساري ماالنج ٚٓٔنتان رقم شارع فاك:    العنوان  .ٖ
 ٖٖٓٗٛ٘ٗٔٗٓ:   رقم اؽباتف .ٗ
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 : الكياىي اغبج ؿبّمد بصري علوي مرتضى  اسم مؤسس اؼبعهد  .٘
 ٕ٘:   عدد األستاذ .ٙ
 ٓ٘ٗ:   عدد الطبلب  .ٚ

 
 األنشطة األساسية  .د 

 تعليم القرآن  ٔ
موافقا السم ىذا اؼبعهد، فيكون تعليم القرآن مادة أساسية 

 يهتمها الطبلب من اؼبادة األخرى. 
 تعليم اللغة العربية  ٕ

كانت كفاءة اللغة العرية يساعد الطبلب لًتكيز الدروس األخرى 
 اليت تستحدم كثرة منها ابللغة العربية. 

 اؼبدرسة الدينية  ٖ
سات غَت جزء من برانمج التعليم العادي الذي يركز على الدرا

  .غَتىاالفقو واألخبلق و  علم مثل القرآنية واللغة العربية
 ربفيظ القرآن  ٗ

كان ربفيظ القرآن برانؾبا للطبلب الذين يريدون أن وبفظوا 
القرآن. أما الشرط ؽبذا الربانمج أنو قد قبح من امتحان القرآن ابلنظر. 

ا الربانمج غرفة خاصة غبفاظ القرآن وإعطاء الفرصة لكيبل يتبع دعم ىذ
 التعليم يف الصباح واؼبساء ليستطيع الطبلب أن وبفظوا القرآن. 
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 ادلبحث الثاين : عرض البياانت ومناقشتها 

استخدام طريقة جربيل لرتقية صحة النطق يف مهارة الكالم عند الطالب مبعهد   .0
 الدراسات القرآنية  

 البياانت: ادلالحظة عرض  .أ 
 تعليم مهارة الكبلم  إجراءاؼببلحظة حول  .ٔ

حول مرور  ٕٕٓٓأغسطس  ٕ٘قام الباحث ابؼببلحظة يف التاريخ 
تعليم اللغة العربية خاصة يف مادة مهارة الكبلم عند الطبلب يف القسم 
األّول دبعهد الدراسات القرآنية من الساعة اػبامسة حىت الساعة السادسة 

حصل الباحث من اؼببلحظة أّن الطبلب ينشطون طول مرور صباحا. و 
 التعليم.  

الطبلب بتحية اؼبعلم  قامبتحية. مث  توجوو  الفصلإىل  اؼبعلم دخل
مث  حضور الطبلب. يكشف اؼبعلمم مث يعملية التعل الدعاء قبل ابتداءوقراءة 

س التعليم فهو كتاب مدارج الدرو ب ايقوم اؼبعلم مع الطبلب إبعداد الكت
اؼبعلم يف ربفيز  بدأبعد  إعداد معداد التعليم جيدا.  .العربية ومعداد اآلخر

اؼبعلم عن  سألالطبلب ويكرر القليل من اؼبواد التعليمية السابقة. ىنا، 
ناقشة األسئلة يف اؼبادة بعد م اؼبادة السابقة وأّي فهم الطبلب لتلك اؼبادة.

عملية السؤال واعبواب بُت اؼبعلم اؼبعلم بشرح اؼبوضوع ، قام ب بدأ، ةالسابق
والطبلب عندما يشرح اؼبعلم وعندما ينتهي اؼبعلم من شرح اؼبوضوع. طرح 
سؤالُت بعد اإلجابة على صبيع األسئلة من الطبلب واعتبار الطبلب على 
فهم اؼبواد . إعطاء مثالُت لؤلسئلة غبّلهما مًعا وأرضى  الطبلب للسؤال مرة 

 شيء مل يفهموه. أخرى عما إذا كان ىناك
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يف عملية قضاء أسئلة التمرين ، يوفر اؼبعلم فرًصا للطبلب للمناقشة 
مع أصدقائهم حبيث يسهل فهم اؼبواد التعليمية اليت يقدمها اؼبعلم. أثناء 
انتظار الطبلب للعمل على أسئلة التمرين، يدور اؼبعلم  ؼبراقبة الطبلب 

علم من صبيع الطبلب تبادل مث يطلب اؼب الذين ال يقضون أسئلة التمرين.
نتائج اإلجاابت مع أصدقائهم لتصحيحها مًعا مث حساب نتائج اإلجاابت 
الصحيحة وغَت الصحيحة. بعد ذلك يناقش اؼبعلم وصبيع الطبلب األسئلة 

فياألخَت ىبتتم اؼبعلم والطبلب مادة التعليم. يف هناية الدرس، يقوم . مًعا
وضوع. مث ىبتتم اؼبعلم يف الفصل بقول اؼبعلم والطبلب ابلتلخيص بُت اؼب

 . التحية ومغادرة الفصل
اؼبعلم يف أثناء عملية التعليم ىي كتاب  استخدمهاأما الوسائل اليت 

مدارج الدروس العربية الذي أيلفو الكياىي اغبج دمحم بصري علوي مرتضى. 
 دمة ىي القلم والدفًت والسبورة. خأما آالت التعليم اؼبست

 
 ادلقابلة ت: عرض البياان .ب 

 " بّلم اللغة العربية للفصل األول "اؼبقابلة إىل مع .ٔ
" يف التاريخ ّلم اللغة العربية للفصل األول "بالباحث ابؼبقابلة مع مع قام

بعد انتهاء التعليم تقريبا يف الساعة السادسة والربع صباحا  ٕٕٓٓ أكتوبر ٚ
الطبلب يف تعّلم  سأل الباحث عن رغبةوحصل الباحث على ىذه اؼبقابلة ىي 

عملية تعليم اللغة العربية ليست ابألمر السهل.  مهارة الكبلم فأجاب اؼبعلم أن
اء مواقف وظروف جديدة يف نفس طالب بنن تعليم لغة أجنبية ىو ؿباولة أل

حىت يستطيع التواصل والتفاعل أيًضا مع أصحاب اللغات األجنبية. زبتلف 
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لة اللغة األم وأحيااًن حيااًن اختبلفًا كبَتًا عن حااغبالة اعبديدة )اللغة األجنبية( أ
حىت اآلن، أظهرت رغبة الطبلب يف تعّلم مهارة الكبلم تدّل على  تشاهبها.

  أشياء إهبابية. إهنم متحمسون يف االستجابة ؼبا يفعلو اؼبعلم أثناء عملية التعلم.
فأجاب  سأل الباحث عن الوسائل اليت استخدمها اؼبعلم يف عملية التعلم

سعي دائًما اؼبعلم إىل استخدام وسائل التعليم يف كل عملية تعليمية اؼبعلم أن قد 
ولو كانت الوسائل ؿبدودة جدا ألن وسائل التعليم تستطيع أن تزيد وتوجو انتباه 
الطبلب حىت تؤدي إىل ربفيز التعلم، زايدة التفاعل اؼبباشر بُت الطبلب 

شكل مستقل وفًقا لقدراهتم. الوسيلة وبيئتهم، ويستطيع تعّلم الطبلب ب
اؼبستخدمة عادة يف تعليم مهارة الكبلم يف ىذا الفصل ىي السبورة. وىي وسيلة 
تقليدية وأسهل الوجود عليها. ابإلضافة إىل الكتابة، كان استخدام السبورة أيًضا 
لتقدًن الصور اليت أعطت استجابة يف شكل كبلم. وكذلك وسيلة الساعة. تعد 

ال  وسيلة من الوسيلة الناجحة يف تدريب الطبلب على مهارة الكبلم. الساعة
يوجد طريقة تعليم اثبتة يف تعليم مهارة الكبلم، بسبب الصفة الديناميكية 
واؼبفتوحة لتعلم كتاب مدارج الدروس العربية الذي ال يوجب للًتكيز على طريقة 

 وحيدة ذبعل الطبلب يشعرون ابؼبلل أحيااًن.
الطريقة اؼبستخدمة ومشكبلت التعليم فأجاب اؼبعّلم ث عن سأل الباح 

الطريقة اؼبستخدمة فهي الطريقة االنتقائية والقواعد والًتصبة واؼبناقشة بُت  أن
أن تعليم اللغة العربية صعب  الطبلب اعبديدونتطّور الرأي عند قد  .الطبلب

مستوى ـبتلف من ، ولو أّن كل لغة لديها السيما يف تعليم مهارة الكبلم ومعقد
غة لكمدرس ال   ،اًدا على خصائص نظام اللغة. لذلكالصعوبة والسهولة اعتم
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افع عبميع الطبلب يف بداية كل تعليم حىت و العربية، هبب أن أقدم دائًما الد
 .ميأثناء عملية التعل ةيكون لديهم ضباس

سأل الباحث عن رؤية تطبيق طريقة جربيل يف تعليم مهارة الكبلم 
االبتكار يف طريقة التعليم ىو شيء مهم وهبب أن يبتلكو أو يقوم بو أن فأجاب 

اؼبعلمون. ىذا ألن التعليم سيكون أكثر حية وذات مغزى. لذلك ، فإن تطبيق 
طريقة جربيل يف مهارة الكبلم زبًتاقة فبتعة يف تعليم مهارة الكبلم. يف التطبيق ، 

خبلل إظهار استجابة  كان الطبلب متحمسُت ؼبشاركة عملية التعليم من
إهبابية. إن قدرة الطبلب على الكبلم ابللغة العربية ىي أيًضا أكثر طبلقة 
وفصيحة يف الطريقة اليت ال تركز فقط على فبارسة الطبلقة يف التعبَت عن اعبمل 
ولكن أيًضا الًتكيز على كل حرف وكلمة ونرب والتنغيم يف اعبملة اليت عربوىا 

 ٜٗعنها.
أن رغبة الطبلب يف تعّلم مهارة الكبلم لة خلص الباحث من ىذه اؼبقاب

وكانت الوسائل اليت استخدمها اؼبعّلم ؿبدودة ولو  تدل على أشياء إهبابية 
كانت استخدم اؼبعلم السبورة والساعة. أما الطريقة اليت استخدمها اؼبعلم ىي 

وجهة ىي شعر أما اؼبشكبلت اؼب الطريقة االنتقائية والقواعد والًتصبة واؼبناقشة.
الطبلب منذ لقاءىم ابللغة العربية أن اللغة العربية ال سيما مهارة الكبلم ىي 

طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة   مادة صعبة. قال اؼبعلم أن تطبيق
الكبلم فعالية ألهنا تستطيع أن ذبعل الطبلب متحمسُت يف إجراء التعّلم 

 وفصيحُت يف كبلم اللغة العربية.
 

                                                           
49

 أمام الفصل  ٕٕٓٓسبتمرب  ٘اؼبقابلة مع ولدان نور أؼبشاة يف التاريخ   



58 
 

 (3)جلدول ا
 اسم الطالب للفصل "أ" و "ب" 

 اسم الطالب للفصل "ب" الرقم اسم الطالب للفصل "أ" الرقم 

 فجر أغستيان  ٔ مفتاح العلوم  ٔ
 أضبد فكري مبارك  ٕ دمحم زلفي أزوان  ٕ
 أضبد حبيب األنوار  ٖ دمحم زلفي احملافظُت ٖ
 دمحم حبيب الرضبن  ٗ دمحم نوفال زركشي  ٗ
 عبد اغبميد  ٘ صاحب اإلسبلم  دمحم ٘
 ملتزام  ٙ دمحم حسفي بنغون  ٙ
 دمحم فرىان  ٚ أضبد زدان  ٚ
 دمحم ضبداين  ٛ دمحم أتيأة الربىان  ٛ
 أضبد زدان علي  ٜ دمحم عارف اؼبوالان  ٜ

 دمحم ألفينط أمَت ٓٔ دمحم رايين البوشري  ٓٔ
 دمحم يوسف ؿبيب  ٔٔ دمحم دافد فرايوغا ٔٔ
 دمحم أفرزا قمام  ٕٔ  أويس  دمحم ٕٔ
 دمحم رايين البشَتي  ٖٔ دمحم رفعة راضي  ٖٔ
 دمحم عرفان نبيل  ٗٔ دمحم رشيدان ٗٔ
 نيو يوندا دوي  ٘ٔ حافظ أضبد شاىري  ٘ٔ
 أميل فتاح  ٙٔ دمحم نيل الرضبن ٙٔ
 أضبد طرباين  ٚٔ دمحم عبد اغبميد  ٚٔ
  أفشهدي كرنيوان ٛٔ دمحم عارف فندي  ٛٔ
 مرزاان هنر العلوم  ٜٔ دمحم قمر الدين  ٜٔ
 موالان  جادنج ٕٓ دمحم عارف ابهلل  ٕٓ



59 
 

 دمحم أكرب رزقي  ٕٔ ؿبي الدين  ٕٔ
 دمحم صاحب السلطان  ٕٕ أرتون أكرب فراكاسا  ٕٕ
 أضبد انجح  ٖٕ أفلة روان مفازي  ٖٕ
 إخوان الفروق  ٕٗ إيرزا أرقاندى  ٕٗ
  ٕ٘ حبيب الدين ألفينشاة ٕ٘

 

 " اؼبقابلة مع رئيس الفصل األول "ب .ٕ
 أكتوبر ٚيقوم الباحث ابؼبقابلة مع رئيس الفصل األول "أ" يف التاريخ 

صباحا وحصل الباحث  السابعةبعد انتهاء التعليم تقريبا يف الساعة  ٕٕٓٓ
كنت أن   سأل الباحث حبة تعّلم مهارة الكبلم فأجاب على ىذه اؼبقابلة

عربية لغة صعبة للتعلم، لكن بعد دخويل إىل اؼبعهد أدركت اعتقدت أن اللغة ال
 جعل العربية لغة القرآن. أهنا لغة مليئت ابلفضائل. ومن ىذه الفضائل أن هللا

، فإن تعلم اللغة العربية يستطيع أن يسهل علينا لفهم ؿبتوايت القرآن.  لذلك
الدينية والعلوم  كان تعلم اللغة العربية أيًضا أن يسهل علينا استكشاف اؼبعرفة

أان    العامة ألن الكتب اؼبرجعية للعلوم كتبها علماء ابستخدام اللغة العربية.
متحمس دائًما لتعلم مهارة الكبلم، ألنو ال يبكن للجميع الكبلم ابللغة العربية، 
لذا فأان متحمس إلتقان مهارة الكبلم ابستخدام اللغة العربية ولو أنو وجب 

. أريد أيًضا أن أستطيع ذات يوم  التواصل مع العربُت دون ربقيقها جبهود شاقة
 مساعدة اآلخرين.

