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 االستهالل

 من سلك طريق ا يلتمس فيه علما
  الجنة  سلك اهلل به طريق ا من طرق
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 اإلهداء
 اغبمد هلل اؼبنعم جبالئل النعم، اؼبتجّلي بالّلطف كالكراـ

كالّصالة كالّسالـ على حبر اهلل الواسع، سيدنا ؿبمد غوث الربايا كأكـر الشافع صّلى اهلل 
 عليو كسلم

 أىدم ىذا البحث اعبامعي إىل :
 كالدّم العزيزين : أيب احملبوب صربم كرًن كأمي احملبوبة مطالعة

 ؽبا الفضل العظيمة يف تربية حيايت كتكوين شخصييتن ياللذ
*** 

 زكجيت ككلديت احملبوبة : مرأة الصاغبة كقونشى فزيال عفيفة
*** 

 أخي الصغَت: أضبد فوقي علي كؿبمد بدر الصفي احملبوباف
 كأخيت الصغَتة: أنسا طبَتة حلمي احملبوبة

*** 
 عسى اهلل أف يرضبهم كيبارؾ ؽبم دائما آمُت

 اءبّ  الكراـ كأصدقائي اأحيتأساتذ
 دفعوين بدكاـ التشجيعات كبذلوا جهدىم كسعيهم يف إسباـ ىذه الرسالة یالالئ
 أجية إىل أفر إىل اهلل أف يغفر ؽبم الذنوب كيوافقهم يف أعماؽبم إىل ما ترضاه  داعية

 ىذا البحث لاهلل ؽبم العلم النافعة كالعمل اؼبرضية إليهم صبيعا أىد قوب
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 لمة الشكر والتقديرك
 اغبمد هلل رب العاؼبُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ اأنبياء كاؼبرسلُت نبينا ؿبمد

 .ا بعدصلی اهلل عليو كسلم، كعلى آلو كصحبو أصبعُت، أمّ 
بوتوف  جهاز استخداـ فعالية قد سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت اؼبوضوء "

 اإلسالمية الثانوية اؼبنورة مدرسة اإلتصايل لتالميذ اؼبدخل على الكالـ مهارة تعليم يف
اؼباجستَت لقسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات  " للحصوؿ على درجة جومبانج ديوؾ

  .اغبكومية ماالنج العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
 ةأف أقدـ جزيل شكرم كعظيم تقديرم إىل من الذم قد ساعدين يف كتابفيسرين 

 ىذا البحث اعباحعي:
بوصفو مدير جامعة موالنا مالك  اغباج ؿبمد زين الدينيلة اأستاذ الدكتور ضف .ٔ

 .اغبكومية ماالنج إبراىيم اإلسالمية
بوصفها عميد كلية الدراسات العليا جامعة  كاحد مورين ذ الدكتورفضيلة اأستا .ٕ

 .موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج
اأستاذ الدكتور كلدانا كرغاديناتا بوصفو رئيس قسم تعليم اللغة العربية فضيلة   .ٖ

 .العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج الدراسات
سيف اؼبصطفى كاأستاذ الدكتور ة معصمة اؼباجستَت الدكتور  ةفضيلة اأستاذ .ٗ

ادات النافعة كالتوجهات تفصال بإشراؼ البحث كتقدًن اإلرش اللذافاؼباجستَت 
 .يف إكماؿ ىذا البحثمثَتة  اؼبفيدة اليت ساعدين

 جنكاأستاذات جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباال ذيتصبيع اأسا .٘
 .الذين ينوركف ركحي بعلومهم كإرشاداهتم حىت تتم كتابة ىذا البحث اعبامعي

 كمعلمأمُت أكؿ أمار الدين  ة كاأستاذ كرئيس اؼبدرسأنطاف فرابوك  فضيلة اأستاذ  .ٙ
 قد منحتٍت ذمالديوؾ جومبانج  اإلسالمية اؼبنورة الثانويةاللغة العربية يف اؼبدرسة 

 .الثمينة لعملية البحث الرسالة اؼباجستَت الفرصة
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 .كخالص الشكر كجزيل الثناء كأخوايت الذم قد صاحبوين يف ىذه الفرصة النبيلة .ٚ
قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا "ز"  الفصل كالتنس إىل أصدقائي يف .ٛ

 .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالتج
 .جزاكم اهلل خَتا

 
 

 ٕٕٔٓ أغسطسو،      بات
 الباحث

 
 

 مولدم عفيف ؿبمد
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 مستخلص البحث
 اؼبدخل االتصايلعلى استخداـ جهاز بوتوف يف تعليم مهارة الكالـ  فعالية م،0202 ،محمد عفيف موليدي

ؼبدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج، رسالة ماجستَت، قسم اللغة العربية، كلية الدراسات با
 معصمةالدكتور  اأكؿ:موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ  العليا جامعة

 اؼباجستَت سيف اؼبصطفى الدكتور كاؼبشرؼ الثاين:، اؼباجستَت

 جهاز بوتوف، تعليم مهارة الكالـ، اؼبدخل االتصايل :اإلشاريةالكلمات 

 اليت اؼبدارس من" اؼبنورة" مدرسة كأصبحت الراىن، الوقت اىل الزمن قدًن منذ الكالـ مهارات تعلم بدأ
 ىذه يف الطالب معظم فإف الباحث، لرأم كفقنا لكن. الكالـ مهارة تعلم يف كخاصة العربية، اللغة تعليم تطبق

 اؼبرافق توفر عدـ إىل ذلك كيرجع اؼبدرسة، يف سنوات ست أك ثالث بعد سبامنا اؼبهارة ىذه يكتسبوف ال اؼبدرسة
 طرح يف الباحث يرغب اؼبنظور ىذا كمن. . كغَتىا LCD عرض أجهزة مثل الكالـ، مهارة ربسُت تدعم اليت
 اإلتصايل اؼبدخل على الكالـ مهارة تعليم يف Powtoon جهاز استخداـ فعالية حوؿ حبثو يف اؼبوضوع ىذا

 .جومبانج ديوؾ اإلسالمية الثانوية اؼبنورة مدرسة لطالب

 اؼبدخل على بوتوف جهاز باستخداـ الكالـ مهارة تعليم يتم ؼبعرفية( ٔ: ىي الدراسة ىذه أىداؼ
 .اإلتصاىل اؼبدخل على الكالـ مهارة تعليم ىف بوتوف جهاز استخداـ فعالية ؼبعرفة( ٕ. اإلتصاىل

 القبلي االختبار الباحث استخدـ. التجرييب البحث ىي البحث ىذا يف اؼبستخدمة البحث طريقة
 اؼبالحظة ىي اؼبستخدمة البيانات صبع طريقة. بوتوف جهاز استخداـ لفعالية كتحليل للطالب كالبعدم

 على للحصوؿ النوعية البيانات ربليل ىو اؼبستخدـ البيانات ربليل كأما. كاالختبارات كاالستبيانات كاؼبقابالت
 .الطالب قدمها اليت االختبارات نتائج على للحصوؿ الكمي البيانات كربليل اؼبالحظة، نتائج

 يرقي أف يبكن اإلتصايل اؼبدخل على الكالـ مهارة لتعليم بوتوف جهاز استخداـ( ٔ: أف نتائج تظهر
 اإلتصايل اؼبدخل على الكالـ مهارة تعليم يف بوتوف جهاز استخداـ نتائج( ٕ الطالب، لدل الكالـ مهارة

 ”T”: “T” Statistik (T-hitung) > “T“ إىل تشَت اليت كالبعدم القبلي االختبار نتائج اعتماد". فعاؿ"
Tabel (T-tabel) = Ha,، اإلحصائي. مقبولة=  عليها صلت اليت التجربة (T-hitung) < T-Tabel 

(T-tabel) = Ho اإلحصائي نتيجة كأف. إرجاعو مت التجربة فشل t ،أف أم أكرب Ha ،قبوؿ كيبكن مقبولة 
 اللغة تدريس على الطالب قدرة ربفيز يف فعاؿ بوتوف جهاز استخداـ فإف اػبتاـ، يف. الدراسة ىذه من فرضية أم

 .الكالـ مهارة يف العربية
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ABSTRACT 
Maulidy, Muhammad Afif. 0202,The Effectiveness of Using Powtoon in Teaching Speaking Skills 

in a Communicative Approach at Madrasah Al Munawwarah Diwek Jombang Thesis, 

Study Programme of Arabic Language Education, Postgraduate, State Islamic University 

Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: 2. Dr. Hj. Muassomah, M.Si, M.Pd., 0. Dr. 

H. Saiful Mustofa, M.Pd. 

Keywords: Powtoon, Speaking Skills, Communicative Approach 

Learning speaking skills began from the time to the present, and the "Al-Munawwaroh" 

school became one of the schools that applied Arabic language education, especially in speaking 

skills. However, according to the researcher, most students in this school do not acquire this skill 

quite after three or six years in school, due to the lack of facilities that support the improvement of 

speaking skills, such as LCD displays and others. It is from this perspective that the researcher 

wishes to present this topic in his research on the effectiveness of the use of the Powtoon device in 

teaching speaking skills at the communicative approach to the students of Al-Munawwaroh 

Islamic High School Diwek Jombang. 

The objectives of this study are: 2) for knowing the speaking skill is taught using the 

Powtoon device at the communicative approach. 0) to see the effectiveness of using the Powtoon 

device to teach speaking skills at the communicative approach. 

The research method used in this research is experimental research. The researcher used 

the student's tribal and remote test as an analysis of the Powtoon device's effectiveness. The 

method of data collection used is observation, interviews, questionnaires and tests. Data analysis 

used is qualitative data analysis to obtain observation results, and quantitative data analysis to 

obtain test results provided by students. 

The results show that: 2) the use of the Powtoon Device to teach speaking skill on the 

communicative approach that can enhance students' speaking skill, 0) the results of the use of the 

Powtoon Device to teach speaking skill on the communicative approach that is "effective." Adopt 

the results of the tribal and remote test that refer to "T": "T" Statistics (T-hitung) > "T" Tabel (T-

tabel) = Ha, the experiment on which it is connected = acceptable. The statistical (T-hitung) T-

Tabel (T-tabel) = Ho failed the experiment was returned. Because the statistical result t is greater, 

that is, Ha is acceptable, and any hypothesis from this study can be accepted. In conclusion, the 

use of the Powtoon device is effective in stimulating students' ability to teach Arabic in speaking 

skills. 
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ABSTRAK 

Maulidy, Muhammad Afif. 0202. Keefektifan Penggunaan Powtoon dalam Pengajaran 

Keterampilan Berbicara pada Pendekatan Komunikatif di Madrasah Al Munawwarah 

Diwek Jombang, Tesis, Jurusan Bahasa Arab, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 2. 

Dr. Hj. Muassomah, M.Si, M.Pd., 0. Dr. H. Saiful Mustofa, M.Pd. 

Kata kunci: Powtoon, Keterampilan Berbicara, Pendekatan Komunikatif 

Pembelajaran ketrampilan berbicara telah dimulai sejak dulu hingga kini, dan sekolah 

“Al-Munawwarah” telah menjadi salah satu sekolah yang menerapkan pengajaran bahasa Arab 

khususnya dalam pembelajaran ketrampilan berbicara. Tetapi menurut pendapat peneliti, 

kebanyakan siswa di sekolah ini tidak memperoleh keterampilan ini secara sempurna setelah tiga 

atau enam tahun di sekolah, hal itu disebabkan kurangnya ketersediaan fasilitas yang mendukung 

peningkatan ketrampilan berbicara, seperti LCD proyektor dan lain-lain. Dengan perspektif 

tersebut, peneliti ingin mengangkat masalah ini dalam penelitiannya tentang efektivitas 

penggunaan aplikasi Powtoon dalam pengajaran bahasa Arab pada pendekatan komunikatif bagi 

siswa Madrasah Aliyah Al-Munawwaroh Diwek Jombang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 2) untuk mengetahui keterampilan berbicara yang 

diajarkan menggunakan aplikasi powtoon pada pendekatan komunikatif; 0) Untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan aplikasi powtoon dalam mengajarkan keterampilan berbicara pada 

pendekatan komunikatif. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. 

Peneliti menggunakan pre-test dan post-test untuk siswa sebagai analisis efikasi aplikasi powtoon. 

Metode data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan tes. Adapun analisis data 

yang digunakan adalah analisis data kualitatif untuk memperoleh hasil observasi, dan analisis data 

kuantitatif untuk memperoleh hasil tes yang diberikan siswa. 

Hasil pengembangan menunjukkan bahwa, 2) penggunaan aplikasi powtoon untuk 

mengajarkan keterampilan berbicara pada pendekatan komunikatif dapat membangkitkan 

kemampuan berbicara siswa; 0) Hasil penggunaan aplikasi powtoon dalam mengajarkan 

keterampilan berbicara dengan pendekatan komunikasi “efektif”. Adopsi dari hasil pre-test dan 

post-test bahwa laporan “T”: “T” Statistik (T-hitung) > “T” Tabel (T-tabel) = Ha, percobaan yang 

diperoleh = diterima. T-statistik (T-hitung) < T-Tabel (T-tabel) = Ho Percobaan Gagal = Kembali. 

Dan karena hasil t-statistik lebih besar, artinya Ha dapat diterima, hipotesis apapun dari penelitian 

ini bisa diterima. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi powtoon efektif dalam merangsang 

kemampuan siswa untuk mengajar bahasa Arab dalam keterampilan berbicara. 
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 محتويات البحث
 أ  ......................................................... اؼبوضوعصفحة 

 ب  ......................................................... صفحة الغالؼ
 ج  ........................................................... موافق اؼبشرؼ

 د   ...................................................... اعتماد عبنة اؼبناقشة
 ق   ...................................................... إقرار أصالة البحث

 ك   .............................................................. ستهالؿاال
 ز   ................................................................. اإلىداء

 ح   .................................................... كلمة الشكر كالتقدير
 م   ....................................................... مستخلص البحث

 ـ   ......................................................... ؿبتويات البحث
 ؼ  ........................................................... قائمة اعبدكاؿ
 ص  ........................................................... قائمة اؼبالحق

 الفصل األول
 اإلطار العام

 ٔ  ........................................................ خلفية البحث .أ 
 ٖ  ........................................................ أسئلة البحث .ب 
 ٖ  ...................................................... أىداؼ البحث .ج 
 ٗ  ....................................................... فركض البحث .د 
 ٗ  ......................................................... أنبية البحث .ق 
 ٗ  ........................................................ حدكد البحث .ك 
 ٘  ................................................... ربديد اؼبصطلحات .ز 
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 ٙ  .................................................... الدراسات السابقة .ح 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 جهاز بوتون : ولالمبحث األ
 ٔٔ  .................................................... تعريف "بوتوف "  .أ 
 ٕٔ  ........................................................ فائدة بوتوف  .ب 
 ٕٔ  .......................................... اؼبزايا كالعيوب الوسيلة فوتوف .ج 

 

 مهارة الكالمالمبحث الثاني: 
 ٖٔ  ...................................................... مفهـو الكالـ  .أ 

 ٗٔ  .......................................................  أنبية الكالـ .ب 
 ٘ٔ  .....................................................  الكالـ مهارات .ج 
 ٛٔ  .................................. الكالـبعض اعبوانب اؼبهمة يف تعليم  .د 

 

 : المدخل اإلتصالي ثالثالمبحث ال
 ٕٔ  ............................................. مفهـو اؼبدخل اإلتصايل  .أ 
 ٕٕ  .................................. الفرؽ بُت اؼبدخل كالطريقة كاأسلوب .ب 
 ٕٗ  ....................................  اؼبعلم يف التعليم االتصايل كظائف .ج 
 ٕ٘  ............................................ خصائص التعليم االتصايل .د 
 ٕ٘  ...................................... اأسس النظرية اؼبدخل االتصايل .ق 
 ٕٚ  ............................................ إجراءات التعليم االتصايل .ك 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ٜٕ  ................................................ مدخل البحث كمنهجو .أ 
 ٖٓ  ..................................................... متغَتات البحث  .ب 
 ٖٔ  .................................................. ؾبتمع البحث كعينتو .ج 
 ٖٖ  .................................................... البيانات كمصادرىا .د 
 ٖٗ  .................................................. أسلوب صبع البيانات .ق 
 ٖٙ  ................................................ ربليل البيانات أسلوب .ك 

 رابعالفصل ال
 عرض البيانات وتحليلها

  ٜٖ لمحة عن المدرسة المنورة الثانوية اإلسالمية ديوك جومبانج :المبحث األول
المدخل  على استخدام جهاز بوتونبتعليم مهارة الكالم :  ثانيالمبحث ال

 ٘ٗ . اإلتصالى لدى التالميذ فى مدرسة المنورة الثانوية اإلسالمية ديوك جومبانج
 علىتعليم مهارة الكالم فى  فعالية استخدام جهاز بوتون:  لثالمبحث الثا

المدخل اإلتصالى لدى التالميذ فى  مدرسة المنورة الثانوية اإلسالمية ديوك 
 ٜٗ ................................................................ جومبانج

 ٓ٘ ...................... للمجموعة الضابطة كالبعدم نتيجة اإلختبار القبلي .أ 
 ٘٘ ...................... للمجموعة التجريبية كالبعدم نتيجة اإلختبار القبلي .ب 
 ٕٙ .......................... كالبعدم( القبلينتائج التالميذ يف اإلختبارين ) .ج 
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 خامسالفصل ال
 البحث مناقشة

اؼبدخل اإلتصاىل لدل التالميذ ىف  على استخداـ جهاز بوتوفب تعليم مهارة الكالـ .أ
 ٛٙ .......................... مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج

اؼبدخل اإلتصاىل لدل  على تعليم مهارة الكالـىف  فعالية استخداـ جهاز بوتوف .ب
 ٜٙ ............... مبانجالتالميذ ىف  مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جو 

 
 سادسالفصل ال

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
 ٕٚ ........................................................ نتائج البحث .أ
 ٕٚ ..................................................... توصيات البحث .ب
 ٖٚ .................................................... مقًتحات البحث .ج

 
 ٗٚ .......................................................... قائمة المراجع

  ................................................................ المالحق
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 قائمة المالحق  
 

  الموضوع الرقم
 اؼبواد ٔ
 التدريسية اػبطوات ٕ
 (التجريبية للمجموعة ك الضابطة للمجموعة) اأكؿ اللقاء ٖ
 (الضابطة للمجموعة) الثاين اللقاء ٗ
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 خلفية البحث .أ 

بُت  تعلم أم لغة من اللغات أمر ال وبدث بُت يـو كليلة. كمهمة ال تكتمل
عشية كضحاىا. إهنا عملية تراكمية تتم على مراحل يكتسب اإلنساف يف كل منها 
شيئا، حُت يصل إىل ما يرجو الوصوؿ إليو من مستويات اأداء اؼبختلفة يف فبارسة 

 .ٔىذه اللغة
إذا تكلمنا عن تطور اللغة العربية ىف إندكنيسيا فإنو مل ىبل عن انتشار 

ك ىي احدم اللغات الىت علمت ىف أندكنيسيا ك ؽبا دكر كبَت مع ضياء  ،اإلسالـ
ك قاؿ حسب اهلل إف مسَتة ىذه اللغة تستول مع  ،نور اإلسالـ ىف أندكنيسيا
 .ٕاإلسالـ عمرا ىف إندكنيسيا

حيث يتبادؿ بينهم  ،بإستخداـ لغول تتمجعل اجملتمع عالقاهتم مع الغَت 
اأراء ك تربز من خالؽبا التأثَتات اإلجتماعية بُت الفرد باأشخاص. بُت فئة  ك فئة 
أخرل ك مهنة إىل مهنة أخرل . ك ىذه اغبالة من ظواىر إجتماعية تولدت ظبات 

  ٖسواء ىف مهمـو التكلم بينهم خاصة للكالـ حيث اتفقو شىت اجملتمع على حد
اللغة ك كياهنا تتمشى مع كجود اجملتمع نفسو ك نظرا إىل كظيفتها كوسيلة  

اأفراد لَتسل بينهم عما يتبادر ىف أذىاهنم من اؼبقاصد حيث أشار إليها ابن جٌت 
ىف  اػبصائص . ك ذىب اكسع تبيانا من إبن جٌت ىف كظيفة اللغة  ٗعن اللغة

تعبَتا ك توصل اغباؿ ك كظيفة  ،اعالنا ،ل كانت كظيفتها بيانامكياال حيث رأ
بل ىذه صلة اجتماعية بُت اأفراد تتوسع مراحل الزماف ك اؼبشاكل بينهم  ،٘التسلية

                                                           

 ٙٗص :ـ، ۱۱۹۱ىا  ۱۱۱إيسيسكو،  تعليم العربية لغَت ادا دلفُت ىا مشاىده ك ساؼبية، الرباط،رشادم أضبد طعيمة،  ٔ 
ٕ. Drs. Hasbullah، Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia، PT Raja Grafindo Persada، Jakarta، 2111، hlm.21 
3 . Asif Agha، Language And Sosial Relations، Cambride University Press، Amerika 0222 Hal 21 

  ٖٖاعبزء اأكؿ  ص  ،دار الكتب اؼبصرية ،اػبصائص ،ابن جٌت ٕ
٘ . Chaer dkk، Sosiolinguistik perkenalan awal، Rineka cipta، Jakarta 0222 hal22 
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تزداد ك اإلحتكاؾ بُت ىذه شىء ال يرجى موجودة بإختالؼ من اإلختالفات ىف 
 حياهتم اليومية.

هارات اأساسية اليت سبثل غاية من يف اللغة من اؼب تعليم اللغة العربيةك 
غايات الدراسة اللغوية، كىو نفسو كسيلة اإلتصاؿ مع اآلخرين. كلقد اشتدت 
اغباجة ؽبذه اؼبهارة يف بداية النصف الثاين من القرف العشرين بعد إنتهاء اغبرب 

لذلك خذ الطرائق اغبديثة يف تعليم اللغة هتدؼ إىل حض التلميذ  ٙالعاؼبية الثانية.
 على الكالـ أكثر ما يبكن.

كلتحقيق ىذا اؽبدؼ يف تعليم اللغة العربية كانت مدرسة الثانوية اإلسالمية 
"اؼبنّورة" قد إبتدأ تأسيس ىذه اؼبهارة بتدريسها منذ زمن قدًن حُت أصبحت اأف 

 .ٚ تعليم اللغة العربيةإحدل اؼبدارس اليت تعد ناجحة يف تدريس 
البحث ىي العثور علي عدـ التوازف يف  كمن ضم أسباب إختيار موضوع

مستول اللغة بُت الطالبات كالطالب كذلك بعد أف قاـ الباحث دبقابلة معلم مادة 
اللغة العربية، ةتلك اؼبشكالت ترجع ايل اأسباب العديدة، منها أف عملية التعليم 

علي يف تلك اؼبدرسة ما زالت علي هنج التعليم التقليدم إذ أف التعليم متمركز 
اؼبعلم كمل يتح الفرصة للطلبة يف شكل كاؼ، إضافة ايل ذلك، أف كلة توافر الوسائل 
التعليمية اليت تدعم على ترقية مهارة الكالـ مثل الشاشة ككسائل التعليم السمعية 

  ية أسهمت على ضعف قدرك الطلبة يف فبارسة مهارة الكالـ.كاؼبرع
اؼبدرسة ال يكتسبوف ىذه  كيف رأم الباحث إف معظم التالميذ يف ىذه

نتيجة اؼبقابلة مع  كمن .8ث سنوات أك ست سنوات يف اؼبدرسةاؼبهارة إال بعد ثال
ىم  اأشياء اؼبؤيدة لتنمية ىذه اؼبهارة من التالميذ، اؼبدرس كجد الباحث من

كالهبوز ؽبم أف ىبرجوا أك يرجعوا إىل بيتهم إال باإلذف أك بتوفَت  عهديسكنوف يف اؼب

                                                           

 ٚٛٗٓجامعة أـ القريا معهد اللغة العربية، بدكف السنة، ص:  اؼبرجع يف تعلم اللغة العربية الناطق ك باغات شهری،رشدم أضبد طعيمة،  ٙ 
 ٕٕٔٓمارس  ٖتاريخ  قابلة مع رئيس اؼبدرسةم   ٚ
 ٕٕٔٓمارس  ٖظة ىف اؼبدرسة اؼبنورة الثانوية اإليالمية ديويك جومبانج، مالح  ٛ
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اؼبعينة اؼبقررة من اؼبدرسة الثانوية. كيف داخل اؼبدرسة الثانوية عليهم أف  الشركط
ك اإلقبليزية يف صبيع أنشطتهم مهما كاف ـبلوط باللغة  يتكلموا باللغة العربية

اإلندكنيسية للمبتدئُت. كمن يتكلم بغَت العربية يف حقو العقاب حبفظ اؼبفردات 
 ٜ.يتنظيف اغبماـ أك الساحة كالضرب كاغبمل اؼبتعلقة باأعماؿ اليومية أك

إذا الحظنا مواقف ىذه اؼبدرسة الثانوية عامة ك مواقف اؼبدرسة الثانوية 
العادلة خاصة ىف البحث، كجدنا ىف ىذه اؼبدرسة كافية ككاملة إلجراء التعليم 

بة ، فيليق للطلتعليم اللغة العربيةكالتعلم اؼبناسباف مع النظرية اغبديثة خاصة يف تنمية 
ىنا أف يدرؾ ىذه اؼبهارة يف أسرع كقت، لكن يف الواقع وبتاج إىل كقت طويل كما 
ذكر الباحث من قبل. لذلك يرل الباحث أف ىناؾ مشكالت قد أدت إىل ىذه. 
نظرا من الوسائل التعليمة ك اؼبدرسية حىت الطاقة البشرية أف ىذه اؼبدرسة قد بلغت 

مكن للباحث أف هبرب بعض الوسائل إىل أحسنها هبذه اإلهبابيات ك من اؼب
ىف غرفة الدراسة لتكوف أقرب نافعة ك  تعليم اللغة العربيةالتعليمية التكنولوجية لتعليم 
 استفادة كىو جهاز بوتوف.