الصعوبة اليت سأل الباحث عن صعوبة تعّلم مهارة الكبلم فأجاب أن 
واجهها يف تعلم اللغة العربية ىي صعوبة حفظ  اؼبفردات العربية الكثَتة ويف تعّلم 

على إشكال تراكيب اعبمل  اللغة العربية، كما أنو مطلوب أيًضا إتقان قواعد
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اليت تسمى بعلم النحو وأيًضا نظام تغيَت الكلمات العربية اؼبسمى بعلم. 
 . الصرف

طريقة جربيل ليست فأجاب أن  سأل الباحث عن تطبيق طريقة جربيل 
طريقة جديدة يل، ألن طّبقت طريقة جربيل  يف تعليم القرآن. لكن عندما 

، فتكون طريقة فبتعة. طريقة جربيل الكبلم يقة جربيل يف تعليم مهارةطبقت طر 
فعالة جًدا عبعلتٍت أكثر طبلقة يف كبلم اللغة العربية ألن تطبيقها ال يركز فقط 
على الكبلم بطبلقة ولكن أيًضا يركز على كل حرف وكلمة وأتكيد نرب والتنغيم 

 اليت نطقها حبيث يصبح الكبلم ابللغة العربية وضوًحا وطبلقة.
بصعبة  لقد شعرعن إجراء احبار القبلي والبعدي فأجاب سأل الباحث 

كنت أتأتت يف   عند إجراء االختبار القبلي بسبب عدم االستعداد لذلك كثَتًا ما
دات اليت مل حفظتها من قبل حىت ال ذبري احملادثة بسبلسة. الكبلم وقلة اؼبفر 

ة العربية ومع ذلك، عند إجراء االختبار البعدي  كنت أتقنت يف الكبلم ابللغ
ألن الباحث سبق أن طبق طريقة جربيل يف تعليم مهارة كبلم من خبلل التأكيد 

والتنغيم لكل كلمة وصبلة. ىذه مل  على نطق كل حرف والتأكيد على النرب
جعلتٍت أن تكلمت العربية بطبلقة فحسب، بل جعلتٍت أيًضا أكثر طبلقة 

 ٓ٘هم عند التواصل.ووضوًحا يف الكبلم حبيث يكون ىناك نقصان سوء الف
 

 اؼبقابلة مع رئيس الفصل األول "أ"  .ٖ
تعلم اللغة العربية  بتأحبسأل الباحث تطبيق طريقة جربيل  فأجاب أين 

ألن اللغة العربية ىي لغة القرآن ، خاصة وأن تعلم الطالب اللغة العربية واجب. 

                                                           
51
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إهباد  ابإلضافة إىل ذلك ، من خبلل تعلم اللغة العربية ، سنكون قادرين على
معرفة واسعة ألن معظم كتب العلوم مكتوبة ابللغة العربية. ابلنسبة يل ، 
التحدث ابللغة العربية ليس ابألمر السهل ، لكن التحدث ابللغة العربية ىو 
مهارة أريد أن أتقنها ألنٍت معها أستطيع التفاعل مع األجانب ، وخاصة 

 العربيون.
الصعوبة اليت  أنبلم فأجاب سأل الباحث عن صعوبة تعّلم مهارة الك

اؼبعلم  واجهتها يف تعلم مهارة الكبلم ىي أنٍت كثَتًا ما شعرت ابؼبلل ألنن تكرير
نفس طريقة التعليم حىت مل يكن الطالب غَت متحمس يف عملية التعّلم. 
ابإلضافة إىل ذلك، عند الكبلم ابللغة العربية، هبب أيًضا االنتباه إىل تكوين 

 اج إىل الًتكيز والدقة يف الكبلم.الًتقيب حىت وبت
ن إجراء تعليم كاسأل الباحث عن  إجراء تعليم مهاة الكبلم فأجاب   

حىت اآلن جيدا . ما زال اؼبعلم متحمسا دائًما ؼبمارسة   مهارة الكبلم الذي
كيفية الكبلمباللغة العربية.ولكن الطريقة اؼبستخدمة كل أثناء عملية التعلم مل 

قة االنتقائية حبيث جعلت الطبلب يشعرون ابؼبلل يف التعلم، تتغَت  وىي الطري
 ٔ٘وكذلك استخدام الوسائل ؿبدود هبعل إيصال اؼبواد أقل مثالية.

أهنما شعرا أن تعّلم اللغة خلص الباحث من مقابلة مع رئيسي الفصلُت 
العربية ىو وجب كطالب معهدي. وقاال أن كتب العلوم الواسعة كتوبة ابللغة 

 لذا وجب على الطبلب لتعّلم اللغة العربية لتسهيل إتقان العلوم اؼبتنوعة.العربية 
أما الصعوبة اليت واجهها ىي أن مهارة الكبلم ربتاج إىل حفظ اؼبفردات الكثَتة 
وتكرار اؼبعلم نفس الطريقة يف كل التعليم حىت شعر الطبلب ابؼبلل. أما تطبيق 

                                                           
51
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قة فقط يف طبلقة الكبلم ولكن الًتكيز طريقة جربيل فبتعة ألن ال تركز ىذه الطري
على كل حرف وكلمة وأتكيد نرب والتنغيم اليت نطقها حبيث يصبح الكبلم أيضا 

بصعبة عند  شعر. شعر رئيس الفصل "ب" أنو ابللغة العربية وضوًحا وطبلقة
كنت أتأتت يف   إجراء االختبار القبلي بسبب عدم االستعداد لذلك كثَتًا ما

وشعر يف اختبار البعدي أن قد  دات اليت مل حفظتها من قبلفر الكبلم وقلة اؼب
أكثر طبلقة ووضوًحا يف الكبلم حبيث يكون ىناك نقصان  طريقة جربيل ذبعل

  .سوء الفهم عند التواصل

 استخدام طريقة جربيل لرتقية صحة النطق يف مهارة الكالم  .ج 
قام الباحث ابالختبار القبلي على ؾبموعة الضابطة يف  يف اللقاء األول:

الختبار يف الساعة اػبامسة حىت اب إقامةو  ٕٕٓٓ أكتوبر ٖيوم األربعاء التاريخ 
 .طالبا ٕٗ التجريبةصباحا وكانت اجملموعة  والربع الساعة السادسة

 األنشطة االفتتاحية

عاء بداية التعليم مث دخل الباحث الفصل ابلسبلم مث افتتح التعليم بقراءة د .ٔ
 سأل الباحث إىل صبيع الطبلب عن اغبال واستمر لكشف اغبضور.

يشًتط الباحث حالة الفصل وأمر الطبلب للجلوس اؼبًتتب وال أحد  .ٕ
 الطبلب الذي ال يستطيع أن يشاىد الباحث

قام الباحث التعرف بينو وبُت الطبلب وبُّت أن حضور الباحث لعمل  .ٖ
 آلتيةالبحث يف بعض اللقاء ا

 أدى الباحث اإلدراك ابرتباط أبسئلة خفيفة عن مهارة الكبلم  .ٗ
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 األنشطة األساسية 

بدأ الباحث ابالختبار القبلي ؼبعرفة كفاءة الطبلب على مهارة الكبلم قبل  .ٔ
 تطبيق طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم 

إلجراء احملادثة  بطلب الباحث تقدًن طالبُت متبادلُت القبليكان االختبار  .ٕ
 اؼبوجودة من كتاب مدارج الدروس العربية 

عرض الباحث أن تعليم مهارة الكبلم يف اللقاء اآليت ابستخدام طريقة جربيل  .ٖ
 لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم  

 األنشطة اػبتامية 

 اختتم الباحث بقراءة اغبمدلة   .ٔ
 تم ابلسبلم. اعبرس قرأ الباحث دعاء كفارة اجمللس واخت حُت دقّ  .ٕ

قام الباحث ابستخدام طريقة جربيل عند التعليم  يف اللقاء الثاين:
يف الساعة اػبامسة حىت  ٕٕٓٓ أكتوبر ٖللمجموعة التجريبة يف التاريخ 

 طالبا. ٕٗصباحا فأما عدد الطبلب يف ىذا الفصل  والربع الساعة السادسة

 األنشطة االفتتاحية

تتح التعليم بقراءة دعاء بداية التعليم مث دخل الباحث الفصل ابلسبلم مث اف .ٔ
 سأل الباحث إىل صبيع الطبلب عن اغبال واستمر لكشف اغبضور.

يشًتط الباحث حالة الفصل وأمر الطبلب للجلوس اؼبًتتب وال أحد  .ٕ
 الطبلب الذي ال يستطيع أن يشاىد الباحث

 أدى الباحث اإلدراك ابرتباط أبسئلة خفيفة عن مهارة الكبلم  .ٖ
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 شطة األساسية األن 

أمر الباحث إىل صبيع الطبلب لفتح كتاب "مدارج الدروس العربية" يف  .ٔ
 الدرس الثاين عن موضوع احملادثة

عرض الباحث الكفاءة اليت أراد أن حققها فهي مفاءة كبلم اللغة العربية  .ٕ
 اعبيدة والفصيحة

 عرض الباحث أن تعليم مهارة الكبلم ابستخدام طريقة جربيل .ٖ
 احملادثة للدرس الثاين كامبل دبخارج وصفات اغبروف الصحيحة قرأ الباحث  .ٗ
 سأل الباحث الطبلب عن اؼبفردات الغريبة يف احملادثة وأجاهبا الباحث .٘
 اىتّم صبيع الطبلب الباحث حُت قراءة احملادثة  .ٙ
قرأ الباحث انقطاعا من كل اعبمل ثبلث مرات حيث يكون الطبلب أن  .ٚ

 ضايسهلوا يف تقليده ثبلث مرات أي
ركز الباحث ـبارج اغبروف السيما اغبروف اليت يكون ؽبا تشابو اؼبخرج ألّن  .ٛ

اػبطأ يف نطق اغبروف يستطيع أن يثَت ـبتلف اؼبعٌت وسوء الفهم. أما كيفية 
معرفة خروج اغبروف بسكون أو تشديد اغبروف اؼبقصودة مث يزيد حرفا 

 قُرأ.متحركا وراءه مث واحدا 
 مثل "ب" يكون بْب أو ببّ .أ 
 مثل "س" يكون بْس أو بسّ  .ب 
 مثل "ض" يكون بْض أو بضّ .ج 
 مثل "ر" يكون بْر أو برّ .د 

قاد الباحث صوت اغبروف على األقل ثبلث مرات مث قّلده الطبلب ثبلث  .ٜ
 مرات أيضا
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 –أُ  –إ   –الًتكيز يف حرف "أ" وقع يف ـبرج اغبلق السفلى بتطبيق أ  .أ 
 .  أب 

ُع  –ع   –لق بتطبيق ع  الًتكيز يف حرف "ع" وقغ يف ـبرج وسط اغب.ب 
 بْع.  –

ُخ  –خ   –الًتكيز يف حرف "خ" وقع يف ـبرج وسط اغبلق بتطبيق خ  .ج 
 بْخ.  –

 –الًتكيز يف حرف "ح" وقع يف ـبرج ـبرج اغبلق السفلى بتطبيق ح  .د 
 ب ح.  –ُح  –ح  

ركز الباحث صفات اغبروف الن كل حرف ىجائي عندىا صفة نفسو  .ٓٔ
ىجائي آخر. تظهر ىذه الصفات بعد نطق شابو أو ـبتلف حبرف   مت

 اغبروف بنطق صحيح من ـبارج اغبروف
حرف "أ" فهو حرف اعبهر ألن إذا نطق اغبرف ال ىبرج من اؽبواء .أ 

. –أُ  –إ   –أ  إمساك اؽبواء   أب 
"ع" فهو حرف التوسط ألن إذا نطق اغبرف فيكون اؽبواء بُت  حرف.ب 

 بْع. –ُع  –ع   –ع  اػبروج واإمساك مثل 
إذا نطق اغبرف فخرج الصوت أو ما حرف "خ" فهو حرف الرخوة .ج 

 بْخ. –ُخ  –خ   –خ  زال يسَت مع ذلك اغبرف مثل 
حرف "ح" حرف اؽبمس ألن إذا نطق اغبرف فخرج اؽبهاء أو صفَت .د 

 ب ح. –ُح  –ح   –مثل ح  
إذا كان ىناك عدم توافق من أحد يستمر ىذه الطريقة حىت انتهاء احملادثة.  .ٔٔ

عن القراءة ويطلب إعادهتا حىت يتحد صبيع  الباحثيتوقف  الطبلب،



66 
 

 الباحثالطبلب سباًما يف القراءة. إذا كانت القراءة صحيحة، يصمت 
 ويستمر الطبلب يف القراءة.

إذا وجد بعض الطبلب أن ينطقوا صوت اغبرف غَت صحيحة كمثل غَت  .ٕٔ
ث واضح يف النطق وطول اغبروف ونقصان فتح الفم فبلزم على الباح

 للتكرير حىت يستطيع بعض الطبلب أن ينطقوا صوت اغبروف الصحيحة.
قسم الباحث الفصل إىل ؾبموعتُت مث أمر بُت اجملموعتُت للمحاورة اليت  .ٖٔ

قرؤوا من احملادثة اؼبوجودة يف الكتاب متبادلتُت بُت اؼبستمع واؼبتكلم واىتّم 
وجد بعض الباحث إجراء اغبوار ردبا حدث عدم توافق وخطأ النطق أو 

 الطبلب الذي ال يتبعون اغبوار فوخّبها الباحث. 

 األنشطة اػبتامية 

عمل الباحث االنعكاس بتقدًن األسئلة على الطبلب حول مادة التعليم     .ٔ
 كيفية التعليم وحالة التعليم وفهم مادة التعليم  

 عمل الباحث التقوًن أبمر كل الطالبُت الذين يقدما أمام الفصل لتقدًن قراءة .ٕ
احملادثة واىتّمهما الباحث والطبلب اآلخرين وعرض الباحث النقائص من 

 تقديهما بعد احملادثة وأمرنبا للمرذبعة بعد الدرس يف الغرفة.  
 حُت دق اعبرس قرأ الباحث دعاء كفارة اجمللس واختتم ابلسبلم.  .ٖ

ـبارج وصفات عدة اغبروف  الطبلب على ركز الباحث ىذا اللقاء ؼبمارسة
نطقوىا واضحُت صحيحُت وكانت اغبروف اليت تعلمها حىت هبة بينها اؼبتشا

ح. قضت عملية -خ-ع-فهي أ أحرفالطبلب يف ىذا اللقاء تتكون من أربعة 
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وقت التعليم  ال يزيد منعلى طبسُت دقيقة فلذلك التعليم يف ىذا اللقاء تقريبا 
 اؼبقّرر. 

يشعر بعض  كانت اؼبشكبلت اليت وجهها الباحث يف ىذا اللقاء ىي
الطبلب ابلنعاس واؼبمل حىت ال يكررون ما قرأ الباحث واليهتّمون اؼبادة اليت 

 وجهها الباحث واليريدون أن يقدموا أمام الفصل للمحادثة.  

قام الباحث ابستخدام طريقة جربيل عند التعليم  يف اللقاء الثالث:
امسة حىت يف الساعة اػب ٕٕٓٓ أكتوبر ٗللمجموعة التجريبة يف التاريخ 

 طالبا.  ٕٗصباحا فأما عدد الطبلب يف ىذا الفصل والربع الساعة السادسة 

 األنشطة االفتتاحية

دخل الباحث الفصل ابلسبلم مث افتتح التعليم بقراءة دعاء بداية التعليم مث  .ٔ
 سأل الباحث إىل صبيع الطبلب عن اغبال واستمر لكشف اغبضور.