بوتوف ىي الوسائل التعليمية يف شكل الوسيلة السمعية كالبصرية، ىذه 
وتوف يف ؾباؿ ذبارية يف الوسيلة لتسهل علينا أف نبلغ اؼبواد التعليمية. يشتمل ب

من خالؿ ىذ اعبهاز تطوير تكنولوجيا اغباسوب من خط البياين،  الصناعة. 
صوت كصورة جبانب النص فإنو يسمح بإستخداـ الوسيلة السمعية البصرية اليت 

 (multimedia)طبيعتها التفاعلية. يف الزماف اآلف، كجدت كثَتة من أكساط متعددة
(multi)اط متعددة تكوف من الكلمتاف يعنی متعددةيف كل موقع اغبياة. أكس

media)ىي أكثر من كاحد، أما أكساط (multi). متعددة(media)كأكساط ىي (
بواسطة لَتل اؼبعلومات يف شكل نص الصورة ك الصوت ك اؼبوسيقي ك غَت ذلك. 
أما أكساط متعددة معنها حبرفيا اعبمع بُت الواسطة ـبتلفة يف اشكل اؼبختلفة 

                                                           
 ٕٕٔٓمارس  ٗتاريخ  (أستاذ أمُتمدرس اللغة العربية )مقابلة مع   ٜ
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ك خالؿ ىذا اعبهاز يبكن أف هبعل القصَت الفيديو  ٓٔباستخداـ الوسائط الرقمية.
 (animasi)خبلفية الصورة اؼبتحركة باستخداـ العناصر اليت مت توفَتىا كؾبهر 

 ٔٔ.(power point)كاؼبوسيقي كالدعائم. أما النظرة البوتوف سواء ببوكير بوئُت 
ك هبذه اؼبنطلقات يريد الباحث أف يرفع ىذه القضيات ىف حبثو ربت عنواف 

 لتالميذ اؼبدخل اإلتصايل على ىف تعليم اللغة العربية جهاز بوتوف " فعالية استخداـ
 ة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج.مدرس

 أسئلة البحث  .ب 
 :انطالقا فبا سبق ذكره يطرح الباحث عن مشكلة حبثو كىي

اؼبدخل اإلتصاىل  اللغة العربية علىجهاز بوتوف ىف تعليم  ما مدل فعالية استخداـ
 لدل التالميذ ىف مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج؟

 : الباحث اإلجابة عن ىذا السؤاؿ من خالؿ اأسئلة اآلتيةكسيحاكؿ 
لدل اؼبدخل اإلتصاىل  على جهاز بوتوف استخداـب مهارة الكالـتعليم  كيف .2

 مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج ؟ التالميذ ىف
اؼبدخل  على مهارة الكالـتعليم ىف  جهاز بوتوفما مدل فعالية استخداـ  .0

 لدل التالميذ ىف  مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج ؟اإلتصاىل 
 أهداف البحث .ج 

 : تأسيسا على أسئلة البحث يهدؼ ىذا البحث ما يلي
 اؼبدخل اإلتصاىل على استخداـ جهاز بوتوفب مهارة الكالـتعليم يتم ؼبعرفية  .2

 مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج. لدل التالميذ ىف
اؼبدخل اإلتصاىل  على مهارة الكالـتعليم ىف  فعالية استخداـ جهاز بوتوفؼبعرفة  .0

 لدل التالميذ ىف  مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج.
 

                                                           
22 Yulyani Arifin، Digital Multimedia، (Jakarta: PT. Widia Inovasi Nusantara، 0222)، hal 3 
22 Alexander Nanni، Teaching Language Education in ASIA: Reflection and Direction، (Mahidol University 

International College، 0222) hal. 0 
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 فروض البحث .د 
اؼبدخل اإلتصاىل  على مهارة الكالـتعليم ىف  جهاز بوتوفأف استخداـ 

 فعاؿ لتالميذ دبدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج 
 أهمية البحث .ه 

 : ترجى أف تكوف نتيجة ىذا البحث إسهاما نافعا كما يلي
يف اعبانب النظرم: أف تكوف مداخلة ك معلومات تعليمية لنشر العلـو  (2

 على ارة الكالـمهتعليم ىف  هاز بوتوفجبالًتبوية كتقدمها اليت تتعلق 
 .خاصة لتالميذ اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اؼبدخل اإلتصاىل

 :يلتطبيقيف اعبانب ا (0
 هاز بوتوفاعبللمدرسة: أف تكوف مداخلة كمعلومات تعليمية عن  .أ 

 .اؼبدخل اإلتصاىل على مهارة الكالـتعليم ىف 
 مهارة الكالـتعليم ىف  امبوذج نتيجة البحثللمدرس: أف تكوف  .ب 

  اؼبدخل اإلتصاىل على
للتالمية: أف تكوف نتيجة البحث مساعدة ؽبم يف تنمية كفائتهم  .ج 

 مهارة الكالـيف 
 . للجامعة : أف توفر ثركة مراجع الدراسة ؼبكتبة اعبامعة .د 
ك للباحثُت اآلخرين: أف يكوف البحث مرجعا للباحثُت اآلخرين يف  .ه 

 .دراساهتم
 حدود البحث .و 

 اغبدكد اؼبوضوعية (2
مهارة ىف تعليم  جهاز بوتوفموضوع البحث ىو قياس مدل فعالية استخداـ 

 .من جهة سالمة النطق كالطالقة اؼبدخل اإلتصاىل علىباغبوار   الكالـ
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 اغبدكد اؼبكانية (0
عشر من قسم العلم الطبيعى  ادمذا البحث يف الفصل اغبهبلباحث يقـو ا

بعدد تالميذىا ثالثوف  جومبانجدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ دب
 .شخصا

 اغبدكد الزمانية (3
 ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ ييقـو الباحث هبذا البحث يف الدكر الثاين للعاـ الدراس

 تحديد المصطلحات .ز 
كرد يف موضوع البحث بعض اؼبصطلحات اليت ربتاج إىل التوضيح إبعادا 

 :للخطأ يف فهم الفكرة اأساسية، كىي
 فعالية .ٔ

إىل معناىا وبصل أك  (Efective) اللغة اإلقبليزيةتأيت ىذه الكلمة من 
اؼبراد هبذا اؼبعٌت ىو كوف تعليم اللغة العربية حاصلة  ٕٔحاصلة أك طباعة.

كطباعة يف ترقية كفاية لغوية للتالميذ، كأما اؼبراد بالكفاية اللغوية ىي يكوف 
على فهم اللغة اليت تدرسها كقادرا على استعماؽبا يف تواصلهم  سهالالتالميذ 

اليومي، يعٍت تُعلُِّم اللغة ليست على مستول نظرم فقط بل ىي تكوف على 
 .مستول تطبيقی

 جهاز بوتوف .ٕ
بوتوف ىي الوسائل التعليمية يف شكل الوسيلة السمعية كالبصرية، ىذه 

مية. يشتمل بوتوف يف ؾباؿ ذبارية يف الوسيلة لتسهل علينا أف نبلغ اؼبواد التعلي
ىي اإلبتكار من الربؿبيُت احملًتفُت  (perangkat lunak)الصناعة. ىذه الربؾبيات 

. ۲۱۱۲. تأسس بوتوف يف يناير (Danie Zaturarsky)يعنی دنيل زتورنسكي
بوتوف يعرؼ اجملاين اغبساب لتصميم فيدييو متحرؾ كيبكن تصديرىا إىل يوتوب 

(youtube).

                                                           
20 John Echols & Hasan Shadily، Kamus Bahasa Inggris Indonesia ،  PT. Gramedia، 2182، hlm. 022. 
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 مهارة الكالـ .ٖ
اؼبهارة دبعٌت براعة أك حذؽ كما ذكرت يف قاموس اؼبنور كالكالـ معٌت 

الكفاءة فيما يصدر  .من ىذا اؼبعُت نعرؼ أف مهارة الكالـ ٖٔقوؿ أك حديث.
عن اإلنساف من صوت يعرب بو عن شيئ لو داللة يف ذىن اؼبتكلم كالسامع أك 
يف ذىن اؼبتكلم فحسب على اأقل. كبناء على ىذا فإف الكالـ الذم ليس لو 

 داللة يف ذىن اؼبتكلم أك السامع اليعد كالما بل ىو أصوات المعٍت ؽبا.
 اؼبدخل االتصايل .ٗ

من إحدل اؼبداخل يف تعليم اللغة الذم يعقد أف  اؼبدخل االتصايل ىو
الكفاءة  ٗٔاؽبدؼ اغبقيقي من تعليم اللغة ىو تنمية كفاية اتصالية للتالميذ.

االتصالية اؼبقصودة ىي كفائة الفرد عن نظاـ لغتو يف ـبتلف اأسياؽ اللغوية 
حيحا شفويا أك ربريريا. أك يقاؿ أف الكفاءة االتصالية كفاءة استعماؿ اللغة ص

كجيدا. اللغة الصحيحة ىي اللغة اؼبناسبة بنظامها القواعدية، كاللغة اعبيدة ىي 
 اللغة اؼبستعملة ؼبختلف احتياجاهتا بالنسبة إىل اؼبواقف كاأسياؽ.

 الدراسات السابقة .ح 
 اعتمد الباحث يف ىذا البحث على بعض الدراسات السابقات كما يلي :

 (۲۱۱۲اهلل )عبدِ ُدِكيندا  .2
فعالية تطبيق الوسيلة تعليمية الفيلم القصير باستخدام "عن 

"أدوبى بريمرى" لترقية مهارة الكالم في الفصل الحادي عشر المدرسة 
، يف ىذا البحث يريد الباحث أف يعرؼ العالية جاتي أغونج سيدووارجو

باستخداـ لعبة الفيلم القصَت. أىداؼ ىذه الدراسة  تالميذترقية مهارة كالـ ال
يف كالـ اللغة العربية أف كثَتا منهم  تالميذلدل ال تعليم اللغة العربيةقية ىي تر 

يفهموف اللغة العربية كلكنهم مل يستطيعوا يف كالمها. لذلك يريد عبداهلل دكندا 
                                                           

 ٗٔ٘ٔك  ٖٖٙٔ/ ص : ٜٜٚٔيوكجاكرتا، معهد اؼبنور،  اندكنيسی، -قاموس عربیأضبد كرصوف منور،  ٖٔ  
21 Mahmud Zaini، Metodologi Penelitian Bahasa Arab، Malang، IKIP، 0222، hlm : 11 
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يف الكالـ. أىم نتائج ىذه الدراسة ىي تستطيع ىذه  تالميذأف ينمي كفاءة ال
ادفات كجعل اعبملة اؼبفيدة كترصبها كدفع إىل لًتقية اؼبًت  تالميذالوسيلة أف تريد ال

 تدريس الكالـ.
 ( ۲۱۱۲و )ونُ وليُ ؿبمد مُ  .0

 - El) فعالية استخدام وسائل التعليم برنامج الشريف"عن 
Syarif)  لترقية مهارة كالم التالميذ في الفصل العاشر المتفوق فى تعليم

يف ىذا . "اللغة العربية بمدرسة منبع الصالحين سوجي منجار كرسيك
باستخداـ كسائل  تالميذالبحث يريد الباحث أف يعرؼ ترقية مهارة كالـ ال

برنامج الشريف. ىو برنامج لتعليم اللغة العربية متفاعال، مصنف لتسهيل تعليم 
اللغة العربية بواسطة الغناء. أىم نتائج ىذه الدراسة ىي تستطيع ىذه الوسيلة أف 

جعل اعبملة اؼبفيدة كترصبتها كدفع إىل تدريس لًتقية اؼبًتادقات ك  تالميذتدرب ال
 الكالـ.

 (ٕٛٔٓفطرم موّدة باكو ) .3
تكوين بيئة اللغة العربية لترقية مهارة الكالم بالمدخل اإلتصالى عن "

/ الوصفي يعٍت البحث ىذا ". نوعفى معهد تزكية اإلسالمى العالمى ماالنج
. باؼبدخل االتصايل الكالـ مهارة لًتقية العربية اللغة بيئة تكوين عن الكيفي
 اللغة بيئة بوجود أف االتصايل، باؼبدخل البيئة تكوين على تًتكز الباحثة كانت
 البحث ىذا كيف .الطالبات الكالـ مهارة ترقية فتزيد باؼبدخل االتصايل العربية
الًتقية  العربية اللغة بيئة تكوين يف عملية کيف( ۱: )أسئلة ثالث على تًتكز
( ۲. )؟ ماالنج العاؼبي اإلسالمي تزكية معهد يف االتصايل باؼبدخل الكالـ مهارة

 يف االتصايل باؼبدخل الكالـ مهارة لًتقية اللغة العربية بيئة تكوين يف مالعوامل
 يف االتصايل استخداـ اؼبدخل کيف( ۳)ماالنج.  العاؼبي اإلسالمي تزكية معهد

 البحث ىذا. ماالنج؟ العاؼبي اإلسالمي تزكية معهد يف العربية اللغة بيئة تكوين
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 البحث ىذا يف البيانات صبع طريقة كأما. كالوصفي الكيفي يستخدـ اؼبدخلى
 بيئة تكوين يف عملية( ۱: )البحث ىذا كنتائج .كالوثائق مقابلة، مالحظة، يعٍت
 اإلسالمي تزكية يف معهد االتصايل باؼبدخل الكالـ مهارة لًتقية العربية اللغة

 اػبطابة احملادثة، اؼبعجم فتح اللغة، مقصف اؼبفردات،: منها ماالتج العامي
 رظاؼبنا اؼبشرفة، من اللغة ربريك ىيئة التزكية، قناة كاإلقبليزية، باللغة العربية

 مهارة لًتقية العربية اللغة بيئة يف تكوين العوامل( ٕ. )اللغة كؿبكمة العلمية،
منهاكجود  ماالنج العاؼبي اإلسالمي تزكية معهد يف االتصايل باؼبدخل الكالـ

 الًتقية اأنشطة ككجود بالعربية، الكالـ مهارة لًتقية اؼبدافعة القوية من اؼبعلمُت
 اللغة بيئة تكوين يف االتصايل اؼبدخل استخداـ( ۳) .الطالبات الكالـ مهارة
 يف شجاعة ذبعل الطالبات ماالنج العاؼبي اإلسالمي تزكية معهد يف العربية

 .العربية اللغة التحدث
 (.ٕٚٔٓ) السعادة يل  ن   .4

فّعالية المدخل االتصالي لتعليم مهارة الكالم في المدرسة "عن 
 تعليم  عرفةؼب البحثأىداؼ ". الّدينّية بمعهد النور األّول بولوالوانج ماالنج

تعليم   ترقية  يف االتصايل  دخلاؼب  فّعالية  عرفةؼب ك تصايلاإل دخلباؼب  تعليم اللغة العربية 
. كاستخداـ ىذا البحث منهج التجريىب بطريقة الكمية. كطريقة صبع اللغة العربية

( ٔالبيانات ىى اؼبالحظة كاؼبقابلة كاإلختبار. كالنتيجة ؽبذا البحث فهى: )
 العربية  اللغة ـ بكال كفبارسة  اَتن كث  افع كالتدريبك الد  يعطي االتصايل اؼبدخل 

( إف ٕ، )تعليم اللغة العربيةمع الصديقات ىف التعليم   اللغوية  بيئة  تشكيلك  
 تعليم اللغة العربيةاستخداـ اؼبدخل اإلتصايل يدؿ على إرتفاع الدرجة ىف تعليم 

عند التلميذات ىف الفصل اػبامس ىف اؼبدرسة الدينية دبعهد النور اأكؿ 
أكرب من نتيجة التقدير اؼبعنول  ٙ٘.ٙبولوالكانج ماالنج. كنتيجة اأحصائى: 

. دبعٌت ٕ.ٕٜٗ=  %ٓٔككذلك أكرب من نتيجة تقدير اؼبعنول  ٔ.ٔٔٚ= %٘
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مقبوؿ أك أف فركض ىذا البحث مقبوؿ. كىذا دليل أنّاستخداـ االتصاىل  Hٔأف 
 على التلميذات. تعليم اللغة العربيةفعالية ىف ترقية 

 (ٕٕٓٓأمدا سيغيت فراتاما ) .2
لتعليم  powtoonل التعليمية على أساس تطبيق "تطوير الوسائعن 

ن الدين المتوسطة من مدرسة حس Aالمحادثة لدى طلبة الصف السابع 
. قاـ الباحث يف ىذا البحث يعٍت تطوير الوسائل المبونج" األهلية باندار

لتعليم احملادثة أف ليست صبيع الطلبة  powtoonالتعليمية على أساس تطبيق 
يرغبوف كيفهموف اؼبادة اؼبقدمة يعٍت باستخداـ كسائل السبورة كالكتب. كبالتايل 

 ".powtoon"فإف أحد ابتکارات الوسائل التعليمية اؼبستخدمة على أساس تطبيق 
 ة.يبكن استخدامو يف تعليم اللغة العربية خاصة يف احملادث "powtoon"ىذا تطبيق

 .Brog and Gallىذا البحث ىو البحث التطوير على شكل مبوذج 
كوبتوم على عشر خطوات، لكن الباحث وبدد حبثو على سبع خطوات. نوع 
اػبرباء يف ىذا البحث ىو خبَت اؼبادة كخبَت الوسائل. كاعبمع البيانات باستخداـ 

 .اؼبقابلة كاؼبالحظة كاالستبياف
نتائج التصديق  powtoonكانت للوسائل التعليمية على أساس تطبيق 

، كبذلك تعترب أف ىذه ۲۱،۱۷%من خبَت الوسائل كخبَت اؼبادة دبجموع النسبة 
الئقة لالستخداـ التعليم احملادثة.  powtoonالوسائل التعليمية على أساس تطبيق 

للمجموعة الصغَتة كاجملموعة  powtoonفعالية كاستجابة الوسائل التعليمية على
، كبذلك تعترب أف ىذه الوسائل ۹۱،۱%الكبَتة حصلت على ؾبموع النسبة 

 "جذابة جدا" powtoonالتعليمية على أساس تطبيق 
لذالك، البحث الذم يقـو هبا الباحث اف يقع على استخداـ الوسيلة 

لتجربة فعالية كالذم يهدؼ  تعليم اللغة العربيةيف تعليم  powtoonالتعليمية 
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على أساس اؼبدخل  تعليم اللغة العربيةيف تعليم  powtoonالوسيلة التعليمية 
 اإلتصايل.
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

 يتحدث الباحث يف ىذا الفصل عن ثالثة مباحث. اؼببحث اأكؿ يتحدث عن
كاؼببحث الثالث  ،تعليم اللغة العربيةكاؼببحث الثاين يتحدث عن تعليم  ،اؼبدخل االتصايل

(powtoon)جهاز بوتوفيتحدث عن 



 "POWTOON: جهاز بوتون "ولالمبحث األ
 تعريف "بوتون " .1

تطوير تكنولوجيا اغباسوب الذم يبكن أف يبلغ اؼبعلومات خط البياين، 
صوت كصورة جبانب النص فإنو يسمح بإستخداـ الوسيلة السمعية البصرية اليت 
طبيعتها التفاعلية. يف الزماف اآلف، كجدت كثَتة من أكساط متعددة 

(multimedia) يعنی  يف كل موقع اغبياة. أكساط متعددة تكوف من الكلمتاف
multi)متعددة ىي أكثر من كاحد، أما  (multi). متعددة(media)كأكساط(
ىي بواسطة لَتل اؼبعلومات يف شكل نص الصورة ك الصوت ك  (media)أكساط

اؼبوسيقي ك غَت ذلك. أما أكساط متعددة معنها حبرفيا اعبمع بُت الواسطة ـبتلفة 
 ٘ٔيف اشكل اؼبختلفة باستخداـ الوسائط الرقمية.

الفيديو عل قبأف  نابوتوف ىي موقع على شبكة اأنتَتنيت الذم يبكن
 (animasi)الصورة اؼبتحركة فيها  زةكؾبه قوالب اؼبوجودة فيهاالقصَت باستخداـ ال

 ٙٔ.(power point)ببوكير بوئُت  يشبو. أما النظرة البوتوف كاؼبوسيقي
بوتوف ىي الوسائل التعليمية يف شكل الوسيلة السمعية كالبصرية، ىذه 
الوسيلة لتسهل علينا أف نبلغ اؼبواد التعليمية. يشتمل بوتوف يف ؾباؿ ذبارية يف 

ىي اإلبتكار من الربؿبيُت احملًتفُت  (perangkat lunak)الصناعة. ىذه الربؾبيات 
                                                           

22 Yulyani Arifin، Digital Multimedia، (Jakarta: PT. Widia Inovasi Nusantara، 0222)، hal 3 
23 Alexander Nanni، Teaching Language Education in ASIA: Reflection and Direction، (Mahidol University 

International College، 0222) hal. 0 
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. ۲۱۱۲أسس بوتوف يف يناير . ت(Danie Zaturarsky)يعنی دنيل زتورنسكي
بوتوف يعرؼ اجملاين اغبساب لتصميم فيدييو متحرؾ كيبكن تصديرىا إىل يوتوب 

(youtube) 
استخداـ بوتوف سيكوف سهولة علينا ليصنع  ٚٔ.۲۱۱۳يف الشهر فرباير 

الصورة اؼبتحركة يف الفيديو أك العرض. فضيلة بوتوف يعٍت سهال يف االستخداـ ك 
 اؼبتحركة كمثَتة عبذب االىتماـ التالميذ يف عملية التعليمية. العديد من الصورة

تعريف بوتوف ىي خدمات ؾبانية باستخداـ انتَتنيت كميزات أكثر 
اكتماال كمن اسهل تقدًن العركض التقديبية بوتوف لديو ميزة مثَتة جدا، مثاؿ 

efek transisi)الكتابة اؼبتحركة ك الصور اؼبتحركة كالتأثَت االنتقايل كتنظيم خط (
 سهال كمثَتا حىت هبعل أف اليشعر فبلة.(timeline)الوقت

 فائدة بوتون .2
 فوائد الوسيلة التعليمية بوتوف مايلي:

 كسيلة بوتوف يستطيع أف يبُت عرض الرسالة حىت التكوف لفظيا .2
 كسيلة بوتوف يستطيع أف تغلب القاعة اؼبقيدة كالوقت كالقوة .0
 اغبركة أمهل كأسرع كسيلة بوتوف يبكنو التغلب على .3
كسيلة بوتوف يستطيع أف تستبق استعماؿ الوسائل التعليمية دقة كمتنوعة  .1

 اليت يستطيع التغلب التالميذ السليب.
 المزايا والعيوب الوسيلة فوتون .3

 الوسيلة التعليمية بوتوف مايلي: مزايا
 يغطي صبيع اغبواش .2
 كاستخدامها العلمي .0
 كاستخدامها يف ؾبموعات كبَتة .3
 ٛٔمتنوعة كوبفر يف عملية التعليمية .1

                                                           
يترجنهن: 22 https://en.m.wikipedia.org/wiki/powtoon (diakses pada 3 Maret 0202) 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/powtoon
https://en.m.wikipedia.org/wiki/powtoon
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منها   "powtoon"ىناؾ بعض العيوب يف استخداـ الوسيلة التعليمية
 كالتايل:

 هبب االنصاب باإلنًتنت .2
 وبتاج إىل استعداد کامل .0
 إىل القدرة على استخداـ powtoonربتاج الوسيلة  .3
كالظركؼ تعتمد على توافر الدعم للوسيلة التكنولوجية كتعديلها مع النظاـ  .1

 ٜٔالقائمة.
كالعيوب. بوتوف ىو هبعل التفاعلية يف  الوسيلة التعليمة متنوعة، كلكن لكل منها اؼبزايا

كمنها الرسـو اؼبتحركة اؼبتنوعة. كإما عيوبو إعتماد على  تالميذعملية التعليم كيشجع ال
ثَتا مع التكنولوجية كالبد يف استخدامو اف يناسب بنظاـ كحاؿ. ىذه الوسيلة الزبتلف ك

powerpoint .ٕٓكلكن كاـ يف بوتوف الرسـو اؼبتحركة الكثَتة 
 

 المبحث الثاني: مهارة الكالم
 مفهوم الكالم ( أ

الكالـ يف أصل اللغة ىو اإلبانة كاإلفصاح عما هبوؿ يف خاطر 
كعرؼ أضبد فؤاد  ٕٔاإلنساف من أفكار كمشاعره حبيث يفهمو االخركف.