بلب للجلوس اؼبًتتب وال أحد يشًتط الباحث حالة الفصل وأمر الط .ٕ
 الطبلب الذي ال يستطيع أن يشاىد الباحث

 أدى الباحث اإلدراك ابرتباط أبسئلة خفيفة عن مهارة الكبلم  .ٖ

 األنشطة األساسية 

أمر الباحث إىل صبيع الطبلب لفتح كتاب "مدارج الدروس العربية" يف  .ٔ
 الدرس الثاين عن موضوع احملادثة

فاءة كبلم اللغة العربية  أراد أن حققها فهي كالكفاءة اليتعرض الباحث  .ٕ
 اعبيدة والفصيحة



68 
 

 راجع الباحث مع صبيع الطبلب اؼبادة اليت قدفّبها ابألمس  .ٖ
قرأ الباحث انقطاعا من كل اعبمل ثبلث مرات حيث يكون الطبلب أن  .ٗ

 يسهلوا يف تقليده ثبلث مرات أيضا
ركة الباحث واىتّمها أمر الباحث الطبلب لقراءة احملادثة صباعة بدون مشا .٘

 ردبا وبدث اػبطأ بُت الطبلب يف إجراء احملادثة
قسم الباحث الفصل إىل ؾبموعتُت مث أمر بُت اجملموعتُت للمحاورة اليت قرؤوا  .ٙ

من احملادثة اؼبوجودة يف الكتاب متبادلتُت بُت اؼبستمع واؼبتكلم واىتّم الباحث 
أو وجد بعض الطبلب إجراء اغبوار ردبا حدث عدم توافق وخطأ النطق 

 الذي ال يتبعون اغبوار فوخّبها الباحث. 
ركز الباحث ـبارج اغبروف السيما اغبروف اليت يكون ؽبا تشابو اؼبخرج ألّن  .ٚ

اػبطأ يف نطق اغبروف يستطيع أن يثَت ـبتلف اؼبعٌت وسوء الفهم. أما كيفية 
فا معرفة خروج اغبروف بسكون أو تشديد اغبروف اؼبقصودة مث يزيد حر 

قاد الباحث صوت اغبروف على األقل ثبلث قُرأ. متحركا وراءه مث واحدا 
 . مرات مث قّلده الطبلب ثبلث مرات أيضا

الًتكيز يف حرف "ذ" وقع يف ـبرج رأس اللسان مع أطراف الثنااي العليا .أ 
 بْذ.  –ُذ  –ذ   –بتطبيق ذ  

فوقي حافة اللسان حبافة السن الالًتكيز يف حرف "ظ" وقع يف ـبرج .ب 
 بْظ.  –ُظ  –ظ   –بتطبيق ظ  

حافة اللسان بلوح عرق السن الًتكيز يف حرف "ز" وقع يف ـبرج .ج 
 بْز.  –ُز  –ز   –الفوقي بتطبيق ز  
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وسط اللسان ابغبنك بتطبيق ش  الًتكيز يف حرف "ش" وقع يف ـبرج .د 
 بْش.  –ُش  –ش   –

سن حافة اللسان بلوح عرق الالًتكيز يف حرف "ص" وقع يف ـبرج .ه 
 بْص.  –ُص  –ص   –الفوقي ص  

ركز الباحث صفات اغبروف الن كل حرف ىجائي عندىا صفة نفسو  .ٛ
متشابو أو ـبتلف حبرف ىجائي آخر. تظهر ىذه الصفات بعد نطق 

 .. اغبروف بنطق صحيح من ـبارج اغبروف
حرف "ذ" فهو حرف االستفال ألن إذا نطق اغبرف نزل اللسان إىل  .أ 

 بْذ. –ُذ  –ذ   – أسفل الفم بتطبيق ذ  
ألن إذا نطق اغبرف رفع اللسان إىل اغبنك حرف "ظ" فهو االستعبلء .ب 

 بْظ. –ُظ  –ظ   –ظ   بتطبيق
ألن إذا نطق اغبرف خرج صوت الصفارة  " فهو االستعبلء حرف "ز.ج 

 كصفارة الطيور
ألن إذا نطق اغبرف فخرج اؽبهاء أو صفَت " فهو االستعبلء حرف "ش.د 

 بْش.  –ُش  –ش   –بتطبيق ش  
ألن إذا نطق اغبرف ال خرج من اؽبواء " فهو االستعبلء حرف "ص.ه 

 ْص.  ب   –ُص  –ص   –بتطبيق ص  
 تالنرب والتنغيم من األشياء اليت هبب مراعاهتا يف احملادثة العربية. ألنو إذا كان .ٜ

والتنغيم يف اعبملة ، فسيؤثر ذلك على دقة  ؿبادثة دون االلتفات إىل النرب
م اؼبراد يف تواصلها. عادة كغَت الناطقُت ابللغة العربية يبيلون إىل اؼبعٌت والفه

أن يكونوا مسطحُت يف التواصل ابللغة العربية ألهنهم تتبعون النربوالتنغيم يف 
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اللغة األم. سوف ذبعل آذان اؼبتحدثُت العرب إذا ظبعوا أن تلك احملادثة 
 عبمل العربية مع النربغريبة. لذلك يف ىذا الدرس، وجو الباحث كيفية نطق ا

أما تطبيق  والتنغيم الصحيحُت حبيث يستطيع أن ينقل اؼبعٌت والفهم اؼبقصود.
تعليم النرب والتنغيم يف مهارة الكبلم فهو مثل تعليم ـبارج حروف وصفاهتا 

على األقل  لطبلبا فهو التلقُت من الباحث يف نطق قراءة احملادثة ويقلدىا
 .التعليم حىت اكتمال وقت التعلم . كان تنفيذ ىذاثبلث مرات

تتكون ىذه اعبملة من  أه+ال+و+سو+ال+اي+فا+ئز
طبس كلمات، تتكون 
الكلمة األوىل من مقطعُت 
ويقع النرب يف اؼبقطع األّول 
فهو "أه" وتتكون الكلمة 
الثانية من مقطع ويقع النرب 
يف ىذا اؼبقطع وتتكون 
الكلمة الثالثة من مقطعُت 

قطع األّول ويقع النرب يف اؼب
فهو "سو"  والكلمة الرابعة 
من مقطع ويقع النرب يف ىذا 
اؼبقطع وتتكون الكلمة 
 اػبامسة من مقطعُت ويقع

النرب يف اؼبقطع األول فهو 
أما نغمة ىذه الكلمة . "فا"

ىي نغمة مسطحة ألنو  
 كبلم خرب

تتكون ىذه اعبملة من  أه+ال+و+مر+ح+اب+اي+لط+يف
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طبس كلمات، تتكون 
ة األوىل من مقطعُت الكلم

ويقع النرب يف اؼبقطع األّول 
فهو "أه" والكلمة الثاين من 
مقطع ويقع النرب يف ىذا 
اؼبقطع وتتكون الكلمة 
الثالثة من ثبلث مقطع ويقع 
النرب يف اؼبقطع األول فهو 
"مر" والكلمة الرابعة من 
مقطع ويقع النرب يف ىذا 
اؼبقطع والكلمة اػبامسة 

ويقع تتكون من مقطعُت 
النرب يف آخر مقطع ألن 
اؼبقطع اآلخر من مقطع 

ىي  اعبملةىذه طويل. 
نغمة مسطحة ألنو كبلم 

 خرب
 ىل+ال+تذ+ىب+إ+ىل +اؼبد+ر+سة+

 ه+ذا+الص+ابح
تتكون ىذه اعبملة من سبع  
كلمات، تتكون الكلمة 
األوىل من مقطع ويقع النرب 
يف ىذا اؼبقطع وتتكون 
الكلمة الثانية من مقطع 

لنرب يف ىذا اؼبقطع ويقع ا
وتتكون الكلمات الثالثة من 
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مقطعُت ويقع النرب يف 
اؼبقطع األول فهو "تذ" 
وتتكون الكلمات الرابعة من 
مقطعُت ويقع النرب يف 
اؼبقطع األول فهو "إ" 
وتتكون الكلمات اػبامسة 
من ثبلثة مقاطع ويقع النرب 
يف اؼبقطع الثاين فهو "ر" 
وتتكون الكلمات السادسة 

مقطعُت ويقع النرب يف من 
اؼبقطع األول فهو "ه" 
وتتكون الكلمات الرابعة من 
مقطعُت ويقع النرب يف آخر 
مقطع ألن اؼبقطع اآلخر من 

أما نغمة ىذه  مقطع طويل.
ىي نغمة الصاعدة  اعبملة

 االستفهام صبلةألنو من 
 ن+عم+أذ+ىب+اي+لط+يف+

 ل+كن+اج+لس+ع+ىل+الك+
 سي+واف+تح+ه+ذا+الك+اتب+

 ل+تف+ه+م+ه+ذ+الدر+سى

تتكون ىذه اعبملة من ست 
وعشرة كلمات، تتكون 
الكلمات األوىل من 
مقطعُت ويقع النرب يف 
اؼبقطع األول فهو "ن" 
وتتكون الكلمات الثانية من 
ثبلثة مقاطع ويقع النرب يف 
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اؼبقطع الثاين فهو "ه" " 
والكلمة الثالثة من مقطع 
ويقع النرب يف ىذا اؼبقطع 

لرابعة تتكون من والكلمة ا
مقطعُت ويقع النرب يف آخر 
مقطع ألن اؼبقطع اآلخر من 
مقطع طويل و تتكون 
الكلمات اػبامسة من 
مقطعُت ويقع النرب يف 
اؼبقطع األول فهو "ل" 
وتتكون الكلمات السادسة 
من مقطعُت ويقع النرب يف 
اؼبقطع األول فهو "اج" 
تتكون الكلمات السابعة 

يف  من مقطعُت ويقع النرب
اؼبقطع األول فهو "ع" 
وتتكون الكلمات الثمانية 
من مقطعُت ويقع النرب يف 
آخر مقطع ألن اؼبقطع 
اآلخر من مقطع طويل 
وتتكون الكلمة التاسعة 
والعاشرة من مقطعُت ويقع 
النرب يف اؼبقطع األول فهو 
"واف" وتتكون الكلمات 
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اغبادية عشر من مقطعُت 
ويقع النرب يف اؼبقطع األول 

و "ه" وتتكون الكلمات فه
الثانية عشر من مقطعُت 
ويقع النرب يف اؼبقطع اآلخر 
ألن يتوجو ابغبرفُت 
الساكنُت يف آخر الكلمة 
وتتكون الكلمة الثالثة عشر 
من مقطع ويقع النرب يف ىذا 
اؼبقطع وتتكون الكلمة 
الرابعة من مقطعُت ويقع 
النرب يف اؼبقطع األول فهو 
"تف" وتتكون الكلمات 

امسة عشر من مقطعُت اػب
ويقع النرب يف اؼبقطع األول 
فهو "ه" تتكون الكلمات 
اغبادية عشر من مقطعُت 
ويقع النرب يف اؼبقطع األول 

تتكون ىذه  .فهو "در"
اعبملة من نغمتُت فهي 

يف كبلم خرب نغمة مسطحة 
ونغمة الصاعدة يف كلمة 

  االستفهام.
كون ىذه اعبملة من سبع  تتن+عم+أف+ىم+و+ما+در+س+ك+ 
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كلمات وتتكون الكلمات  ه+ذا+الص+ابح
األوىل من مقطعُت ويقع 
النرب يف اؼبقطع األول فهو 
"ن" وتتكون الكلمات 
االثانية من مقطعُت ويقع 
النرب يف اؼبقطع األول فهو 
"أف" وتتكون الكلمة الثالثة 
من مقطع ويقع النرب يف ىذا 
اؼبقطع وتتكون الكلمة 

لنرب الرابعة من مقطع ويقع ا
يف ىذا اؼبقطع وتتكون 
الكلمات اػبامسة من 
ثبلثة مقاطع ويقع النرب يف 
اؼبقطع الثاين فهو "س" 
وتتكون الكلمات السادسة 
من مقطعُت ويقع النرب يف 
اؼبقطع األول فهو "ه" 
وتتكون الكلمات السابعة 
من مقطعُت ويقع النرب يف 
آخر مقطع ألن اؼبقطع 

أما  اآلخر من مقطع طويل.
ن ىذه اعبملة من تتكو 

اؽبابطة  نغمتُت فهي نغمة
يف كلمة "نعم أفهم" ونغمة 
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 الصاعدة يف كلمة االستفهام
 در+سي+القر+آن+و+احل+ساب+

 و+الت+ريخ+أ+ان+أح+ف+ظ+ال+قر+
 آن+و+التا+ريخ

تتكون ىذه اعبملة من عشر  
كلمات وتتكون الكلمات 
األوىل من مقطعُت ويقع 
النرب يف اؼبقطع األول فهو 

" وتتكون الكلمات "در
الثانية من مقطعُت ويقع 
النرب يف اؼبقطع األول فهو 
"قر" وتتكون الكلمة الثالثة 
من مقطع ويقع النرب يف ىذا 
اؼبقطع وتتكون الكلمات 
الرابعة من مقطعُت ويقع 
النرب يف آخر مقطع ألن 
اؼبقطع اآلخر من مقطع 
طويل وتتكون الكلمة 
اػبامسة من مقطع ويقع 

ىذا اؼبقطع وتتكون النرب يف 
الكلمات السادسة من 
مقطعُت ويقع النرب يف آخر 
مقطع ألن اؼبقطع اآلخر من 
مقطع طويل وتتكون 
الكلمات السابعة من 
مقطعُت ويقع النرب يف 
اؼبقطع الثاين فهو "ف" 
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وتتكون الكلمات الثامنة 
من مقطعُت ويقع النرب يف 
آخر مقطع ألن اؼبقطع 
اآلخر من مقطع طويل 

ون الكلمة التاسعة من وتتك
مقطع ويقع النرب يف ىذا 
اؼبقطع وتتكون الكلمات 
العاشرة من مقطعُت ويقع 
النرب يف آخر مقطع ألن 
اؼبقطع اآلخر من مقطع 

. كانت نغمة ىذه طويل
 اعبملة ىي نغمة مسطحة 

 ت+ع+مّل+ه+ذا+الص+ابح+اي+فا+ئز
 أ+ع+ل+م+ك

تتكون ىذه اعبملة من 
طبس كلمات وتتكون 

مات األوىل ثبلثة الكل
مقاطع ويقع النرب يف اؼبقطع 
الثاين فهو "ع" وتتكون 
الكلمات الثانية من مقطعُت 
ويقع النرب يف اؼبقطع األول 
فهو "ه" وتتكون الكلمات 
الثالثة من مقطعُت ويقع 
النرب يف آخر مقطع ألن 
اؼبقطع اآلخر من مقطع 
طويل وتتكون الكلمة الرابعة 
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ىذا  من مقطع ويقع النرب يف
اؼبقطع وتتكون الكلمات 
اػبامسة من مقطعُت ويقع 
النرب يف اؼبقطع األول فهو 
"فا" وتتكون الكلمات 
اآلتية من طبسة مقاطع 
ويقع النرب يف اؼبقطع الثالث 

تتكون ىذه  .فهو "ل"
نغمتُت فهي اعبملة من 

النغمة الصاعدة يف كلمة 
االستفهام واسم اؼبنادي 
ونغمة اؼبسطحة يف كبلم 

  خرب
 مش+كو+ر+اي+لط+يف+اك+تب+ال+
 ح+ساب+يف+لو+حي+أ+ان+أت+ع+

 ّل+م+ه

تتكون ىذه اعبملة من تسع  
كلمات وتتكون الكلمات 
األوىل من ثبلثة مقاطع 
ويقع النرب يف الكقطع الثاين 
فهو "كو" وتتكون 
الكلمات الرابعة من 
مقطعُت ويقع النرب يف 
اؼبقطع األول فهو"اك" 
 وتتكون الكلمة السادسة

من مقطع ويقع النرب يف ىذا 
اؼبقطع وتتكون الكلمات 
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السابعة من مقطعُت ويقع 
النرب يف آخر مقطع ألن 
اؼبقطع اآلخر من مقطع 
طويل وتتكون الكلمات 
التاسعة من طبسة مقاطع 
ويقع النرب يف اؼبقطع الثالث 

. ". تتكون ىذه فهو "ل"
اعبملة من نغمتُت فهي 
النغمة الصاعدة يف اسم 

ي وكلمة األمر ونغمة اؼبناد
 اؼبسطحة يف كبلم خرب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 األنشطة اػبتامية 

عمل الباحث االنعكاس بتقدًن األسئلة على الطبلب حول مادة التعليم     .ٗ
 كيفية التعليم وحالة التعليم وفهم مادة التعليم  

ادثة صباعة بصوت مرتفع واىتمها الباحث أمر الباحث الطبلب لقراءة احمل .٘
 إجراء احملادثة

أمام الفصل لتقدًن قراءة  تقدماعمل الباحث التقوًن أبمر كل الطالبُت الذين  .ٙ
احملادثة واىتّمهما الباحث والطبلب اآلخرين وعرض الباحث النقائص من 

 تقديهما بعد احملادثة وأمرنبا للمرذبعة بعد الدرس يف الغرفة.  
 دق اعبرس قرأ الباحث دعاء كفارة اجمللس واختتم ابلسبلم. حُت  .ٚ
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ـبارج وصفات عدة  الطبلب على ركز الباحث ىذا اللقاء ؼبمارسة
نطقوىا حىت  كلمة واعبملةوكذلك النرب والتنغيم يف كل    اغبروف اؼبتشاهبة بينها

واضحُت صحيحُت وكانت اغبروف اليت تعلمها الطبلب يف ىذا اللقاء تتكون 
أما الكلمات اليت تتكون طبسة  .ص-ش-ذ-ظ-ذأحرف فهي  طبسةمن 

قضت عملية التعليم يف ىذا  واعبملة تتكون من شبان كلمات. وطبسُت كلمة
 .دقيقة فلذلك يزيد من وقت التعليم اؼبقّرر سبعُتاللقاء تقريبا على 

كانت اؼبشكبلت اليت وجهها الباحث يف ىذا اللقاء ىي أتّخر بعض   
الفصل ألن بعد تبديل فصل القرآن والتفسَت إىل فصل اللغة  الطبلب لدخول

العربية وجد بعض الطبلب أن يذىبوا إىل اغبمام أوال قبل دخول فصل اللغة 
العربية حىت نقص وقت التعليم لتكرير اؼبادة اليت عرضها الباحث قبل دخوؽبم 
 فحّلها الباحث إبعادة عرض اؼبادة ولو كانت تلخيصا حيث فهم الطبلب

 اؼبتأخرين تلك اؼبادة.  

 ٘فصل التجريبة يف اتريخ لللقاء الرابع قام الباحث ابل :قي اللقاء الرابع
وبدأ الباحث من الساعة اػبامسة صباحا حىت الساعة السادسة  ٕٕٓٓ أكتوبر
 طالبا.  ٕٗفأما عدد الطبلب يف ىذا الفصل  صباحاوالربع 

 األنشطة االفتتاحية

م مث افتتح التعليم بقراءة دعاء بداية التعليم مث دخل الباحث الفصل ابلسبل .ٔ
 سأل الباحث إىل صبيع الطبلب عن اغبال واستمر لكشف اغبضور.

يشًتط الباحث حالة الفصل وأمر الطبلب للجلوس اؼبًتتب وال أحد  .ٕ
 الطبلب الذي ال يستطيع أن يشاىد الباحث
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 أدى الباحث اإلدراك ابرتبط أبسئلة خفيفة عن مهارة الكبلم .ٖ

 األنشطة األساسية 

أمر الباحث إىل صبيع الطبلب لفتح كتاب "مدارج الدروس العربية" يف  .ٔ
 الدرس الثاين عن موضوع احملادثة

فاءة كبلم اللغة العربية الكفاءة اليت أراد أن حققها فهي كعرض الباحث  .ٕ
 اعبيدة والفصيحة

 راجع الباحث مع صبيع الطبلب اؼبادة اليت قدفّبها ابألمس  .ٖ
لباحث انقطاعا من كل اعبمل ثبلث مرات حيث يكون الطبلب أن قرأ ا .ٗ

 يسهلوا يف تقليده ثبلث مرات أيضا
أمر الباحث الطبلب لقراءة احملادثة صباعة بدون مشاركة الباحث واىتّمها  .٘

 ردبا وبدث اػبطأ بُت الطبلب يف إجراء احملادثة
ل صبلة وقّلدىا الباحث طالبا متبادال مستمرا لقيادة قراءة احملادثة لك طلب .ٙ

 صبيع الطبلب واىتّم الباحث إجراء قراءة احملادثة 
 استمّر الباحث تعليم تطبيق النرب والتنغيم يف ؿبادثة اللغة العربية .ٚ

 
 مر+ح+اب+عن+د+ك+

 
وتتكون الكلمات األوىل من ثبلثة 
مقاطع ويقع النرب يف اؼبقطع الثاين فهو 
"ح" وتتكون الكلمات الثانية من ثبلثة 

ويقع النرب يف اؼبقطع الثاين فهو  مقاطع
"د" وتتكون الكلمات الثالثة من 
مقطعُت ويقع النرب يف اؼبقطع األول فهو 
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". تتكون ىذه اعبملة من  "حب"
نغمتُت فهي النغمة الصاعدة يف كلمة 
االستفهام ونغمة اؼبسطحة يف كلمة 

 "مرحبا". 
 ال+ت+ضع+حب+ر+كأ+س+

 اذ+ىب+إ+ىل+يب+يت+
 خذ+مح+ب+رة

كون الكلمة األوىل من مقطع ويقع تت
النرب يف ىذا اؼبقطع وتتكون الكلمات 
الثالثة من مقطعُت ويقع النرب يف اؼبقطع 
األول فهو "ت" وتتكون الكلمات 
الثالثة من مقطعُت ويقع النرب يف اؼبقطع 
األول فهو "حب" وتتكون الكلمات 
الرابعة من مقطعُت ويقع النرب يف اؼبقطع 

وتتكون الكلمات  األول فهو "كأ"
اػبامسة من مقطعُت ويقع النرب يف 
اؼبقطع األول فهو "اذ" وتتكون 
الكلمات السادسة من مقطعُت ويقع 
النرب يف آخر مقطع ألن اؼبقطع اآلخر 
من مقطع طويل وتتكون الكلمات 
السابعة من مقطعُت ويقع النرب يف آخر 
مقطع ألن اؼبقطع اآلخر من مقطع 

لثامنة من مقطع طويل تتكون الكلمة ا
ويقع النرب يف ىذا اؼبقطع وتتكون 
الكلمات التاسعة من ثبلثة مقاطع ويقع 

. تتكون النرب يف اؼبقطع الثاين فهو "ب"
ىذه اعبملة من نغمة واحدة فهي النغمة 
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 الصاعدة يف اسم األمر والنهي
وتتكون ىذه الكلمات من ثبلثة مقاطع  آ+خ+ذ

ؼبقطع ويقع النرب يف أول اؼبقطع ألن ا
. تتكون ىذه األوىل من مقطع طويل

اعبملة من نغمة واحدة فهي نغمة 
 اؼبسطحة

وتتكون الكلمات األوىل من ثبلثة  أر+ج+ع+أ+ما+ن+هللا
مقاطع ويقع النرب يف اؼبقطع الثاين فهو 
"ج" وتتكون الكلمات الثانية من ثبلثة 
مقاطع ويقع النرب يف اؼبقطع الثاين ألن 

قطع طويل تتكون اؼبقطع الثاين من م
الكلمة الثامنة من مقطع ويقع النرب يف 

. ". تتكون ىذه اعبملة من ىذا اؼبقطع
نغمتُت فهي النغمة الصاعدة يف كلمة 
االستفهام واسم اؼبنادي ونغمة اؼبسطحة 

 يف كبلم خرب
وتتكون الكلمات األوىل من مقطعُت  م+ع+الس+ال+مة

ويقع النرب يف اؼبقطع األول فهو "م" 
ون الكلمات الثانية من ثبلثة وتتك

مقاطع ويقع النرب يف اؼبقطع الثاين ألن 
. تتكون اؼبقطع األوىل من مقطع طويل

ىذه اعبملة من نغمة واحدة فهي نغمة 
 اؼبسطحة
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بعد انتهاء تعليم ـبارج وصفات اغبروف وكذلك النرب والتنغيم كّرر الباحث  .ٛ
رون يف قراءة ؿبادثة اللغة لقيادة قراءة احملادثة حىت شعر أن الطبلب ماى

 العربية 
الباحث طالبا متبادال مستمرا لقيادة قراءة احملادثة لكل صبلة وقّلدىا  طلب .ٜ

حباجة إىل  الباحثمل يعد صبيع الطبلب واىتّم الباحث إجراء قراءة احملادثة و 
فقط بتوبيخو  امإعطاء مثال بعد اآلن، إذا واجو خطأ من أحد الطبلب، فق

 شيء آخر.بضربو أو أي 
مثااًل مرة أخرى  أعطى الباحث، فإن على خطأ ما زالوإذا كان الطبلب  .ٓٔ

 االىتمامأيًضا  الباحث، هبب على القراءة الباحث عندما كّرر. ويكرره الطبلب
 إىل قراءة الطبلب

فأعطى يف اؼبادة السابقة  والنرب والتنغيم بعض اغبروف أتقنواالطبلب الذين مل  .ٔٔ
الباحث. ىكذا إجراء التعليم حىت ها ربت إشراف الفرصة لتحسينالباحث 

 انتهاء الوقت.

 األنشطة اػبتامية 

عمل الباحث االنعكاس بتقدًن األسئلة على الطبلب حول مادة التعليم     .ٔ
 كيفية التعليم وحالة التعليم وفهم مادة التعليم  

أمر الباحث الطبلب لقراءة احملادثة صباعة بصوت مرتفع واىتمها الباحث  .ٕ
 جراء احملادثةإ

أمر الباحث الطبلب ليحفظوا تلك احملادثة اؼبوجودة يف كل غرفتهم ليقّدموا  .ٖ
أمام الفصل يف اللقاء اآليت مع ـبارج زصفات اغبحروف وكذلك النرب 

 والتنغيم الصحيحة كما تعلموىا يف اللقاء السبيقة 
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دًن قراءة عمل الباحث التقوًن أبمر كل الطالبُت الذين يقدما أمام الفصل لتق .ٗ
احملادثة واىتّمهما الباحث والطبلب اآلخرين وعرض الباحث النقائص من 

 جعة بعد الدرس يف الغرفة.  اتقديهما بعد احملادثة وأمرنبا للمر 
 حُت دّق اعبرس قرأ الباحث دعاء كفارة اجمللس واختتم ابلسبلم.    .٘

كلمة النرب والتنغيم يف كل  ركز الباحث ىذا اللقاء ؼبمارسة الطبلب 
حىت نطقوىا واضحُت صحيحُت وكانت اغبروف اليت تعلمها الطبلب يف  واعبملة

كلمات.   طبسكلمة واعبملة تتكون من   طبس عشرة من تكونيىذا اللقاء 
يزيد من  ال دقيقة فلذلك ستُتقضت عملية التعليم يف ىذا اللقاء تقريبا على 

 وقت التعليم اؼبقّرر.

احث يف ىذا اللقاء ىي ال يرّكز بعض كانت اؼبشكبلت اليت وّجهها الب
الطبلب ألهنم ينعسون ويتعبون يف أثناء التعليم حىت ال يكرر ويهتّم اؼبادة اليت 
عرضها الباحث وحّل الباحث تلك اؼبشكبلت بعمل األلعاب اعبمبازية اػبفيفة 
إلزالة شعور النعاس والتعب ولًتويح األفكار حيث يكون الطبلب متحّمسُت 

 التعليم.طول عملية 

للفصل التجريبة يف  اػبامسقام الباحث ابللقاء  :قي اللقاء اخلامس
وبدأ الباحث من الساعة اػبامسة صباحا حىت الساعة السادسة  أكتوبر ٙاتريخ 
 طالبا.  ٕٗصباحا فأما عدد الطبلب يف ىذا الفصل  والربع

 األنشطة االفتتاحية

قراءة دعاء بداية التعليم مث دخل الباحث الفصل ابلسبلم مث افتتح التعليم ب .ٔ
 سأل الباحث إىل صبيع الطبلب عن اغبال واستمر لكشف اغبضور.
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يشًتط الباحث حالة الفصل وأمر الطبلب للجلوس اؼبًتتب وال أحد  .ٕ
 الطبلب الذي ال يستطيع أن يشاىد الباحث

 أدى الباحث اإلدراك ابرتبط أبسئلة خفيفة عن مهارة الكبلم .ٖ
الطبلب لفتح كتاب "مدارج الدروس العربية" يف أمر الباحث إىل صبيع  .ٗ

 الدرس الثاين عن موضوع احملادثة
عرض الباحث الكفاءة اليت أراد أن حققها فهي مفاءة كبلم اللغة العربية  .٘

 اعبيدة والفصيحة
 راجع الباحث مع صبيع الطبلب اؼبادة اليت قدفّبها ابألمس  .ٙ
يكون الطبلب أن  قرأ الباحث انقطاعا من كل اعبمل ثبلث مرات حيث .ٚ

 يسهلوا يف تقليده ثبلث مرات أيضا
أمر الباحث الطبلب لقراءة احملادثة صباعة بدون مشاركة الباحث واىتّمها  .ٛ

 ردبا وبدث اػبطأ بُت الطبلب يف إجراء احملادثة
الباحث طالبا متبادال مستمرا لقيادة قراءة احملادثة لكل صبلة وقّلدىا  طلب .ٜ

 ث إجراء قراءة احملادثة صبيع الطبلب واىتّم الباح
طلب الباحث لكل طالب الستعداد نفسو للتقدًن مع صديقو أمام الفصل  .ٓٔ

 إلجراء احملادثة واىتمهما الباحث عملية ؿبادثتهما. 
أشار الباحث كل طالبُت متبادلُت مستمرين لتقدًن احملادثة دون قراءة  .ٔٔ

 النص 
أو أي شيء  فقط بتوبيخو بضربو امخطأ من أحد الطبلب، فق حدثإذا  .ٕٔ

 آخر
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مثااًل مرة أخرى  أعطى الباحث، فإن على خطأ ما زال البإذا كان الط .ٖٔ
أيًضا  الباحث، هبب على القراءة الباحث عندما كّرر. بالويكرره الط

 إىل قراءة الطبلب االىتمام
سّجل الباحث النقائص من كل طالب وبّلغها الباحث يف انتهاء احملادثة   .ٗٔ

 ويبا واىتمها الطالب ليكون تق
 

 األنشطة اػبتامية 

عمل الباحث االنعكاس بتقدًن األسئلة على الطبلب حول مادة التعليم    .ٔ
 كيفية التعليم وحالة التعليم وفهم مادة التعليم  

أمر الباحث الطبلب لقراءة احملادثة صباعة بصوت مرتفع واىتمها الباحث  .ٕ
 إجراء احملادثة

ك احملادثة اؼبوجودة يف كل أمر الباحث الطبلب الستعداد نفسهم عن تل .ٖ
غرفتهم ليقّدموا أمام الفصل يف اللقاء اآليت مع ـبارج زصفات اغبحروف 
وكذلك النرب والتنغيم الصحيحة كما تعلموىا يف اللقاء السبيقة إلقامة 

 اباختبار البعدي
اؼبعلم عن الطبلب اؼبتحمسُت أثناء التعلم واؼبتقنون على احملادثة  أعلن .ٗ

ل إعطاء ردود فعل إهبابية جيدة مثل التصفيق والثناء الصحيحة من خبل
 واؽبدااي.