، كعند اؼبتكلمُت ىو:  اأصوات اؼبفيدةلغة ىو عبارة عن علياف بأف الكالـ 

                                                                                                                                                               
28 : هن  ،Bahteraedu، Media Pembelajaran Powtoon يترجن

https://bahteraedu.wordpress.com/0222/21/02/media-pembelajaran-powtoon/ (diakses pada tanggal 2 

maret 0202) 
21 Niken Henu Jatiningtias، Pengembangan Media Pembelajaran Powtoon untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Mata Pelajaran Ips Materi Penyimpangan Sosial di SMP Negeri 22 Semarang، Skripsi Kurikulum 

dan Teknologi Pendidikan، Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang، 0222، h. 82. 
02  : هن يترجن Muhammad Hendrik، Ulasan tentang Powtoon، 

http://muhammadhendrik11.org/0222/20/tentang-powtoon.html (Diakses di halaman web tanggal 2 

Maret 0202) 
 ۲۱۱ـ ص :  ۲۱۱۳عماف اأردف، دار الشركؽ،  الطرائق العلمية يف تدريس اللغة العربية،طو علي حسُت الدليمي،   ٕٔ

https://bahteraedu.wordpress.com/2015/04/20/media-pembelajaran-powtoon/
http://muhammadhendrik94.org/2015/12/tentang-powtoon.html
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اؼبعٌت القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ يف نفسي کالـ، كيف 
 .ٕٕاصطالح النحاة: اعبملة اؼبركبة اؼبفيدة

كعرؼ أضبد فؤاد علياف بأف الكالـ اصطالحا ىو: ما يصدر عن 
امع، أك اإلنساف من صوت يعرب بو عن شيئ لو داللة يف ذىن اؼبتكلم كالس

كقاؿ ؿبمود كامل الشاقة، الكالـ مهارة  ٖٕعلى اأقل يف ذىن اؼبتكلم.
انتاجية تصلب من اؼبتعلم القدرة على استخداـ اأصوات بدقة، كالتمكن 
من الصيغ النحوية ك نظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت عما 

ملية إدراكية يريد أف يقولو يف مواقف اغبديث أم أف الكالـ عبارة عن ع
تتضمن دافعا للتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطتو يًتجم 

 ٕٗالدافع كاؼبضموف يف شكل كالـ.
 أهمية الكالم  ( ب

الكالـ ليس فرعا لغويا معزكال عن باقي فركع اللغة العربية، بل ىو 
 :الغاية من دراسة كل فركع اللغة العربية. أما أنبية الكالـ فمنها

 .كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود  الكالـ .2
 .التدريب على الكالـ يعود اإلنساف الطالقة يف التعبَت عن أفكار .0
الكالـ نشاط إنساف يقـو بو الصغَت كالكبَت، كاؼبتعلم، كاعباىل، كالذكر  .3

ی، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع اغبياة، كالتعبَت عن ثكاأن
 .مطالبو الضركرية

ة اؼبعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة، يف حاجة ماسة إىل اؼبناقشة، اغبيا .1
كإبداء الرأم، كاإلقناع، كال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على 

 .التحدث الذم يؤدم إىل التعبَت الواضح عما يف النفس

                                                           
 ۹۱ـ، ص : ۱۱۱۲الرياض، دار اؼبسلم،  اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرانق تدريسها،أضبد فؤاد علياف،   ٕٕ
 ٙٛاؼبرجع نفسو، ص   ٖٕ
 ٖ٘ٔ، ص. ٜ٘ٛٔجامعة أـ القرل،  تعليم اللغة العربية الناطقُت بلغات أخرل، مكة اؼبكرمة،ؿبمود كامل الناقة،   ٕٗ
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الكالـ مؤشر صادؽ إىل حد ما للحكم على اؼبتكلم، ك معرفة مستواه  .2
إلجتماعية، كمهنتو أك حرفتو، ذلك أف اؼبتكلمُت على الثقايف، كطبقتو ا

اختالؼ أنواعهم، إمبا يستخدموف اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم، 
كمن ىنا فإف الكالـ ىو اإلنساف، كلذلك قاؿ بعض علماء اؼبنطق: إف 

 ٕ٘اإلنساف حيواف ناطق.
 مهارات الكالم ( ت

اؼبتحدث، تتعدد مهارات الكالـ تبعا لعوامل متعددة منها: جنس 
فمهارات الذكر يف الكالـ زبتلف عن مهارات اأنشی؛ كمنها العمر الزمٌت، 
فمهارات الصغار يف الكالـ زبتلف عن مهارات الشباب، كمهارات الشباب 
زبتلف عن مهارات الشيوخ كىكذا؛ كمنها اؼبستول التعليمي مهارات 

؛ كمنها اؼبستويات التعليمية، كزبصصاهتا زبتلف عن بعضها يف الكالـ
اػبربات الثقافية، كالرصيد البغوم، كقرب اؼبوضوع اؼبتحدث عنو، أك بعده 
عن ؾباؿ زبصص اؼبتكلم، كدكافعية التكلم إىل غَت ذالك من عوامل أخرل. 

 : كلعل من أبرز مهارات الكالـ ما يلي
نطق اغبركؼ من ـبارجها اأصلية، ككضوحها عند اؼبستمع : كتلك  (2

كؼ إذا مل ينطبق نطقا سليما ، فقد يفهم اؼبعُت مهارة ىامة، أف اغبر 
على غَت كجهو الصحيح، فمثال كلمة: ذىاب، ككلمة: زىاب: اأكىل 
معٌت التحرؾ من مكاف قريب إىل مكاف بعيد، كالثانية دبعٌت ضبل اؼبتاع، 
كاليبكن التمييز بُت اؼبعنيُت إال بإخراج اللساف مع حرؼ الذاؿ يف 

ام يف الكلمة الثانية، كمثلهما كلمتا )حرث ك الكلمة اأكىل كحرؼ الز 
 حرس(، )الثمن كالسمن(....كىكذا.

                                                           
 ۱۹-۲-۹۹أضبد فواد علياف، مرجع سابق، ص:   ٕ٘
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ترتيب الكالـ ترتيبا معينا وبقق ما يهدؼ إليو اؼبتكلم كاؼبستمع علی  (0
السواء، كتوضيح لفكرة، أك إقناع ىا، فاؼبتكلم إذا مل يكن ماىرا يف 

ن احململ إىل عرض فكرتو بطريقة مرتبة تنتقل من البسيط إىل اؼبركب، كم
اؼبفصل، كمن اؼببهم إىل اؼبوضح، كمع االستشهاد باأمثلة كالشواىد، إذا 
مل يفعل اؼبتكلم ىذا مل يبكنو أف يفهم السامعُت أك يوصل ما يريد 

 توصيلو إليهم. 
تسلسل اأفكار كترابطها بطريقة ذبعل اؼبوضوع متدرجا يف فهمو، فال  (3

فرعية تبعد السامعُت عن ىبرج من اؼبوضوع اأصلي إىل موضوعات 
 .اؼبوضوع اأصلي، كالتكوف ىناؾ فواصل يف الكالـ تقطعو عن بعض

السيطرة التامة على كل ما يقولو خاصة فيما يتعلق بتماـ اؼبعٍت، حبيث  (1
ال ينسى مثال : اػبَت إذا بعد عن اؼببتدأ، أك جواب الشرط إذا بعد عن 

 .ترابط اأفكار كتتابعهابقية أجزاء اعبملة الشرطية، كما ال ينسی 
الضبط النحوم كالصريف: كتلك مهارة متعلقة باأداء اللغوم، أف ضبط  (2

بنية الكلمة مهم جا، فتغيَت حركة كاحدة من حركات الكلمة قد يغَت 
ِعْرض(. فكل كلمة ؽبا معٌت، كىذا -ُعْرض-معناىا، مثل كلمة )َعْرض

نحوم أكاخر الكلمات اؼبعٍت مرتبط بضبطها اؼبصريف، كما أف الضبط ال
لو تأثَت على اؼبعٌت، أف اإلعراب فرع اؼبعُت، فمثال لو قلنا )ساعد أضبُد 

 صديَقو( فإف اؼبعُت ىبتلف عن اؼبعٍت لو قلنا )ساعد أضبَد صديُقو(.
اإلقناع كقوة التأثَت: كتلك مهارة مهمة تتعلق بعرض اأفكار كتنسيقها،  (3

فة عناصر اؼبوضوع قبل التكلم لو، فَتاعي التدريب على ىذه اؼبهارة معر 
كالتخطيط لو، كتنسيق اأفكار، كتقدًن اأىم على اؼبهم، كاستعراض  
كل جوانب اؼبوضوع، مع التمهيد اؼبشوؽ، كالعرض الواضح اؼبقنع، 

 .كاػباسبة اؼبؤثرة
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استخداـ اؼبفردات اللغوية: تعد األفاظ قوالب للمعُت، كاللفظ الواحد  (2
ة مثل: )العُت: غباسة البصر، كالعُت: لنبع اؼباء، قد يؤدم معاين ـبتلف

كالعُت اللجاسوس، كالعُت: اسم مدينة (، كال يدرؾ أم معٍت من ىذه 
اؼبعاين إال من خالؿ السياؽ، فعلى اؼبتكلم أف وبسن استخداـ اؼبفردات 
اللغوية، كيضع كل لفظ يف مكانو الصحيح، حىت اليساء فهم اؼبعٌت إذا 

ظ، كيبكن التدريب على ىذه اؼبهارة: باستخداـ أسيء اختيار اللف
الكلمات الىت تعطي معاىن متعددة يف صبل ـبتلفة توضح كل معٌت من 
معانيها من خاليل سياؽ اعبمل.القدرة على إثارة السامعُت كشد 
انتباىهم، مراعاة حالتهم، كالتالـؤ معهم من سرعة أك بطء، كإهباز أك 

يناسب اؼبستمعُت: كالسهولة،  إطناب أك مساكاة، كغَت ذلك فبا
 .كالصعوبة، كاالستطراد

إجادة فن اإللقاء: دبا فيو من تنغيم للصوت، كتنويعو، كالضغط على ما  (8
يراد الضغط عليو، كتنبيو السامع على مواقف التعجب، كاالستفهاـ 
كاعبمل االعًتاضية، كالدعائية..... يف مثل اؼبتكلم اؼبعٍت بالصوت ك 

 .اإلشارة
اؼبستمع، كالتأثَت فيو دبا اليًتؾ ؾباال للعزكؼ عنو، أك اؼبلل  استقطاب (1

منو، كيتأتى ذلك باستخداـ: حسن العرض، أسلوب التشويق، كقوة 
 ٕٙ.اأداء، كالثقة فيما يقوؿ، كاالقتناع بو

 
 
 
 

                                                           
 ۱۹ - ۱۹أضبد فؤاد علياف، اؼبرجع سياؽ، ص:   ٕٙ
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 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكالم .ه
 النطق .2

اأنبية  من أىم ىذه اعبوانب، اعبانب الصويت، إذا يرل الًتبويوف
الكربل التعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عنابر 

 اللغة صعوبة يف تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ.
كليکن كاضحا يف اأذىاف أنو ليس اؼبطلوب يف النطق أف ينطق 
الدارس بشكل کامل كتاـ، أم يسطر إىل النظاـ الصويت للفة سيطرة 

ىنا تعٍت القدرة على إخراج اأصوات بشكل متحدثيها، كلكن السيطرة 
الذم يبكن اؼبتعلم من الكالـ مع أبناء اللغة بصرؼ النظر عن الدقة 

 الكاملة يف إخراج أصواهتم كتنغيمهم.
إف كثَتا من الدارسُت يعتمدكف يف تعلمهم النطق الصحيح على 

اؼبنظم تقليد التسليم بسالمة نطق اؼبعلم كدقتو إال أهنم ؿبتاجوف للتدريب 
اأصوات كإخراجها، كلذلك ينبغي على ؼبعلم أال بًتؾ فرصة  على تقليد

ه على إصدار اأصوات اعبيد كالغربية عليهم، كعليو تالميذيساعد فيها 
أف يستعُت يف ذلك كل السبل کوصف حركات اللساف كالشفاه، كتكرار 

اأصوات، كتدريبهم على  بعض اؼبقاطع كتدريبهم فيها على سبييز
ستماع الواعي للعبارات اعبمل اليت دخلت يف حصيلتهم اللغوية، إف اال

اأذف ينبغي أف تدرب على أف تسمع اأصوات اعبديدة بشكل دقيق، 
ككثَت من الدارسُت الذين يظنوف اهنم يسمعوف اأصوات اعبديدة بشكل 
جيد، ىم اليسمعوف يف اغبقيقة سول تلك اأصوات يف لغتهم اأـ 

صوات اللغة اليت يتعلموهنا، فعادة ما يستمع الدارس فقط القريبة من اأ
إىل اأصوات اليت تعودت أذناه على ظباعها كتعود عقلو على استقباؽبا 
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كاالستجابة ؽبا، أما معظم اأصوات فتظل ـبتلفة عن أصوات اللغة اأـ 
 كىي تلك اأصوات اليت مل يسمعها على اإلطالؽ.