 حُت دّق اعبرس قرأ الباحث دعاء كفارة اجمللس واختتم ابلسبلم.    .٘
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كانت اؼبشكبلت اليت وجهها الباحث يف ىذا اللقاء ىي مل استعّد بعض 
الطبلب حُت أمرىم الباحث لتقدًن احملادثة حىت نقص الوقت الكثَت وحلها 

حث بتبديلهم مع الطبلب اؼبستعدين لتقدًن احملادثة وكذلك الطبلب الذين ال البا
سكتوا وال اىتّموا حُت وجد الطبلب قدموا احملادثة أمام الفصل حىت ال رّكز يف 

  أثناء احملادثة وحلها الباحث أبمرىم للمحادثة مع كل صديق جانبهم.

 نت األنشطة األوىلمن اللقاءات السابقة قام الباحث ببعض األنشطات. كا
استعد الباحث قبل عملية التعليم مادة التعليم مث افتتح  تتاحية أبنففهي األنشطة اال

ودعاء بداية التعليم واستمّر بسؤال حالة الطبلب وكشف إجراء عملية التعليم ابلسبلم 
حضورىم مث عرض الباحث اؼبادة الدراسية اليت تعلمها الطبلب يف ذلك اللقاء. بُّت 

احث أن عملية تعليم مهارة الكبلم يف ىذه الفرصة ابستخدام طريقة جربيل لًتقية الب
صحة النطق يف مهارة الكبلم. أما تركيز الباحث يف ىذه اللقاءات لًتقية كفاءة الطبلب 

 يف صحة النطق اليت ربيط ـبارج اغبروف وصفاهتا وكذلك النرب والتنغيم. 

ساسية فيها عملية التعليم والتعلم بُت اؼبستمرة فهي األنشطة األأما األنشطة 
الباحث والطبلب. كانت ىذه األنشطة مهمة ألهنا حوىرة من عملية التعليم والتعّلم. 

قلب  عرض الباحث مادة مهارة الكبلم ابستخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق.
دة احملادثة التطبيق سأل الباحث عن ما يتعّلق بطريقة جربيل ؼبعرفة قدرة الطبلب عن ما

واستمر ابلبيان من الباحث حيث فهم كل طالب من عملية التعليم. بدأ الباحث اؼبعاملة 
يف اللقاء الثاين بتطبيق استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم على 

ثة دبادة احملادتركيز ـبارج اغبروف وصفاهتا. أما يف اللقاء الثالث استمّر الباحث اؼبعاملة 
على تركيز ـبارج اغبروف وصفاهتا وكذلك النرب والتنغيم يف ؿبادثة اللغة العربية. أما اللقاء 
الرابع رّكز الباحث التعليم يف النرب والتنغيم واستمّر بتدريب وفبارسة احملادثة حيث يكون 
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ى الطبلب ماىرين على كبلم اللغة العربية. أما اللقاء اػبامس قام الباحث ابؼبعاملة عل
 ُت واىتمها الباحث. بتركيز تقدًن احملادثة بُت الطال

األنشطة اػبتمامية ىي أنشطة أخَتة من عملية التعليم الذي يكّون من 
بتقدًن األسئلة على الطبلب حول مادة التعليم كيفية التعليم وحالة  والتقوًن االنعكاس

بلب عن اؼبادة اليت تعلموىا التعليم وفهم مادة التعليم. كانت ىذه األنشطة ؼبعرفة فهم الط
ابستخدام طريقة جربيل. واختتم الباحث بقراءة اغبمدلة ودعاء كفارة طول عملية التعليم 

 اجمللس واألخَت قراءة السبلم.  

م دائًما ي، ال تعمل أنشطة التعلمييف عملية التعل كان كل لقاء ىناك مشكبلت
يواجهها الطبلب. ىذا اغبال  م اليتيبسبلسة. قد توجد مشاكل، خاصة مشاكل التعل

وبتاج الطبلب الذين تكون فيهم مشاكل  .ىو مشكلة عامة يف عملية التعليم والتعلم
التعلم إىل اؼبساعدة حىت ال تستمر اؼبشكلة يف وقت مستمر ويستطيع أن  يتطوروا على  

ها. حل الباحث اؼبشكبلت ربليل. هبب حل مشاكل التعلم على يف تعّلمهم األمثل
حيث يكون  طة مثل األلعاب اعبمبازية اليت تستطيع أن ترّوح أبدان وعقوؽبمأبنش

 الطبلب متحّمسُت طول عملية التعليم.

قام الباحث ابللقاء السادس للفصل التجريبة يف  :قي اللقاء السادس
وبدأ الباحث من الساعة اػبامسة صباحا حىت الساعة السادسة  أكتوبر ٚاتريخ 
 طالبا.  ٕٗد الطبلب يف ىذا الفصل صباحا فأما عدوالربع 

 األنشطة االفتتاحية

دخل الباحث الفصل ابلسبلم مث افتتح التعليم بقراءة دعاء بداية التعليم مث  .ٔ
 سأل الباحث إىل صبيع الطبلب عن اغبال واستمر لكشف اغبضور.
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يشًتط الباحث حالة الفصل وأمر الطبلب للجلوس اؼبًتتب وال أحد  .ٕ
 طيع أن يشاىد الباحثالطبلب الذي ال يست

 أدى الباحث اإلدراك ابرتبط أبسئلة خفيفة عن مهارة الكبلم. .ٖ
 أعلن الباحث الطبلب أن ىذا اللقاء لقاء أخَت فإقامة ابإلختبار البعدي .ٗ

 األنشطة األساسية

 الشفهيطلب الباحث إىل صبيع الطبلب الستعداد نفسهم إلقامة ابإلختبار  .ٔ
ؼبعرفة كفاءة الطبلب  ؿبادثة بُت الطالبُتىي  كانت عملية االختبار الشفهي .ٕ

 يف مهارة الكبلم على تركيز صحة النطق ابستخدام طريقة جربيل
اىتّم الباحث عملية االختبار وسّجل النتيجة من كل طالب حىت قضى صبيع  .ٖ

 الطبلب االختبار
قال الباحث جزيلة الشكر والسماحة إىل صبيع الطبلب على اىتمامهم  .ٗ

يم تطبيق طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة ومشاركتهم من تعل
 الكبلم. 

 

 األنشطة االختتامية 

أخرب الباحث الطبلب أن ىذا اللقاء ىو لقاء أخَت يف تعليم مهارة الكبلم  .ٔ
 ابستخدام طريقة جربيل

 اختتم الباحث بقراءة اغبمدلة  .ٕ
ين حث وصبيع الطبلب ورجا أن يكون صبيع الطبلب انجحُت وماىر دعا البا .ٖ

 يف التكلم ابللغة العربية



91 
 

 حُت دّق اعبرس قرأ الباحث دعاء كفارة اجمللس واختتم ابلسبلم.  .ٗ
 فعالية استخدام طريقة جربيل  .د 

كانت ربصل معرفة كفاءة الطبلب يف مهارة الكبلم من إقامة ابالختبار 
القبلي الذي يقوم بو الطبلب قبل تطبيق طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة 

يف الساعة اػبامسة حىت  ٕٕٓٓ سبتمرب ٗحىت  أغسطس ٕٔلكبلم يف التاريخ ا
الساعة السادسة صباحا من اجملموعة الضابطة والتجريبة. فأما يقوم الباحث ابالختبار 

يف الساعة اػبامسة  ٕٕٓٓأغسطس  ٙٔالبعدي للمجموعة التجريبة يف التاريخ 
 حىت الساعة السادسة صباحا. 

 لقبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجريبة نتائج االختبار ا .ٔ
أما ىذه النتائج تتكون من نتائج االختبار القبلي من اجملموعتُت ونبا 
اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبة أما االختبار البعدي من اجملموعة 
التجريبة الذي يقوم هبا تطبيق طريقة جربيل وحّللها الباحث بتلك النتائج 

 اإلحصائ.  Tلرمز ابستخدام ا
 دول اجل

 معيار النتيجة عند الطالب لفصل الضابطة والتجريبة وجد من هذا اجلدول: 
 النسبة ادلائوية نتيجة تقدير
 %ٓٓٔ -% ٜٓ ٓٓٔ – ٜٓ فبتاز

 %ٜٛ -% ٓٛ ٜٛ – ٛ. جيد جدا
 %ٜٚ -% ٓٚ ٜٚ – ٓٚ جيد

 %ٜٙ -% ٓٙ ٜٙ – ٓٙ مقبول
 %ٜ٘ -% ٓ ٜ٘ – ٓ ضعيف
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 اجلدول 
 التجريبة   تائج االختبار القبلي من اجملموعة ن

 ادلستوى الدرجة ادلؤشرات من اختبار الكالم الرقم

 النطق
(22 ) 

 الطالقة
(12) 

 ادلفردات
(12 ) 

 جيد ٓٙ ٗٔ ٛٔ ٕٛ ٔ
 مقبول ٘ٙ ٛٔ ٕٓ ٕٚ ٕ
 ضعيف ٛ٘ ٚٔ ٛٔ ٖٕ ٖ
 ضعيف ٛ٘ ٚٔ ٛٔ ٖٕ ٗ
 مقبول ٜٙ ٜٔ ٕ٘ ٕ٘ ٘
 ضعيف ٜ٘ ٚٔ ٛٔ ٕٗ ٙ
 مقبول ٙٙ ٕٔ ٖٕ ٕٕ ٚ
 جيد ٗٚ ٕ٘ ٕٗ ٕ٘ ٛ
 جيد ٓٚ ٕٓ ٕٓ ٖٓ ٜ

 ضعيف ٜ٘ ٚٔ ٚٔ ٕ٘ ٓٔ
 مقبول ٜٙ ٕٔ ٕٓ ٕٛ ٔٔ
 مقبول ٘ٙ ٙٔ ٜٔ ٖٓ ٕٔ
 مقبول ٘ٙ ٕٓ ٕٓ ٕ٘ ٖٔ
 ضعيف ٜ٘ ٙٔ ٚٔ ٕٙ ٗٔ
 ضعيف ٛ٘ ٚٔ ٛٔ ٖٕ ٘ٔ
 مقبول ٘ٙ ٕٕ ٛٔ ٕ٘ ٙٔ
 مقبول ٖٙ ٕٓ ٜٔ ٕٗ ٚٔ
 جيد ٖٚ ٛٔ ٖٕ ٕٖ ٛٔ
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 مقبول ٜ٘ ٜٔ ٕٓ ٕٓ ٜٔ
 ضعيف ٜ٘ ٚٔ ٚٔ ٕ٘ ٕٓ
 مقبول ٕٙ ٚٔ ٕٓ ٕ٘ ٕٔ
 ضعيف ٜ٘ ٚٔ ٚٔ ٕ٘ ٕٕ
 جيد ٖٚ ٖٕ ٕٔ ٜٕ ٖٕ
 مقبول ٘ٙ ٛٔ ٜٔ ٕٛ ٕٗ
 مقبول 4156 0654  0753 0355 
      

 
كان ىذا اعبدول يدل النتائج من االختبار القبلي للفصل "ب" كاجملموعة 

ار القبلي من ىذه اجملموعة قبل تطبيق طريقة جربيل لتعليم التجريبة. أما إقامة ابالختب
مهارة الكبلم فيها. وكانت النتائج اؼبعدلة من صبيع الطبلب يف ىذا االختبار فهي 

طبلب ويف  ٙ. فكان عدد الطبلب يف مستوى جيد مقبولفأكثرىم يف مستوى  ٛ،ٖٙ
النتائج أن  طبلب. لذلك تدل ىذه  ٛطبلب ويف مستوى ضعيف  ٓٔمستوى مقبول 

كفاءة صحة النطق يف مهارة الكبلم عند كثَتين من الطبلب للمجموعة التجريبة قبل 
 تطبيق طريقة جربيل يف مستوى  مقبول. 

 اجلدول 
 التجريبة   من اجملموعة  البعدينتائج االختبار 

 ادلستوى الدرجة ادلؤشرات من اختبار الكالم الرقم

 النطق
(22 ) 

 الطالقة
(12) 

 اتادلفرد
(12 ) 

 جيد جدا ٙٛ ٕٙ ٕ٘ ٖ٘ ٔ
 جيد جدا ٙٛ ٕ٘ ٕٙ ٖ٘ ٕ
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 جيد ٚٚ ٕٗ ٖٕ ٖٓ ٖ
 جيد ٜٚ ٕٗ ٕ٘ ٖٓ ٗ
 فبتاز ٜٔ ٕٛ ٕٚ ٖٙ ٘
 جيد ٙٚ ٕٗ ٖٕ ٜٕ ٙ
 جيد جدا ٗٛ ٖٕ ٕ٘ ٖٙ ٚ
 جيد جدا ٗٛ ٕ٘ ٕٗ ٖ٘ ٛ
 جيد جدا ٘ٛ ٕٙ ٕ٘ ٖٗ ٜ

 مقبول ٜٙ ٕٔ ٕٔ ٕٚ ٓٔ
 جيد جدا ٙٛ ٕ٘ ٕ٘ ٖٙ ٔٔ
 جيد جدا ٘ٛ ٖٕ ٕٙ ٖٙ ٕٔ
 فبتاز  ٜٓ ٕٚ ٕٙ ٖٚ ٖٔ
 جيد جدا ٖٛ ٕٗ ٕ٘ ٖٗ ٗٔ
 جيد جدا ٘ٛ ٕٙ ٕ٘ ٖٗ ٘ٔ
 جيد ٜٚ ٕٗ ٕ٘ ٖٓ ٙٔ
 جيد جدا ٗٛ ٕٗ ٕ٘ ٖ٘ ٚٔ
 فبتاز ٜٓ ٕٚ ٕٚ ٖٙ ٛٔ
 جيد جدا ٗٛ ٕٗ ٕٗ ٖٙ ٜٔ
 جيد جدا ٚٛ ٕ٘ ٕٙ ٖٙ ٕٓ
 مقبول ٛٙ ٜٔ ٜٔ ٖٓ ٕٔ
 مقبول ٜٙ ٕٔ ٜٔ ٜٕ ٕٕ
 فبتاز ٜٓ ٕٚ ٕٛ ٖ٘ ٖٕ
 جيد جدا ٗٛ ٕٗ ٕ٘ ٖ٘ ٕٗ
 جيد جدا 6053 0252 0253 1154 
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عدي للفصل "ب" كاجملموعة بكان ىذا اعبدول يدل النتائج من االختبار ال
التجريبة. أما إقامة ابالختبار البعدي من ىذه اجملموعة بعد تطبيق طريقة جربيل لتعليم 

من صبيع الطبلب يف ىذا االختبار فهي  مهارة الكبلم فيها. وكانت النتائج اؼبعدلة
طبلب  ٗ. فكان عدد الطبلب يف مستوى فبتاز جيد جدافأكثرىم يف مستوى  ٘،ٕٛ

طبلب. لذلك  ٖطبلب ويف مستوى مقبول  ٗطالبا ويف مستوى جيد  ٖٔجيد جدا 
تدل ىذه النتائج أن كفاءة صحة النطق يف مهارة الكبلم عند كثَتين من الطبلب 

 جريبة بعد تطبيق طريقة جربيل يف مستوى  جيد جدا.للمجموعة الت

 اجلدول

 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبة

 االختبار البعدي االختبار القبلي الرقم

 اؼبستوى الدرجة اؼبستوى الدرجة
 جيد جدا ٙٛ جيد ٓٙ ٔ
 جيد جدا ٙٛ مقبول ٘ٙ ٕ
 جيد ٚٚ ضعيف ٜ٘ ٖ
 جيد ٜٚ ضعيف ٛ٘ ٗ
 فبتاز ٜٔ مقبول ٜٙ ٘
 جيد ٙٚ ضعيف ٜ٘ ٙ
 جيد جدا ٗٛ مقبول ٙٙ ٚ
 جيد جدا ٗٛ جيد ٗٚ ٛ
 جيد جدا ٘ٛ جيد ٓٚ ٜ

 مقبول ٜٙ ضعيف ٜ٘ ٓٔ
 جيد جدا ٙٛ مقبول ٜٙ ٔٔ
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 جيد جدا ٘ٛ مقبول ٘ٙ ٕٔ
 فبتاز  ٜٓ مقبول ٘ٙ ٖٔ
 جيد جدا ٖٛ ضعيف ٜ٘ ٗٔ
 جيد جدا ٘ٛ ضعيف ٛ٘ ٘ٔ
 جيد ٜٚ بولمق ٘ٙ ٙٔ
 جيد جدا ٗٛ مقبول ٖٙ ٚٔ
 فبتاز ٜٓ جيد ٖٚ ٛٔ
 جيد جدا ٗٛ مقبول ٜ٘ ٜٔ
 جيد جدا ٚٛ ضعيف ٜ٘ ٕٓ
 مقبول ٛٙ مقبول ٕٙ ٕٔ
 مقبول ٜٙ ضعيف ٜ٘ ٕٕ
 فبتاز ٜٓ جيد ٖٚ ٖٕ
 جيد جدا ٗٛ مقبول ٘ٙ ٕٗ
 جيد جدا 6053 مقبول 4156 

 

 اجلدول

 ختبار البعدي للمجموعة التجريبةادلقارنة بني االختبار القبلي واال

 االختبار البعدي  االختبار القبلي  التقدير  النتيجة الرقم
عدد  

 الطبلب
النسبة 

 اؼبؤية
عدد 

 الطبلب 
النسبة 

 اؼبؤية
 – ٜٓ فبتاز 

ٔٓٓ 
- - ٗ ٔٙ،ٙ % 
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 % ٔ،ٗ٘ ٖٔ - - ٜٛ – ٛ. جيد جدا 
 % ٙ،ٙٔ ٗ % ٕ٘ ٙ ٜٚ – ٓٚ جيد 
 % ٘،ٕٔ ٖ % ٙ،ٔٗ ٓٔ ٜٙ – ٓٙ مقبول 
 - - % ٖ،ٖٖ ٛ ٜ٘ – ٓ ضعيف 

 % ٓٓٔ ٕٗ % ٓٓٔ ٕٗ العدد
 

كان ىذا اعبدول يبُّت اؼبقارنة بُت نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعد 
للمجموعة التجريبة فيدل أن يف االختبار القبلي صفر يف مستوى فبتاز وصفر يف 

مستوى مقبول  % يف ٙ،ٔٗ% يف مستوى جيد و ٕ٘مستوى جيد جدا و
يف مستوى ضعيف. فلذلك يبُت أن نتيجة االختبار القبلي أصغر من  ٖ،ٖٖو

% يف مستوى  ٙ،ٙٔنتيجة االختبار البعدي. أما الطبلب يف االختبار البعدي 
 ٘،ٕٔ% يف مستوى جيد و ٙ،ٙٔ% يف مستوى جيد جدا و ٔ،ٗ٘فبتاز و

نتيجة االختبار % يف مستوى مقبول وصفر يف مسنوى ضعيف. فلذلك يبُت أن 
 القبلي أصغر من نتيجة االختبار البعدي.
 اجلدول 

 الضابطة  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة 

 ادلستوى الدرجة ادلؤشرات من اختبار الكالم الرقم

 النطق
(22 ) 

 الطالقة
(12) 

 ادلفردات
(12 ) 

 مقبول ٚٙ ٕٓ ٕٓ ٕٚ ٔ
 مقبول ٜٙ ٕٕ ٜٔ ٕٛ ٕ
 ولمقب ٗٙ ٕٓ ٛٔ ٕٙ ٖ
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 مقبول ٙٙ ٜٔ ٕٓ ٕٚ ٗ
 ضعيف ٛ٘ ٚٔ ٚٔ ٕٗ ٘
 مقبول ٗٙ ٛٔ ٜٔ ٕٚ ٙ
 جيد ٕٚ ٕٓ ٖٕ ٜٕ ٚ
 مقبول ٚٙ ٜٔ ٛٔ ٖٓ ٛ
 جيد ٘ٙ ٛٔ ٛٔ ٜٕ ٜ

 مقبول ٘ٙ ٚٔ ٕٓ ٕٛ ٓٔ
 ضعيف ٜ٘ ٛٔ ٚٔ ٕٗ ٔٔ
 مقبول ٙٙ ٜٔ ٛٔ ٜٕ ٕٔ
 ضعيف ٜ٘ ٙٔ ٛٔ ٕ٘ ٖٔ
 ضعيف ٛ٘ ٙٔ ٛٔ ٕٗ ٗٔ
 مقبول ٛٙ ٕٔ ٕٓ ٕٚ ٘ٔ
 جيد ٘ٚ ٕٕ ٖٕ ٖٓ ٙٔ
 ضعيف ٛ٘ ٚٔ ٛٔ ٖٕ ٚٔ
 مقبول ٘ٙ ٚٔ ٜٔ ٜٕ ٛٔ
 مقبول ٖٙ ٚٔ ٕٔ ٕ٘ ٜٔ
 جيد ٓٚ ٕٔ ٕٓ ٜٕ ٕٓ
 ضعيف ٜ٘ ٛٔ ٚٔ ٕٗ ٕٔ
 مقبول ٘ٙ ٛٔ ٜٔ ٕٛ ٕٕ
 ضعيف ٜ٘ ٛٔ ٛٔ ٖٕ ٖٕ
 مقبول ٗٙ ٜٔ ٛٔ ٕٚ ٕٗ
 مقبول ٘ٙ ٜٔ ٕٓ ٕٙ ٕ٘
 مقبول 4252 0654 07 0455 
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النتائج من االختبار القبلي للفصل "أ" كاجملموعة كان ىذا اعبدول يدل 
الضابطة. أما إقامة ابالختبار القبلي من ىذه اجملموعة بدون تطبيق طريقة جربيل لتعليم 
مهارة الكبلم فيها. وكانت النتائج اؼبعدلة من صبيع الطبلب يف ىذا االختبار فهي 

طبلب ويف  ٗوى جيد . فكان عدد الطبلب يف مستمقبولفأكثرىم يف مستوى  ٗ،ٗٙ
طبلب. لذلك تدل ىذه النتائج أن   ٚطالبا ويف مستوى ضعيف  ٗٔمستوى مقبول 

كفاءة صحة النطق يف مهارة الكبلم عند كثَتين من الطبلب للمجموعة الضابطة بدون 
 تطبيق طريقة جربيل يف مستوى  مقبول. 

 
 اجلدول

 الضابطة  من اجملموعة  البعدينتائج االختبار 

 ادلستوى الدرجة دلؤشرات من اختبار الكالما الرقم

 النطق
(22 ) 

 الطالقة
(12) 

 ادلفردات
(12 ) 

 جيد ٖٚ ٕٕ ٖٕ ٕٛ ٔ
 جيد جدا ٖٛ ٕٙ ٕ٘ ٕٖ ٕ
 جيد ٕٚ ٕٔ ٖٕ ٕٛ ٖ
 جيد ٓٚ ٕٔ ٕٕ ٕٚ ٗ
 ضعيف ٜ٘ ٚٔ ٙٔ ٕٙ ٘
 مقبول ٛٙ ٜٔ ٕٓ ٜٕ ٙ
 جيد ٕٚ ٖٕ ٕٕ ٕٚ ٚ
 مقبول ٜٙ ٕٓ ٕٓ ٜٕ ٛ
 مقبول ٜٙ ٕٓ ٕٕ ٕٚ ٜ

 مقبول ٛٙ ٜٔ ٕٓ ٜٕ ٓٔ
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 جيد ٖٚ ٖٕ ٕٕ ٕٛ ٔٔ
 جيد ٕٚ ٕٔ ٖٕ ٕٛ ٕٔ
 مقبول ٛٙ ٕٓ ٕٓ ٕٛ ٖٔ
 مقبول ٜٙ ٕٔ ٕٓ ٕٛ ٗٔ
 مقبول ٜٙ ٕٔ ٕٕ ٕٙ ٘ٔ
 جيد ٘ٚ ٕٕ ٖٕ ٖٓ ٙٔ
 مقبول ٗٙ ٜٔ ٚٔ ٕٛ ٚٔ
 مقبول ٜٙ ٕٓ ٕٔ ٕٛ ٛٔ
 مقبول ٘ٙ ٚٔ ٜٔ ٜٕ ٜٔ
 جيد جدا ٓٛ ٕٕ ٖٕ ٖ٘ ٕٓ
 جيد ٔٚ ٕٔ ٕٕ ٕٛ ٕٔ
 مقبول ٛٙ ٜٔ ٕٔ ٕٛ ٕٕ
 ضعيف ٜ٘ ٙٔ ٙٔ ٕٚ ٖٕ
 جيد ٕٚ ٖٕ ٕٕ ٕٚ ٕٗ
 مقبول ٜٙ ٕٔ ٕٕ ٕٙ ٕ٘
 مقبول 4756 0254 00 0650 
      

كان ىذا اعبدول يدل النتائج من االختبار البعدي للفصل "أ" كاجملموعة 
بيق طريقة جربيل لتعليم الضابطة. أما إقامة ابالختبار القبلي من ىذه اجملموعة بدون تط

مهارة الكبلم فيها. وكانت النتائج اؼبعدلة من صبيع الطبلب يف ىذا االختبار فهي 
. فكان عدد الطبلب يف مستوى جيد جدا طالبُت مقبولفأكثرىم يف مستوى  ٗ،ٜٙ

طالبا ويف مستوى ضعيف طالبُت.  ٕٔطبلب ويف مستوى مقبول  ٜويف مستوى جيد 
ج أن كفاءة صحة النطق يف مهارة الكبلم عند كثَتين من الطبلب لذلك تدل ىذه النتائ

 للمجموعة الضابطة بدون تطبيق طريقة جربيل يف مستوى  مقبول.
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 اجلدول

 الضابطةنتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة 

 االختبار البعدي االختبار القبلي الرقم

 اؼبستوى الدرجة اؼبستوى الدرجة
 جيد ٖٚ بولمق ٚٙ ٔ
 جيد جدا ٖٛ مقبول ٜٙ ٕ
 جيد ٕٚ مقبول ٗٙ ٖ
 جيد ٓٚ مقبول ٙٙ ٗ
 ضعيف ٜ٘ ضعيف ٛ٘ ٘
 مقبول ٛٙ مقبول ٗٙ ٙ
 جيد ٕٚ جيد ٕٚ ٚ
 مقبول ٜٙ مقبول ٚٙ ٛ
 مقبول ٜٙ جيد ٘ٙ ٜ

 مقبول ٛٙ مقبول ٘ٙ ٓٔ
 جيد ٖٚ ضعيف ٜ٘ ٔٔ
 جيد ٕٚ مقبول ٙٙ ٕٔ
 مقبول ٛٙ ضعيف ٜ٘ ٖٔ
 مقبول ٜٙ ضعيف ٛ٘ ٗٔ
 مقبول ٜٙ مقبول ٛٙ ٘ٔ
 جيد ٘ٚ جيد ٘ٚ ٙٔ
 مقبول ٗٙ ضعيف ٛ٘ ٚٔ
 مقبول ٜٙ مقبول ٘ٙ ٛٔ
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 مقبول ٘ٙ مقبول ٖٙ ٜٔ
 جيد جدا ٓٛ جيد ٓٚ ٕٓ
 جيد ٔٚ ضعيف ٜ٘ ٕٔ
 مقبول ٛٙ مقبول ٘ٙ ٕٕ
 ضعيف ٜ٘ ضعيف ٜ٘ ٖٕ
 جيد ٕٚ مقبول ٗٙ ٕٗ
 مقبول ٜٙ مقبول ٘ٙ ٕ٘
 مقبول 4756 ولمقب 4252 

 

 اجلدول

 الضابطةادلقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة 

 االختبار البعدي  االختبار القبلي  التقدير  النتيجة الرقم
عدد  

 الطبلب
النسبة 

 اؼبؤية
عدد 

 الطبلب
النسبة 

 اؼبؤية
 – ٜٓ فبتاز 

ٔٓٓ 
- - - - 

 % ٛ ٕ - - ٜٛ – ٛ. جيد جدا 
 % ٓٗ ٜ % ٙٔ ٗ ٜٚ – ٓٚ جيد 
 % ٗٗ ٕٔ % ٙ٘ ٗٔ ٜٙ – ٓٙ مقبول 
 % ٛ ٕ %ٕٛ ٚ ٜ٘ – ٓ ضعيف 

 % ٓٓٔ ٕ٘ % ٓٓٔ ٕ٘ العدد
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كان ىذا اعبدول يبُّت اؼبقارنة بُت نتيجة االختبار القبلي واالختبار 
البعدي للمجموعة الضابطة فيدل أن الطبلب يف االختبار القبلي صفر يف 