يقـو بعملية تقوًن لنطق الدارسُت  كمن ىنا فعل اؼبعلم العربية أف
اأصوات العربية اليت يصعب نطقعا عليهم، أك  لألصوات، كوبدد

ينطقوهنا ما يشكل بعيد جدا عن نطقها الصحيح مث يقـو بتوضيح الفرؽ 
بُت نطقهم للصوت، كالنطق الصحيح لو كاأسباب اليت أدت إىل ذلك، 

اللساف كالشفاه، مث  مث يكشف ؽبم عن اػبطأ الذم يرتكبونو م ربريك
 ٕٚيدرهبم مرة ثانية على النطق الصحيح.

 اؼبفردات .0
تعد تنمية الثركة اللفظية ىدفا من أىداؼ أم خطة لتعليم لغة 
أجنبية، ذلك أف اؼبفردات ىي أدكات ضبل اؼبعي، كما اهنا يف ذات 
الوقت كسائل التفكَت، فاؼبفردات يستطيع اؼبتكلم أف يفكر مث بًتجم 

تعليم اللغة فكره إىل كلمات اإلستقباؿ كىي االستماع كالقراءة مث تأيت 
الكتابة فتفسحاف اجملاؿ لتنميتها كالتدريب على استخدامها، معٌت ك  العربية

ىذا أف الكلمات التعلم إال من خالؿ السياؽ، أم من خالؿ 
استخدامها يف مواقف شفوية أك يف موضوعات للقراءة، لذلك يفضل 
تقدًن الكلمات الدارسُت من خالؿ موضوعات يتكلموف فيها، حبيث 

مهمة من حياهتم، كىناؾ كثَت من تناكؿ ىذه اؼبوضوعات جوانب 
اػبربات كالطرؽ اليت استخدامها يف تنمية اؼبفردات لتطوير القدرة على 
الكالـ لدل دارسُت، من ذلك طرح ؾبموعة من اأسئلة كاأجوية، 
كتقوًن مواقف حوارية كقصصية تدكر كلها حوؿ مواقف من حياة 

درسة مثل اؼبناقشة الدارسُت، كخربات اجتماعية داخل الفصوؿ كداخل اؼب

                                                           
 ٕٖٔ-ٖٔٔؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع السابق، ص.   ٕٚ
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العامة، كاستقباؿ الضيوؼ، كاجملالت، كاستخداـ اأدكات اؼبدرسية، 
كيبكن أيضا استخداـ بعض قوائم الشائعة، كعندما يلم الدارس دبجموعة  
كبَتة من الكلمات على اؼبعلم أف يساعده على إعادة توظيفها مرة اخرل 

 يف مواقف شفهية مشاهبة لتلك اليت جاءت فيها.
حظ أف ىناؾ كلمات يصعب تقديبها عن طريق السياؽ أك كيال

الطرؽ اأخرل اليت قدمها، كيف ىذه اغبالة يبكن تقديبها عن طريق 
تعريف الكلمات اك تعريف العبارات اليت جاءت هبا، كما يبكن تقديبها 
عن طرؽ سبثيل اؼبعٌت اك التعبَت عنو باغبركة كاإلشارة، كبتقدـ عملية تعلم 

در الدارس على ربديد معٌت الكلماتاعبديدة. فالوصوؿ إىل اللغة تتسع ق
 تنمية مفردات الدارس هبب أف يتم من خالؿ:

تقدًن كلمات تتصل اتصاال مباشرا باؼبواقف اليت يتحدثوف فيها عن  . أ
 أنفسهم

 إتاحة الفرصة ؼبمارسة استخداـ ىذه الكلمات يف مواقف اتصاؿ . ب
 منتظمة حىت ال تنسى ؿباكلة إعادة تقدًن ىذه الكلمات يف فًتات . ت

كيتطلب تعليما منظما يتجو إىل تنمية اؼبفردات كزيارة حساسية 
التالميذ يف اختيارىا بعناية كيف التمراف على اعبمع بُت اؼبعاين 

 الصحيحة كالكلمات الصحيحة.
 القواعد .3

كثَتا ما يهمل اؼبهتموف بتعليم اللغة اأجسية اإلشارة إىل 
ىا سباما، أما اؼبتعلموف للغة أحببة كثَتا ما القواعد، بل نرل بعضهم ينکر 

يصرحوف بأف القواعد ليست ضركرية يف تعلم استخداـ اللغة، أم ليست 
ضركرية للتحدث باللغة، كمهما يكن اأمر قيمة حقيقة اليبكن انكارىا، 
كىي أف اللغة ربكمها ؾبموعة من القواعد اليت ينبغي أف يعرفها جيدا 
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ب أيضا أف يعرفها الراغب يف تعلمها مت ذلك يف اؼبتكلم هبا، كاليت هب
كقت مبكر أك كقت متأخر، كسواء مت بوعي أك بعَت كعي، كبن إذا نقرر 
ىذا إمبا نقرره ككبن كاعوف سباما بأف صعوبات تدريس القواعد الربل كال 
يتم التغلب عليها يتجاىل اؼبشكلة، فالقواعد شيئ ضركرم لتعلم مهارات 

 اللغة.
 

 : المدخل االتصالي ثالثالمبحث ال
 مفهوم المدخل االتصالي .أ

اؼبدخل االتصايل ىو من أحد مداخل تعليم اللغة الذم يرل أف اؽبدؼ من 
تعليم اللغة ىو تنمية كفاية التالميذ االتصالية من خالؿ عملية التعليم كالتعلم. أك 
بعبارة أخرل اؼبدخل االتصايل ىو اؼبدخل الذم يرل أف تعلم اللغة ليس ؾبرد تعلم 

 ۔االتصاؿ القواعد اللغوية كإمبا تعلمها كوسيلة 
أف اؼبدخل االتصايل يؤسس نظريتو على  (Djiwandono) كقاؿ جيوندكنو

تطبيق اللغة عند االتصاؿ اليومية كاقعيا. ترؾ اؼبدخل االتصايل الطريقة النحوية 
الذم كاف أساسها بنويا أيضا.   (integrative methode) البنيوية كالطريقة التكاملية

كعلم اللغة  (psycholinguistic)ة النفسي كاؼبنهج الذم يهدؼ على علم اللغ
يفضل اؼبدخل اإلتصايل على استخداـ العناصر غَت  (sociolinguistic)االتصايل 

اللغوية، خصوصا العناصر اليت تتعلق بتطبيق االتصاؿ اأحسن. ـبالفا باؼبدخل 
الىت هتتم كثَتا بدكر الواقع يف استخداـ اللغة  (pragmatical methode)الواقعي 

كفهمها، اؼبدخل االتصايل يوسع العناصر الداخلي للحصوؿ على االتصاؿ اعبيد. 
كنتيجتها كاف اؼبدخل االتصايل يتساءؿ عن اأشكاؿ االتصالية اليت ىي اأىداؼ 

 ٕٛاأساسي يف استخداـ اللغة.

                                                           
08 M. Soenardi Djiwandono، Tes Bahasa Dalam Pengajaran، ITB Bandung، 2113، hlm. 232 
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 الفرق بين المدخل والطريقة واألسلوب .ب
نقل عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي تعريفا يبُت عن اؼبسحل كالطريقة كقد 

ؾبموعة من : كاالسالب حيث قاؿ: عرؼ أحد البغويُت التطبيقيُت اؼبدخل بأنو
االفًتاضات اؼبتعلق بعضها ببعض، كتعاًف طبيعة تعليم اللغة كتعلمها، كاؼبذىب 

 .بدىي، يصف طبيعة اؼبادة اليت نود تدريسها
غالبا ما ينبثق من نظرية أك يستند إليها، كال ىبتلف عنها يف كثَت كاؼبدخل 

من اغباالت، بيد أنو أقرب منها إىل الفلسفة أك النظرة العامة، فهو باؼببدأ الذم 
ينطلق منو الباحث أك كاضع اؼبنهج أك اؼبعلم، كوبدد افًتاضاتو ك معتقداتو حوؿ 

 .طبيعة اللغة كاكتساهبا ك تعلمها كتعليمها
طريقة التدريس ىي ؾبموعة اأساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ ك 

 .اػبارجي للمتعلم، من أجل ربقيق أىداؼ تربوية معينة
كالطريقة هبذا اؼبفهـو الشامل ليست ؾبرد كسيلة لتوصيل اؼبعرفة، أك 
إجراءات كأنشطة تدريسية يقـو هبا اؼبعلم يف داخل الفصل كحسب، كإمبا خطة 

تعاف هبا يف ربقيق اؽبدؼ الًتبوم اؼبنشود، ك تتطلب عددا من اػبطوات شاملة، يس
كاإلجراءات كاأساليب كاأنشطة يف داخل الفصل كخارجو، كترتبط بطريقة إعداد 
اؼبنهج، كتأليف الكتاب اؼبقرر، كاختيار موضوعاتو كتنظيمها، ككسائل التقوًن، 

 .ليل اؼبعلمكتقنيات التعليم، كالتوجيهات السي يشتمل عليها د
كاأساليب أك اإلجراءات يف اأنشطة اليت يقـو دبا اؼبعامل داخل حجرة 
الدراسة أك خارجها يف تطبيقو لطريقة تدريس معينة، ككل إجراء أك نشاط يعد جزءا 
من الطريقة أك مرحلة من مراحلها، كىذه اإلجرادات كاأنشطة تشكل يف ؾبموعها 

 ٜٕطريقة التدريس.

                                                           
ق / ٖٕٗٔجامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية،  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخری،عبد العزيز بن ابراىيم العصيلي،  ٜٕ

 .ٖٕ-ٕٓـ، ص: ٕٕٓٓ
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لثالثة تتعلق بعضها ببعض. كاؼبثاؿ التايل يوضح العالقة ىذه اؼبصطلحات ا
: البنيوية السلوكية نظرية لغوية نفسية، انبثق منها بعض اؼبداخل يف  ٖٓكتسلسلها

تعليم اللغات اأجنبية، من أبرزىا: اؼبدخل السمعي الشفهي كقد انبثق من ىذا 
، كىذه الطريقة اؼبدخل عدد من الطرائق، من أنبها: الطريقة السمعية الشفهية

 .أساليب كأنشطة معركفة، من أبرزىا: التكرار، كتدريبات اأمباط بأنواعها
كلو أردنا أف نقلب صورة اؼبثاؿ السابق لقلنا: إف تدريبات اأمباط أحد 
أساليب الطريقة السمعية اؼبشفهية ، كىذه الطريقة تنطلق من مد شل عاىم يف 

لسمعي الشفهي، الذم يستند إىل النظرية تعليم اللغات اأجنبية، ىو: اؼبدخل ا
البنيوية السوكية، اليت سيطرت على الدراسات اللغوية النفسية منذ أكائل القرف 

 ٖٔ.العشرين حىت هناية العقد السادس منو
يف ضوء ىذه اؼبفاىيم، تتفاكت آراء اػبرباء حوؿ اؼبدخل االتصايل، فبعضهم 

كإمبا ىو خليط ، ؿبددة أك معامل بارزةيرل أنو ليس مدخال متكامال ذا خصائص 
من اسًتاتيجيات تدريبية تلتقي صبيعها عند ىدؼ معُت ىو تدريب الطالب على 

 ٕٖاإلستخداـ التلقائي كاؼبيد، مع اللغة كليس ؾبرد إجسادة قواعدىا.
كيكاد اللغويوف التطبيقيوف هبمعوف على أف تعليم اللغة اأغراض اتصالية 

يقة. بل منهم من بری أغراض اتصالية ليس مذىبا مدخل أك مذىب كليس طر 
اليت   Conaulicative Approachesكاحدا كإمبا ىو ؾبموعة من اؼبذاىب االتصالية

ذبمعت دبركر الزمن من عدد من مذاىب التدريس كطرائقو حُت كصلت إىل الشكل 
 .الذم ىي عليو االف

                                                           
ؼبطر الق، قاؿ عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي يف تعليق كتابو طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أمرم ىذا اؼبثاؿ ال ينطبق على صبيع ا ٖٓ

 بل على معظمها.
 .ٕ٘-ٕٗاؼبرجع نفسو، ص:  ٖٔ
 ۱۱۱رشدم أضبد طعيمة، مرجع سابق، ص:  ٕٖ
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لطرائق كمنهم من ينفي عنو صفة اؼبذىب، كيطلق عليو مصطلح : ا
كمنهم من اليعده مذىبا كالطريقة بل يعده  Communicative Methods  االتصالية

خليطا من أساليب التدريس كإجراءاتو ايل تلتقي صبيعها عند ىدؼ معُت شو 
 تدريب العاؼبية على االستعماؿ التلقائي اإلبداعي للغة.