%  ٚ٘% يف مستوى جيد و ٙٔ مستوى جيد جدا ومستوى فبتاز وصفر يف
% يف مستوى ضعيف. أما الطبلب يف االختبار  ٕٛيف مستوى مقبول و

% يف مستوى ٓٗ% يف مستوى جيد جدا و ٛالبعدي صفر يف مستوى فبتاز و
% يف مسنوى ضعيف. فلذلك يبُت أن  ٛ% يف مستوى مقبول و ٗٗجيد و

 االختبار البعدي.  نتيجة االختبار القبلي أصغر من نتيجة

 دولاجل

 عدد االرحنراف ادلربع من اجملمعة التجريبة والضابطة و رحنراف االمقارنة عدد 

 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبة  الرقم
X1 X2 X X2 Y1 Y2 Y Y2 

ٔ ٙٓ ٛٙ ٕٙ ٗٛٗ ٙٚ ٖٚ ٙ ٖٙ 
ٕ ٙ٘ ٛٙ ٕٔ ٗٗٔ ٜٙ ٖٛ ٔٗ ٜٔٙ 
ٖ ٘ٛ ٚٚ ٜٔ ٖٙٔ ٙٗ ٕٚ ٛ ٙٗ 
ٗ ٘ٛ ٜٚ ٕٔ ٗٗٔ ٙٙ ٚٓ ٗ ٔٙ 
٘ ٜٙ ٜٔ ٕٕ ٗٛٗ ٘ٛ ٜ٘ ٔ ٔ 
ٙ ٜ٘ ٚٙ ٔٚ ٜٚٛ ٙٗ ٙٛ ٗ ٔٙ 
ٚ ٙٙ ٛٗ ٔٛ ٖٕٗ ٕٚ ٕٚ ٓ ٓ 
ٛ ٚٗ ٛٗ ٔٓ ٔٓٓ ٙٚ ٜٙ ٕ ٗ 
ٜ ٚٓ ٛ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ ٙ٘ ٜٙ ٗ ٔٙ 

ٔٓ ٜ٘ ٜٙ ٔٓ ٔٓٓ ٙ٘ ٙٛ ٖ ٜ 
ٔٔ ٜٙ ٛٙ ٔٚ ٕٜٛ ٜ٘ ٖٚ ٗ ٔٙ 
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ٕٔ ٙ٘ ٛ٘ ٕٓ ٗٓٓ ٙٙ ٕٚ ٙ ٖٙ 
ٖٔ ٙ٘ ٜٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٜ٘ ٙٛ ٜ ٛٔ 
ٔٗ ٜ٘ ٖٛ ٕٗ ٘ٚٙ ٘ٛ ٜٙ ٔٔ ٕٔٔ 
ٔ٘ ٘ٛ ٛ٘ ٕٚ ٕٜٚ ٙٛ ٜٙ ٔ ٔ 
ٔٙ ٙ٘ ٜٚ ٔٗ ٜٔٙ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 
ٔٚ ٖٙ ٛٗ ٕٔ ٗٗٔ ٘ٛ ٙٗ ٙ ٖٙ 
ٔٛ ٖٚ ٜٓ ٔٚ ٕٜٛ ٙ٘ ٜٙ ٗ ٔٙ 
ٜٔ ٜ٘ ٛٗ ٕ٘ ٕٙ٘ ٖٙ ٙ٘ ٕ ٗ 
ٕٓ ٜ٘ ٛٚ ٕٛ ٚٛٗ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٔ ٕٙ ٙٛ ٙ ٖٙ ٜ٘ ٚٔ ٕٔ ٔٗٗ 
ٕٕ ٜ٘ ٜٙ ٔٓ ٔٓٓ ٙ٘ ٙٛ ٖ ٜ 
ٕٖ ٖٚ ٜٓ ٔٚ ٕٜٛ ٜ٘ ٜ٘ ٓ ٓ 
ٕٗ ٙ٘ ٛٗ ٜٔ ٖٙٔ ٙٗ ٕٚ ٛ ٙٗ 

     ٙ٘ ٜٙ ٗ ٔٙ 
اجملمو 
 ع

031
0 

076
0 

22
7 

701
0 

040
2 

052
4 

00
4 

022
0 

   Ʃx Ʃx2   Ʃy Ʃy2 

 

 كان ىذا البيان من اعبدول السابق كما يلي: 

X1   نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبة : 

X2  لبعدي من اجملموعة التجريبة : نتائج االختبار ا 

(X)  : عدد االكبراف من نتائج اجملموعة التجريبة 
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X2  عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبة : 

Ʃx  : ؾبموع عدد االكبراف من نتائج اجملموعة التجريبة 

Σx2    ؾبموع عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبة 

Y1  : تبار القبلي من اجملموعة الضابطةنتائج االخ 

Y2  نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة : 

(Y)  : عدد االكبراف من نتائج اجملموعة الضابطة 

Y2  عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 

Σy  :  ؾبموع عدد االكبراف من نتائج اجملموعة الضابطة 

 Σy2  اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة  : ؾبموع عدد االكبراف 

 

أما بعد بيان اعبدول السابق، يلخص الباحث بعرض النتائج فهو ؾبموع 
االكبراف وؾبموع االكبراف اؼبربع للمجموعة التجريبة وؾبموع االكبراف وؾبموع االكبراف 

 اؼبربع للمجموعة الضابطة كما يلي: 

 اجملموع الضابطة اجملموع التجريبة
دد ؾبموع ع

 االكبراف
Ʃx 

ؾبموع عدد 
 االكبراف اؼبربع

Σx2 

ؾبموع عدد 
 االكبراف

Σy 

ؾبموع عدد 
 االكبراف اؼبربع

Σy2 
ٜٗٗ ٜٕٖٔ ٕٔٙ ٕٔٓٓ 
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Mx = 
Ʃ 

 
 

 = 
   

  
 

 = 18,70 

Ʃx2  = Ʃx2 - (
Ʃ 

 
)   

 = 9231 - (
   

  
)   

 = 9231 – 8400 

 = 831 

 

My = 
Ʃ 

 
 

 = 
   

  
 

 = 5,04 

Ʃy2  = Ʃy2 - (
Ʃ 

 
)   

 = 1002 - (
   

  
)   

 = 1002 – 635 
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 = 367 

T = 
     

√(
        

       
)  

 

  
 

 

  
 
 

 = 
          

√(
          

        
)  

 

  
 

 

  
 

 

 = 
    

√(
      

   
)  

  

   
 

 

 = 
    

√(
      

      
) 

 

 = 
    

√    
 

 = 
    

   
  

 = 3,23 

db  = (Nx + Ny – 2)  

 = (24 + 25 – 2) 

 = 47  

ts 0,01 = 2,40 
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ts 0,05  = 1,67 

 

مث قام الباحث  ٖٕ،ٖاإلحصاء  tمن اعبدول أعبله، وجد الباحث نتيجة 
 degree of)مث حبث الباحث نتيجتو يف القائمة اغبرية  t-tableبعرض 

freedom)  منt-table  ٔيف التقدير اؼبعنوي  ٓٗ،ٕفوجد الباحث نتيجة %
 %. ٘يف التقدير اؼبعنوي  ٚٙ،ٔونتيجة 

 ٚٙ،ٔ<  ٓٗ،ٕ<  ٖٕ،ٖفوجد الباحث 

 ٓٗ،ٕ%=ٔأكرب من نتيجة اؼبستوى اؼبعنوي  ٖٕ،ٖاإلحصاء  tكانت نتيجة 
ومقبول  Hoفلذلك دبعٌت مردود  ٚٙ،ٔ%=٘وكذلك أيضا أكرب من اؼبستوى معنوي 

Ha اؼبراد منو أن فروض ىذا البحث مقبول وخبلصتها أن استخدام طريقة جربيل .
فعالية لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم عند الطبلب دبعهد الدراسات القرآنية 

 سنجاساري ماالنج. 
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

ة جربيل لًتقية كان ىذا البحث سيبُت الباحث  فيما يتعلق أ( استخدام طريق
صحة النطق يف مهارة الكبلم عند الطبلب دبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري 
ماالنج. ب( فعالية استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم عند 

 الطبلب دبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج. 

مهارة الكالم عند الطالب استخدام طريقة جربيل لرتقية صحة النطق يف مناقشة  .أ 
 مبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج

طريقة جربيل أن التقنية األساسية  كمؤلفبصري علوي  الكياىي اغبج  قال
صبيع الناس الذين يدرسون  يقّلدوقف، مث اللطريقة جربيل تبدأ بقراءة آية واحدة أو 

ل منها صبيع الناس الذين يدرسون ك  مث يقّلدم مرة واحدة أو أكثر القرآن. يقرأ اؼبعلّ 
مرة أخرى صبيع الناس  مث يقّلدىاة القرآن. مث يقرأ اؼبعلم اآلية التالية أو اآلية اؼبستمرّ 

، لذلك ٕ٘الذين يدرسون القرآن. وىكذا، حىت يتمكنوا من تقليد قراءة اؼبعلم سباما.
يمي أو تعل مصدرحول اؼبعلم، حيث يكون موضع اؼبعلم ك تصف جربيلفإن طريقة 

 م.يمركز معلومات يف عملية التعل

 كطريقة فعالة يف اؼبساعدة على قراءة القرآن وقد طّبقها يف ـبتلف اؼبؤسسات
فطّبقها الباحث يف تعليم مهارة الكبلم لًتقية صحة  داخل أو خارج إندونيسيا اؼبتنوعة

 ما يف نظريةالنطق ألن قراءة القرآن والكبلم ابللغة العربية ىناك ارتباط بينهما. ك
theory of identical elemen  اليت طّورىاE.L Thorndhike كما ،

"إن النقل اإلهبايب سيحدث إذا كان اؼبوضوعان   Muhibbin Syahنقل عنها 

                                                           
52

 Taufiqurrahman, H.R. Metode Jibril (Malang: Alumni PIQ “IKAPIQ”) hal 3-5 
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ؽبما نفس العنصر ". مثل الطالب الذي أتقن الرايضيات سيتعّلم اإلحصائيات 
ب يف مهارة الكبلم ألن قراءة فأتقن الباحث أن ىذه الطريقة سَتّقي الطبل ٖ٘بسهولة.

 القرآن والكبلم ابللغة العربية يف نفس العنصر فهو اللغة العربية. 

رؤية الوحدات من حيث الصوت  كانت. كميلةكل لغة لديها وحدات ذبعلها  
ؾبموعة وحدة أحرف . غبروفواؽبيكل. من حيث الصوت، تسمى أصغر وحدة اب

ت، مث الكلمات تشكل اعبمل، وتشكل تشكل الكلما اؼبقاطع مثتشّكل اؼبقطع. 
أما اىتّم تطبيق طريقة جربيل يف دقة كل  ٗ٘.الفكرةاعبمل النثر أو اعبمل لتشكيل 
يف كبلم اللغة  رائعااعبملة ودقة كل مقطع ليكون  حرف ليكون فصيحا يف نطق

 العربية . 

 الباحث بشكل اعبملة أو اغبرف مثلمن قبل  احملادثة الدرس دبثال قراءة بدأ
الذي يتوّفق حبالة  تبعو الطبلب، مث ىناك التكرارا، ب بْ -بُ -ب  -أب ْ وب  -أُ -إ  -أ  

مرة إىل ثبلث مرات، كل منها  الباحثالطبلب وكفاءة الطبلب يف الفصل. قرأ 
يردد كل حرف أو كل صبلة مث يقلدىا حىت  الباحثيقلدىا صبيع الطبلب. مثل 

ب لقراءة واحًدا فواحدا ابلتناوب واتبعو بعد ذلك طلب اؼبعلم من الطبل يتقنها حًقا.
 الباحثأصدقاؤىم، وإذا كان ىناك خطأ يف قراءة الطالب الذي قاد القراءة، فإن 

وّبخ وطلب إعادتو حىت يصبح صحيًحا، مث اتبعو صبيع الطبلب. إذا كان ىناك 
نقص يف التماسك من أحد الطبلب عند تقليد القراءة، توّقف اؼبعلم عن القراءة 

ب تكراره حىت تصبح صحيحة وتكون القراءة مضغوطة. إذا كانت القراءة وطل
فهذه اػبطوات مناسبة بنظرية  الطبلب يف القراءة. صحيحة ، صمت اؼبدرس واستمرّ 

نغيم بلستماع إليها يف النطق والتتطبيقيا لأتثر استخدام اللغة لفظًيا بعدة عوامل أن 

                                                           
53

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Bar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2006), hlm.  
54

 Sahkholid nasution, Pengantar Linguistk Bahasa Arab, (Sidoarjo: CV Lisan Arabi, 2017), hal 

69. 
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عبمل والكبلم اؼبنهجي وؿبتوى الكبلم الكلمة وا تركيبواختيار الكلمات و  والنرب
  ٘٘.ىاومظهر  كبلموطريقة بدء ال

كان ىذا البحث يدل أن استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق ساعد 
الطبلب على نطق وكبلم اعبملة الصحيحة وزبفيف سوء الفهم بُت اؼبسنمع واؼبتكلم 

ة العربية الصحيحة وهبعل الطبلب أسهل حفظ اؼبفردات وأكثر ضباسة يف كبلم اللغ
وال وجد بعض الطبلب ينعسون يف أثناء التعليم. لذلك أّن استخدام طريقة جربيل 
فعالية لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلم فعالية عند الطبلب دبعهد الدراسات 

 القرآنية سنجاساري ماالنج. 

م عند مناقشة فعالية استخدام طريقة جربيل لرتقية صحة النطق يف مهارة الكال .ب 
 الطالب مبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج

كانت نتيجة الطبلب يف الفصل األول "ب" دبعهد الدراسات القرآنية 
سنجاساري ماالنج ؼبادة مهارة الكبلم ابستخدام طريقة جربيل تدل على التمييز 
بُت نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي. حصل الطبلب يف الفصل األول 

ونتيجة االختبار  ٛ،ٖٙ"ب" دبعهد الدراسات القرآنية نتيجة االختبار القبلي 
 . ٘،ٕٛالبعدي 

أما فعالية استخدام طريقة جربيل لًتقية صحة النطق اليت تؤحذ نتيجة 
فطبعا أكرب من نتيجة التقدير  ٖٕ،ٖاإلحصاء وكانت نتيجتها  tاجملموعتُت برمز 

 Ha. فاؼبراد هبا أن ٚٙ،ٔ% ٘اؼبعنوي ومن نتيجة التقدير  ٓٗ،ٕ% ٔاؼبعنوي 

مردود. فكون استخدام طريقة جربيل فعالية لًتقية صحة النطق يف  Hoمقبول و
 مهارة الكبلم عند الطبلب دبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج. 