ىذا  كيرل رشدم طعيمة أف اأكىل إطالؽ مصطلح اؼبدخل االتصايل على
اأسلوب، معلال ذلك بأنو مل يتبلور يف شكل طريقة ؿبددة، فضال عن أنو يشتمل 

 ٖٖعلى مبادئ عامة كمنطلقات توجو أسلوب العمل يف أكثر من طريقة.
 وظائف المعلم في التعليم االتصالي .ج

للمعلم كظائف مهمة يف تعليم اللغة كفقا ؽبذا اؼبدخل، حيث يبحث من 
االتصاؿ باللغة اؽبدؼ، مث وبللها كوبوؽبا إىل مواقف اتصالية حاجات اؼبتعلمُت إىل 

تلي ىذه اغباجات، مث يهيئ اعبو اؼبناسب ؼبمارستها داخل حجرة الدرس. كعندما 
يبدأ الدرس يقسم التالميذ إىل ؾبموعات، كيوزع اأنشطة بينهم، مث يقـو بدكر 

 .هم مشاركة حقيقيةاؼبوجو كاؼبرشد، ك هبيب عن أسئلتهم كاستفساراهتم، كيشارك
ه إىل القنوات االتصالية اؼبفيدة ك اؼبتاحة ؽبم يف تالميذكما يوجو اؼبعلم 

بيئتهم، كاإلذاعة كالتلفاز كالرسائل اؽباتفية اؼبسجلة كاالستفسار عن الطريق، 
 ٖٗ.كيرشدىم إىل استعماؽبا استعمال سليما يتفق مع ثقافة اللغة اؽبدؼ

مصطلح أدكار يف كصف كظائف اؼبعلم  كکاندلُت (Breen) كاستخدـ برين
يف التعليم االتصايل حيث قاؿ: للمعلم دكراف رئيسياف: اأكؿ ىو تسهيل عملية 
اإلتصاؿ بُت اؼبشاركُت فيها يف الصيف كبُت ىؤالء كاأنشطة كالنصوص اؼبختلفة. 

بط أما الدكر الثاين فهو قيامو بوظيفة مشارؾ مستقل يف ؾبموعة التعليم كالتعلم. كيرت
الدكر الثاين بصورة كثيقة بأىداؼ الدكر اأكىل، كينبع منو. كيتضمن ىذاف الدكراف 
ؾبموعة من اأدكار الثانوية للمعلم: أكال بوصفو منظما للمصادر التعليمية كبوصفو 

                                                           
 .ٗ٘ٔ-ٕ٘ٔبق، ص: عبد العزيز من إبراىيم العصيلي، اؼبرجع سا  ٖٖ
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔمرجع نفسو، ص:   ٖٗ
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مصدرا كذلك، مث بوصفو مرشد يف إطار اإلجراءات كاأنشطة الصفية. كىناؾ دكر 
س الذم عليو أف بكثَت من اؼبعلومات كالقدرات للمعلم كىو دكر الباحث كالدار 

 ٖ٘كباػبربات اغبقيقية كاؼبلحوظة اؼبتعلقة بطبيعة التعلم كالقدرات التنظيمية
 خصائص التعليم االتصالي .د

اؼبفاىيم  كيلخص ريتشاردز كركدجرز خصائص اؼبدخل االتصايل من حيث
 :اللغوية كالتايل

 .إف اللغة نظاـ للتعبَت عن اؼبعن (2
 الوظيفة اأكىل للغة ىي ربقيق التفاعل كاالتصاؿ.إف  (0
إف بنية اللغة تعكس الوظائف اليت تستخدـ فيها، كمواقف االتصاؿ اليت  (3

 .توظف فيها
إف الوحدات اأكىل للغة ليست يف ؾبرد قواعدىا أك مالمح بنيتها، كلكنها يف  (4

فئات الوظائف اليت تستخدـ فيها ك اؼبعاين اليت تشتمل عليها مادة 
 ٖٙاالتصاؿ.

 األسس النظرية المدخل االتصالي .ه
بدأ من الفهم أف اللغة أداة االتصاؿ، فيطلع اؼبدخل التدريس العاـ يف 
تدريس اللغة اأجنبية تسمى اؼبدخل االتصايل تستخدـ ىذه اؼبدخل مشهور يف 
أخَت قرف العشرين، كأكقف من أحد القاعدة يف تعلم اللغة اأجنبية أم مكاف. 

الوطٍت  –اؼبدخل باسم كمثل اؼبدخل الوطٍت كاؼبدخل الوظيفي مشهور ىذا 
 ٖٚكاؼبدخل الواقعي.

                                                           
جاؾ كتشردز ك ثيودكر ركجرز، مذاىب ك طرائق يف تعليم اللغات ، ترصبة عبد الرضبن عبد العزيز العبداين كآخركف، دار عامل الكتب  ٖ٘

 ۱ٗ۱ - ۱۷۹ـ، ص: ۱۱۱۱ق / ٓٔٗٔ
 ٕٕٔ-ٕٔٔرشدم أضبد طعيمة، مرجع سابق، ص: ٖٙ 

32 Jos Daniel Parera، Linguistik Edukasional (Jakarta: Erlangga، 2111) hlm 38 
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أضبد فؤاد أفندم يستكشف االفًتاضات اؼبدخل االتصايل ىو االفًتاضات 
 ـبتلفة بعض الشيء يف اعببهة كما يلي :

Language)لكل إنساف لديو القدرة الفطرية تسمى اللغة اقتناء جهاز  .2

Aquisition Device).  كلذلك، فإف اؼبهارات اللغوية أف تكوف خالقة كأكثر
 ربددىا عوامل داخلية.

اليتم استخداـ اللغة من أربع مهارات: االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. بل  .0
يشمل بعض الكفاءة يف إطار شامل التواصلية كفقا للدكر اؼبشاركُت، كالوضع، 

 كالغرض من ىذا التفاعل.
ية كاللغة اأجنبية يف نفس اللغة اأكىل، كالذم ينطلق من تعليم اللغة الثان .3

احتياجات كمصاٌف التالميذ، كلذلك، فإف ربليل احتياجات كمصاٌف التالميذ 
 ٖٛىو حجر الزاكية تطوير اؼبواد التعليمية.

 أما اأسس اؼبدخل اإلتصايل من ما يلي :
 اأساس اللغوم للمدخل االتصايل .ٔ

التحديد يبكن اعتبارىا كأساس لتطوير هنج نظرية اللغة اليت كجو 
التواصل ىي نظرية يف اللغة باعتبارىا االتصاالت. ىذه النظرية شاذ من أكد 
سابقا يف بنية اللغة. يف ىذه النظرية، كيعترب أكثر من لغة كنظاـ حكم النحوية، 
كلكن بوصفها نظاـ االتصاالت. كىكذا، لغرض. االتصايل اللغة منقوشة ىو 

 التالميذ مايسمى ىايبز بالكفاءة االتصاليةتطوير 
 أسس النفسي اؼبدخل االتصايل .ٕ

قبل الدخوؿ إىل مبحث اأساسي النفسي اؼبدخل االتصايل، ينبغي أف 
تتقدـ يف قصَتة خصائص اجملموعات من نظرية التعليم كىي نظرية السلوكي 

 ٜٖكنظرية اؼبعريفي كنظرية اإلنساين ما يلي:
                                                           

38 Ahmad Fuad Effendi، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat.0222) hlm 21-22 
31 Furqonul Azies dan Chaedar Alwasilah Pengajaran Bahasa. hlm 28 
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 يف حل اؼبسألة مستخدـ طريقة البصَتة .أ
 اىتماـ يف مسافة التعليم كلو .ب
 اىتماـ معنية السلطة يف نفس التالميذ .ج
 ٓٗاىتماـ مبط بسأف ىيكل اؼبعريف. .د

بعد فًتة كجيزة التعبَت عن خصائص كل نظرية التعليم ؾبموعة غَت 
مؤثرة يف تعليم اللغة، اآلف الستكشاؼ اأساس النفسي للمدخل االتصايل من 

اضات كاؼببادئ كاالسًتاتيجية اليت يبكن تطويرىا. حىت خالؿ أىداؼ كاالفًت 
ىذه اػبصائص الثالث، فإف يبكن استنتاج أف اؼبدرسة اؼبعرفية التعلم اؼبعريف 

 ٔٗموجهة نظرية التعليم.
 إجراءات التعليم االتصالي .و

 من إجراءات التعليم االتصايف اليت قدمها فينو کيارك ك برمفيت كما يلي:
أك عدد من اغبوارات القصَتة، كيسبق ذلك ربفيز تقدًن حوار ـبتصر  .2

للدارسُت )بربط مواقف اغبوارات خبرباهتم اإلتصالية احملتملة( كمناقشة الوظيفة 
كاؼبوقف كالناس كاأدكار كاؼبكاف كاؼبوضوع كدرجة رظبية اللغة تتطلبها الوظيفة 

 كاؼبوقف.
يف ذلك اليـو التدريب الشفوم على كل عبارة يف جزء اغبوار الذم سيقدـ  .0

)التكرار اعبماعي من الصف كلو كنصف، كيف ؾبموعات صغَتة كعلى 
 مستول اأفراد( ك يتبع ذلك النموذج الذم يقدمو اؼبعلم.

أسئلة كإجابات مبنية على موضوعات اغبوارات كاؼبواقف نفسها )أسئلة  .3
 (."معلومات أك أسئلة "ىل

َت أفما تدكر حوؿ موضوع أسئلة كإجابات تتعلق خبربات الدارسُت اػباصة، غ .1
  اغبوار.

                                                           
12 Muhibbin Syah Psikologi Belajar. (Jakarta Rajawali Pers، cetakan ke-20،0220)hlm 223 
12 Nazri Syakur. Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dari Pendekatan Komunikatif ke 

Komunikatif Kambiumi. (Yogyakarta Pedagogia، 0222) hlm. 233 
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دراسة إحدل التعابَت اإلتصالية اأساسية يف اغبوار أك أحد الًتاكيب اليت سبثل  .2
الوظيفة اؼبدركسة. كقد يقدـ اؼبعلم عددا من اأمثلة اإلضافية لإلستعماؿ 
اإلتصايل للتعبَت أك الًتكيب مع استخداـ كلمات مألوفة كيف عبارات أك 

اضحة )مع استعماؿ الصور كأشياء حقيقية بسيطة أك حوارات صغَتة ك 
 .التمثيل( لبياف معٌت التعبَت أك الًتكيب

اكتشاؼ الدارس للتعميمات أك القواعد الكامنة كراء التعمَت أك الًتكيب  .3
الوظيفي. كهبب أف يشمل ذلك أربع نقاط يف اأقل : صيغها الشفوية أك 

"ماذا عن مصدر"( موقع العبارة يف  اؼبكتوبة كالعناصر اليت تتكوف منها، مثال
 اعبملة، كدرجة رظبيتها، ك بالنسبة للًتکيب ، كظيفتو النحوية كمعناه.

التعرؼ الشفوم كأنشطة تفسَتية )نشاطاف إىل طبسة تبعا ؼبستول التالميذ  .2
 كاؼبهاـ باللغة كما شابو ذلك.

ثر كتتدرج من اأنشطة اؼبوجهة إىل تلك اأك –أنشطة اإلنتاج الشفوم  .8
 حرية. 