                                                           
55

  Hendri Muspika, “Pembelajaran Ketrampilan Berbicara Bahasa Arab ...”,  Jurnal 

Potensia  Vol. 03 No. 02, 2017 hal 201. 
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من ربليل النتيجة السابقة، أن استخدام طريقة جربيل فعالية لًتقية صحة 
م ولو كانت تلك الطريقة يف حقيقها لتعليم مهارة الكبلم. أما النطق يف مهارة الكبل

تطبيق طريقة جربيل يف مهارة الكبلم يستطيع أن هبعل الطبلب يف الفصل األول 
"ب" أكرب ضباسة حىت ال وجد بعض الطبلب ينعسون أثناء التعليم فطبعا فعالية 

التنغيم والطبلقة يف  لًتقية صحة النطق اليت ربيط دبخارج وصفات اغبروف والنرب و 
 كبلم اللغة العربية.  
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 الفصل السادس

 االختتام 

 خالصة البحث  .أ 
بعد انتهاء إجراء البحث العلمي ربت اؼبوضوع "استخدام طريقة جربيل لًتقية 
صحة النطق يف مهارة الكبلم عند الطبلب دبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري 

 صل الباحث إىل االستنتاج األخَت يف ىذا البحث. ماالنج للفصل األول "ب" فو 
 

 عملية تعليم مهارة الكالم ابستخدام طريقة جربيل لرتقية صحة النطق   .ب 
 إن عملية تعليم مهارة الكبلم ابستخدام طريقة جربيل كما يلي:

 ابتدأ الباحث التعليم ابلسبلم والدعاء مث سأل حالة صبيع الطبلب .ٔ
ب لفتح كتاب "مدارج الدروس العربية" يف الدرس أمر الباحث إىل صبيع الطبل .ٕ

 الثاين عن موضوع احملادثة
قرأ الباحث انقطاعا من كل اعبمل ثبلث مرات حيث يكون الطبلب أن يسهلوا  .ٖ

 يف تقليده ثبلث مرات أيضا
أمر الباحث الطبلب لقراءة احملادثة صباعة بدون مشاركة الباحث واىتّمها ردبا  .ٗ

 يف إجراء احملادثةوبدث اػبطأ بُت الطبلب 
 قسم الباحث الفصل إىل ؾبموعتُت مث أمر بُت اجملموعتُت للمحاورة .٘
كز الباحث ـبارج اغبروف السيما اغبروف اليت يكون ؽبا تشابو اؼبخرج مثل  .ٙ

الًتكيز يف حرف "ذ" وقع يف ـبرج رأس اللسان مع أطراف الثنااي العليا بتطبيق ذ  
 بْذ.  –ُذ  –ذ   –
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متشابو  اغبروف الن كل حرف ىجائي عندىا صفة نفسو ركز الباحث صفات .ٚ
 أو ـبتلف حبرف ىجائي آخر 

 ركز الباحث النرب والتنغيم إبعطاء النظرية والتطبيقية يف كلمة العربية  .ٛ
الباحث طالبا متبادال مستمرا لقيادة قراءة احملادثة لكل صبلة وقّلدىا صبيع  طلب .ٜ

 ثة الطبلب واىتّم الباحث إجراء قراءة احملاد
 أشار الباحث  الطالبُت إلجراء احملادثة أمام الفصل  .ٓٔ
 

الية استخدام طريقة جربيل لرتقية صحة النطق يف مهارة الكالم عند الطالب فع .ج 
 مبعهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج. 

النتائج من االختبار القبلي للفصل "ب" كاجملموعة التجريبة. أما إقامة 
ذه اجملموعة قبل تطبيق طريقة جربيل لتعليم مهارة الكبلم ابالختبار القبلي من ى

 ٛ،ٖٙفيها. وكانت النتائج اؼبعدلة من صبيع الطبلب يف ىذا االختبار فهي 
. النتائج من االختبار البعدي للفصل "ب" كاجملموعة مقبولفأكثرىم يف مستوى 

طريقة جربيل التجريبة. أما إقامة ابالختبار البعدي من ىذه اجملموعة بعد تطبيق 
لتعليم مهارة الكبلم فيها. وكانت النتائج اؼبعدلة من صبيع الطبلب يف ىذا االختبار 

. أما كانت نتيجة االختبار القبلي جيد جدافأكثرىم يف مستوى  ٘،ٕٛفهي 
واالختبار البعد للمجموعة التجريبة فيدل أن يف االختبار القبلي صفر يف مستوى 

% يف  ٙ،ٔٗ% يف مستوى جيد و ٕ٘دا وفبتاز وصفر يف مستوى جيد ج
يف مستوى ضعيف. أما الطبلب يف االختبار البعدي  ٖ،ٖٖمستوى مقبول و

% يف  ٙ،ٙٔ% يف مستوى جيد جدا و ٔ،ٗ٘% يف مستوى فبتاز و ٙ،ٙٔ
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% يف مستوى مقبول وصفر يف مسنوى ضعيف. فلذلك  ٘،ٕٔمستوى جيد و
 االختبار البعدي. يبُت أن نتيجة االختبار القبلي أصغر من نتيجة

وكانت النتائج اؼبعدلة لبلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة يف ىذا 
وكانت النتائج اؼبعدلة لبلختبار  .مقبولفأكثرىم يف مستوى  ٗ،ٗٙاالختبار فهي 

فأكثرىم يف مستوى  ٗ،ٜٙالبعدي من صبيع الطبلب يف ىذا االختبار فهي 
ختبار البعدي للمجموعة الضابطة فيدل .كانت نتيجة االختبار القبلي واالمقبول

أن الطبلب يف االختبار القبلي صفر يف مستوى فبتاز وصفر يف مستوى جيد جدا 
% يف مستوى  ٕٛ% يف مستوى مقبول و ٚ٘% يف مستوى جيد و ٙٔو

% يف مستوى  ٛضعيف. أما الطبلب يف االختبار البعدي صفر يف مستوى فبتاز و
% يف مسنوى  ٛ% يف مستوى مقبول و ٗٗو% يف مستوى جيد ٓٗجيد جدا و

 ضعيف. فلذلك يبُت أن نتيجة االختبار القبلي أصغر من نتيجة االختبار البعدي. 
 

 مزااي وعيوب طريقة جربيل يف تعليم مهارة الكالم .د 
 كانت اؼبزااي من استخدام طريقة جربيل يف تعليم مهارة الكبلم ىي:

ابىتمام نطق اغبروف واؼبفردات  يستطيع الطبلب أن يتكلموا اللغة العربية .ٔ
 والكلمة واعبملة الصحيحة اعبيدة 

 يكون الطبلب أكثر انشطُت ألهنم نطقوا صباعة  .ٕ
 يستطيع تدريب اكًتاث الطبلب يف فهم اؼبادة طول عملية التعليم  .ٖ
 ال يبكن نسيان اؼبواد بسهولةتكون عملية التعليم أكثر حريصة و  .ٗ
ق ، حىت يستطيع الطبلب أن يفهموا ويطبقوا تفضل طريقة جربيل النظرية والتطبي .٘

عليو نظراًي وتطبيقيا. السيما ابتدأ ذلك التطبيق على مستوى اؼببتدئُت  ما حصلوا
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حبيث يسهل على اؼبعلم توجيو عملية التدريب على النطق يف التحدث ابللغة 
 العربية للطبلب عند اعبلوس على اؼبستوى اؼبتقدم.

شروطة حبيث يسهل على اؼبدرس تطبيقها دبا كانت طريقة جربيل مرونة وم .ٙ
يتناسب مع اإلمكاانت القائمة وحاالت التعلم وظروفو. لذلك، يبكن تطوير 

 اؼبواد والوسائل ومستوايت التعليم وتكييفها مع االحتياجات.

 من استخدام طريقة جربيل يف تعليم مهارة الكبلم ىي: العيوبكانت 

الطبلب كل حرف وكلمة وصبلة ، وأحيااًن يتطلب تطبيق طريقة جربيل أن يكرر  .ٔ
 هبعل الطبلب يشعرون ابلتعب واؼبلل.

 ال يتطور الطبلب ألهنم يبيلون إىل اػبوف إذا كان النطق خاطًئا .ٕ
 عملية التعليم  هبب على اؼبعلم أن يتقن اؼبادة بعناية بدأتقبل أن  .ٖ

 
 د. االقرتاحات 

ريقة جربيل لًتقية كان الباحث يقوم ابعدة اؼبقًتاحات يف استخدام ط
 صحة النطق يف مهارة الكبلم كما تلي:

ينبغي عبميع اؼبعلمُت أن يطّبق الطريقة التعليمية يف عملية تعليم مهارة  .ٔ
الكبلم ألن الطريقة مهمة جدا لًتقية الطبلب يف كبلم اللغة العربية. 
أما طريقة جربيل ىي إحدى الطرق اليت يستطيع أن يطبقها اؼبعلم يف 

    لتعليم.عملية ا
يرجو الباحث إىل الباحث اآلخر لتطوير وربسُت ىذه الطريقة لتكون  .ٕ

طريقة فعالية وفبتعة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة 
   الكبلم.
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يرجو الباحث غلى ىذا البحث ليستطيع أن يكون مرجعا للبحوث  .ٖ
 اليت تتعلق دبهارة الكبلم أو طريقة جربيل. 
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 قائمة ادلالحق
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 رسالة معهد الدراسات القرآنية  رؤية و 

 الرؤية

ربقيق اإلنسان الديٍت ولو حسن اػبلق واؼبعرفة واؼبسؤولية على أساس عقيدة 
 أىل السنة واعبماعة.  

 الرسالة 

إلقامة بكافة األنشطة لتحقيق األخبلق والتفكَت اإلسبلمي داخل وخارج ا
 اؼبعهد.

 األنشطة األساسية 

 ربفيظ القرآن  -
كان ربفيظ القرآن برانؾبا للطبلب الذين يريدون أن وبفظوا القرآن. أما 
الشرط ؽبذا الربانمج أنو قد قبح من امتحان القرآن ابلنظر. دعم ىذا الربانمج 

فاظ القرآن وإعطاء الفرصة لكيبل يتبع التعليم يف الصباح واؼبساء غرفة خاصة غب
 ليستطيع الطبلب أن وبفظوا القرآن. 

 خدمة اجملتمع -
ؼبدرسة الدينية ابالسادس  للفصلىو برانمج خدمة ؾبتمعية يتبعو طبلب 

 بعد تلقي منهجية التدريب والتدريس يف هناية الفصل الدراسي.
 األنشطة اػباصة لرمضان  -

كتاب( خبلل شهر رمضان الذي يشارك فيو صبيع ال)قراءة  كتيبنشاط   ىو
ربت إشراف  األساتذةويساعده  اؼبشايخالطبلب. ويهتم ىذا النشاط من قبل 

 اؼبدرسة الدينية.
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 األنشطة اإلضافية 

 تزكية النفوس  .ٔ
 القرآن الكرًن )كل ليلة صبعة(ختم  -
 تبلوة اؼبولد حبسي )كل صبعة( -
 عي )كل ليلة صبعة(بديتبلوة اؼبولد ال -
 حداد )مساء األحد( راتبتبلوة  -
 )كل صبلة( أذكر الطلبةتبلوة  -
 تبلوة بردة )كل يوم( -
 عطاس )كل يوم(ال راتبقراءات  -
 حزب النصرقراءة  -
 قراءة اؼبناقب )كل شهر( -

 الرغبنية  .ٕ
 (ةعربيال/  ةندونيسياإل غةلة ابل)خطاب  -
 مسرحية )دراما عربية / إندونيسية( -
 (بالطبل)إبداعات  -
 الصحافة )ؾبلة إنسان( -
 فن قراءة القرآن ابلغٌت -
 والقصيدة الصلواتفن قراءة  -
 اػبط العريب  -
 تعزيز اإلدارة والتنظيم -
 الرايضة البدنية )كرة القدم، كرة السلة وغَتىا(  -
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 األنشطة اليومية عند الطالب مبعهد الدراسات القرآنية

 الساعة األنشطة التعليق
  ٓٓ.ٖٓ – ٓٓ.ٗٓ صبلة الليل  صبيع الطبلب
 ٓٓ.ٗٓ – ٓٓ.٘ٓ تعليم القرآن وعلوم التفسَت  كل الفصل 

 ٓٓ.٘ٓ – ٓٓ.ٙٓ تعليم اللغة العربية  كل الفصل 

للطبلب الذين ال يدخلون 
 اؼبدرسة 

 ٓٓ.ٚٓ – ٓٓ.ٓٔ اؼبدرسة الدينية 

للطبلب الذين يدخلون 
 اؼبدرسة

  ٓٓ.ٚٓ – ٓٓ.ٗٔ دخول اؼبدرسة 

لون للطبلب الذين ال يدخ
 اؼبدرسة

  ٓٓ.ٕٔ – ٖٓ.ٕٔ صباعة صبلة الظهر 

  ٖٓ.٘ٔ – ٘ٔ.ٙٔ صباعة صبلة العصر  صبيع الطبلب 

  ٘ٔ.ٙٔ – ٓٓ.ٚٔ اؼبدرسة الدينية  كل الفصل 

صباعة صبلة اؼبغرب وفراءة  صبيع الطبلب 
 الورد والتعليم العام 

ٜٔ.ٓٓ –ٔٛ.ٓٓ  

  ٓٓ.ٜٔ – ٘ٔ.ٜٔ صباعة صبلة العشاء  صبيع الطبلب 

  ٓٔ.ٜٔ – ٓٓ.ٕٔ اؼبدرسة الدينية  كل الفصل 

  ٓٓ.ٕٔ – ٓٓ.ٕٕ مطالعة الدروس  صبيع الطبلب 

  ٓٓ.ٕٕ – ٖٓ.ٖٓ االسًتاحة  صبيع الطبلب
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 ل عملية التعلم والتعليماصورة أحو 
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 إرشادات ادلقابلة

 اؼبقابلة إىل مدرس الفصل األول "ب" للمجموعة التجريبة

 كيف رأيكم عن رغبية الطبلب على تعّلم مهارة الكبلم؟  .ٔ
 أية الطريقة والوسائل التعليمية اؼبستخدمة عند تعليم مهارة الكبلم ؟  .ٕ
 أية اؼبشكبلت اليت هبدىا اؼبعلم يف أثناء تعليم مهارة الكبلم ؟  .ٖ
 ما رأيكم عن تطبيق طريقة جربيل يف تعليم مهارة الكبلم ؟  .ٗ

 فصل األول "ب" للمجموعة التجريبةاؼبقابلة إىل رئيس ال

 ؟ ؟ ؼباذاىل أنت ربب أن تتعلم اللغة العربية السيما يف مادة مهارة الكبلم .ٔ
 أي الصعب الذي تواجهو يف تعليم مهارة الكبلم ؟  .ٕ
 ما رأيك عن تطبيق طريقة جربيل يف تعليم مهارة الكبلم ؟  .ٖ
  ما رأيك عن االختبار القبلي والبعدي الذي قضاه الطبلب ؟ .ٗ

 اؼبقابلة إىل رئيس الفصل األول "أ" للمجموعة الضابطة 

 ؟ ؟ ؼباذاىل أنت ربب أن تتعلم اللغة العربية السيما يف مادة مهارة الكبلم .ٔ
 أي الصعب الذي تواجهو يف تعليم مهارة الكبلم ؟  .ٕ
 ما رأيك عن تعليم تعليم مهارة الكبلم الذي نّفذه ؟  .ٖ
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