 .كتابة اغبوارات أك اغبوارات الصغَتة أك النماذج إذا مل تكن يف الكتاب اؼبقرر .1
 قراءة عينات من الواجب اؼبًتيل اؼبكتوب، إف كجد. .22

تقوًن التعليم ) الشفوم فقط ( ، فمثال : كيف تطلب من صديق أف...؟ كکيف تطلب 
 ٕٗمٍت أف ...؟

 
  

                                                           
 ٙ٘ٔ-۱۹۹جاؾ رتنشر دز ك ثيودكر ركجرز، مرجع سابق، ص:   ٕٗ
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 الثالث الفصل
 منهجية البحث

 
 البحث ومنهجيتهالمدخل  .أ

اؼبدخل الكمي ىي طريقة . يف ىذا البحثاؼبدخل الكمي  استخدـ الباحث
البحث القائمة على فلسفة الوضعية، كتستخدـ لفحص ؾبموعات أك عينات 

اإلحصائية  أكت البحث كربليل البيانات الكمية ؿبددة، يستخدـ صبع البيانات أدكا
ف أ ،اؼبدخل الكمي استخدـ الباحث 13.هبدؼ اختبار الفرضيات اليت مت تطبيقها

الىت ربتاج إليها الباحث تكوف على الصورة العديدة أك يعطى كصفا رقميّا  البيانات
 مهارة تعليم يف بوتوف جهاز استخداـ فعالية ؼبعرفة درجةالظاىرة  يوضح مقدر ىذه

 ديوؾ اإلسالمية الثانوية اؼبنورة مدرسة لتالميذ اإلتصايل اؼبدخل على الكالـ
 .جومبانج

كىو حاكؿ يف ىذا البحث أف يأخذ تأثَتا من نوع ىذا البحث حبث ذبريي 
هبرم ىذا البحث باستخداـ  .اؼبتغَت اؼبعُت على اؼبتغرم اأخر دبراقبة جيدة

 control) الضابطة اجملموعةك ( experiment class)التجربة  نبا اجملموعةُت، ؾبموعت

class)،11 على جبهاز بوتوف  تعليم مهارة الكالـالتجربة تدرس فيها  اجملموعة
بالطريقة القواد  تعليم مهارة الكالـالضابطة تدرس فيها  اجملموعةاؼبدخل االتصايل ك 

  .كالًتصبة
 Quasiة )بيشبو التجر  تصميم ىو تصميم التجريبة اؼبستخدـأما 

Experiment Design بالنوع )Nonequivalent Control Group Designيتكوف  و. كى
من اجملموعتُت عن طريقة اؼبعاينة غَت عشوائية مث إعطاء اجملموعتُت االختيار القبلي 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2113), 8. 
11

، )الرياض: دار أسامة للنشر البحث العلمي )مفهومه، أدواته وأساليبه(ذوقات عبيدات وعبد الرحمان عدس وكايد عبد الحق،   

 (.1997والتوزيع، 
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 بوتوف جهازقبل تطبيق  تالميذالاالختيار القبلي ؼبعرفة كفاءة  12كاالختبار البعدم.
 تالميذختبار البعدم ؼبعرفة كفاءة الاالك  اإلتصايل اؼبدخل على الكالـ مهارة تعليم يف

تصميم ىذا  .جملموعة الضابطة اليت ال تطبقواللمجموعة التجريبية، ك و بعد تطبيق
 13البحث ترسم على الصورة التالية:

 (ٔ.ٖ)جدكؿ 
Nonequivalent Control Group Design 

O2        X        O0 

O3                   O1 

 توضيح:

O2 = االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 

O0 = االختبار البعدم للمجموعة التجريبية 

O3 = االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

O1 = االختبار البعدم للمجموعة الضابطة 

X = اإلتصايل اؼبدخل على الكالـ مهارة تعليم يف بوتوف هازجب تطبيق التجريبية 
 
 متغيرات البحث .ب

ىي  ةالتجريبيموعة اجملالتجرييب.  النوع ستخدـ الباحثايف ىذا البحث، 
، اؼبدخل اإلتصايلعلى يف تعليم مهارة الكالـ  جهاز بوتوفاجملموعة اليت تستخدـ 

يف تعليم  جهاز بوتوف استخداـموعة الضابطة ىي اجملموعة اليت ال تستخدـ اجملك 
فعليو وبتاج إىل اؼبتغَّت اؼبؤثّر كاؼبتغَّت اؼبسبب. اؼبدخل اإلتصايل. على مهارة الكالـ 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuualitatif, dan R&D, 223. 
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(، كاؼبتغَّت اؼبسبب Independent Varaibleل )اؼبؤثّر يسمى باؼبتغَت اؼبستق اؼبتغَّت 
 12(.Dependent Variableيسمى باؼبتغَت التابع )

 اؼبتغَت اؼبستقل .2
الذم أراد الباحث  اؼبتغَت اؼبستقل يف ىذا البحث ىو: جهاز بوتوف

 .عشر يف مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ادملتالميذ الفصل اغبلدم اتطبيقو 
 .(X كيسمى بػ )متغَت ديوؾ جومبانج

 اؼبتغَت التابع .0
اؼبتغَت التابع ىو نوع الفعل أك السلوؾ الناتج عن اؼبتغَت اؼبستقل. كيف 

 (.Yتعليم مهارة الكالـ كيسمى بػ )متغر ىذا البحث اؼبتغَت التابع ىو 
 (ٕ.ٖ)جدكؿ 
 البحث متغَتتا

جهاز بوتوف (X) لالمتغير المستق

 تعليم مهارة الكالـ (Y) المتغير التابع
 
 البحث وعينته مجتمع .ج

عن الباحث حبث اجملتمع، كإذا بعن كل كحدة يسمى  الباحث عندما حبث
أف اجملتمع  ىو كحدة  (Arikunto) العينة. كما قاؿ أريكوتوبجزء من اجملتمع يسمى 

 18اجملتمع.البحث، كعينة ىي جزء من 
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 البحث  ؾبتمع .ٔ
عشر من مدرسة  ادماجملتمع يف ىذا البحث ىو تالميذ يف الفصل اغب

تالميذا،  ٓٙاؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج الذين كانوا عددىم 
 .ُتكينقسموف يف فصل

 ة البحثكعين .ٕ
فصالف، الفصل ىذا البحث ىى  يف أخوذةأخذ الباحث بالعينة اؼب

)للرجاؿ( الذل كانوا عددنبا  B)للنساء( كالفصل الثاىن عشر  Aاغبادم عشر 
تلميذا، كفصل  ٖٓموعة الضابطة كعددىم اجملب A . يسمى الفصلتلميذا ٓٙ

B تلميذا. ٖٓكعددىم  دبجموعة التجريبة 
فهو كفقا خبلفية  اغبادم عشرأما سبب اختيار العينة يف الفصل 

العثور علي عدـ التوازف يف مستول اللغة بُت الطالبات كالطالب كىي البحث 
كذلك بعد أف قاـ الباحث دبقابلة معلم مادة اللغة العربية، ةتلك اؼبشكالت 
ترجع ايل اأسباب العديدة، منها أف عملية التعليم يف تلك اؼبدرسة ما زالت 

كمل يتح الفرصة  علي هنج التعليم التقليدم إذ أف التعليم متمركز علي اؼبعلم
للطلبة يف شكل كاؼ، إضافة ايل ذلك، أف كلة توافر الوسائل التعليمية اليت 
تدعم على ترقية مهارة الكالـ مثل الشاشة ككسائل التعليم السمعية كاؼبرعية 

 التالميذ معظمأف ك أسهمت على ضعف قدرك الطلبة يف فبارسة مهارة الكالـ. 
 سنوات ست أك سنوات ثالث بعد إال اؼبهارة ىذه اليكتسبوف اؼبدرسة ىذه يف
  .اؼبدرسة يف

 
 
 
 



46 
 

 البيانات ومصادرها .د
ىذا البيانات  11البيانات ىي نتائج تسجيل الباحثة كاغبقائق أك العدد.

 علىجهاز بوتوف قبل استخداـ  مهارة الكالـ كتعلم تعليمالأنشطة  ىيالبحث 
ك آراء اؼبدرس  حملة عن اؼبدرسةؼبعرفة  رئيس اؼبدرسةكبعده، آراء  اؼبدخل االتصايل

 علىجهاز بوتوف كالتالميذ عن تعليم مهارة الكالـ قبل استخداـ  اللغة العربية
 االستبانة. نتائجالقبلي كاالختبار البعدم،  نتائج االختباركبعده،  اؼبدخل االتصايل

مصادر بيانات  22ِمن أين وبصل ذلك البيانات. فهيأما مصادر البيانات 
عشر من مدرسة اؼبنورة الثانوية  ادماأكىل ىي التالميذ يف الفصل اغب ىذا البحث

بيانات الثانية ال كمصادر ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓاإلسالمية ديوؾ جومبانج سنة دراسية 
من مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ ك مدرس اللغة العربية  رئيس اؼبدرسة ىي 

 .جومبانج لتكميلة البيانات احملتاجة
 (ٖ.ٖ)جدكؿ 

 البيانات كمصادرىا
 مصادر البيانات البيانات رقم
قبل  مهارة الكالـ كتعلم تعليمالأنشطة  .ٔ

اؼبدخل  علىجهاز بوتوف استخداـ 
 كبعده االتصايل

 ادمالتالميذ يف الفصل اغب
 عشر

 رئيس اؼبدرسة  حملة عن اؼبدرسةؼبعرفة  رئيس اؼبدرسةآراء  .ٕ
كالتالميذ عن  اللغة العربيةآراء اؼبدرس  .ٖ

جهاز تعليم مهارة الكالـ قبل استخداـ 
 كبعده اؼبدخل االتصايل علىبوتوف 

التالميذ يف الفصل اؼبدرس ك 
 عشر ادماغب

 ادمالتالميذ يف الفصل اغب القبلي كاالختبار البعدم نتائج االختبار .ٗ
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 عشر
 ادمالتالميذ يف الفصل اغب االستبانة نتائج .٘

 عشر
 

 البياناتأسلوب جمع  .ه
 :اليت استخدمها الباحث لنيل البيانات ىي اأساليب

 المالحظة .1
اؼبالحظة ىي كسيلة يستخدمها اإلنساف العادم يف اكتسابو اػبرباتو 
كمعلوماتو حيث قبمع خرباتنا من خالؿ ما نشاىده أك نسمع عنو، كلكن 

ؼبعرفة الباحث حُت يالحظ فإنو يتبع منهاجا معينا هبعل من مالحظاتو أساسا 
 ٔ٘كاعية أك فهم دقيقية لظاىرة معينة.

يقـو الباحث ىذه اؼبالحظة للحصوؿ على البيانات اليت تتعلق بأنشطة 
يف عملية تعلم كتعليم مهارة الكالـ، كاالتصاؿ بُت التالميذ أنفسهم، كمشاركة 

اؼبدخل  علىالتالميذ يف عملية تعلم كتعليم مهارة الكالـ جبهاز بوتوف 
 .االتصايل

 مقابلةال .2
ىي عملية إدراؾ البيانات ؽبدؼ البحث بأسلوب اأسئلة كاأجوبة بُت 

تعترب اؼبقابلة استبيانا شفويا يقـو من  ٕ٘الباحث اؼبخرب باستخداـ دليل اؼبقابلة.
خاللو الباحث هبمع معلومات كبيانات شفوية من اؼبفحوص، كاؼبقابلة أداة 

استخداـ  ٖ٘البشرية.مهمة للحصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ اؼبصادر 

                                                           
 ٜٗٔ، ص: ۱۱۱عماف، دار الفكر للنشر كالتوزيع ، البحث العلمي: مفهومو كأدكاتو كأساليبو، عبيدات، ذكفاف كآخركف، ٔ٘

20 Sugiono، Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D، (Bandung: Alfabeta، 0223), 002. 
 ٖ٘ٔ، البحث العلمي كمفهومو كأدكاتو كأساسيتوذكقاف عبيدات كآخركف،   ٖ٘
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الباحث اؼبقابلة عبميع البيانات حبالة تعليم مهارة الكالـ يف اؼبدرسة اؼبنورة 
 :الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج. كاستخداـ ؽبذه اؼبقامة فهو

 حملة عن اؼبدرسة)أستاذ أنطاف فرابوك اؼباجسًت( ؼبعرفة  رئيس اؼبدرسة. 
 مار الدين اؼباجستَت( ؼبعرفة طريقة )أستاذ أمُت أكؿ أ مدرس اللغة العربية

 ه.تعليم اللغة العربية كأحواؿ تالميذال
 م مهارة الكالـ.تعلؼبعرفة تنفيظ كمعوقات ىف  كبعض التالميذ اؼبدرسة 

يستطيع الباحث أف يقارف ما ىو التقدـ الذم  ،ىذه اؼبقابلة كالنتيجة
حصل عليها بعد عملية التعليم دبا قبلو، كيستخدـ الباحث أسئلة مفتوجو أف 

 البحث من البحوث الكمي.
 االستبانة .3

ي أدة للحصوؿ على اغبقائق كذبميع البيانات عن الظركؼ ى ةاالستبان
إعداد اجملموعة من اأسئلة ستبانة على كتعتمد االكاأساليب القائمة بالفعل، 

إلمالء  تلميذا كيطلب الباحث من عشرين ٗ٘.ترسل لعدد كبَت من أفراد اجملتمع
ؼبعرفة استجابات لقد قاـ الباحث توزيع اإلستبانة ايل التالميذ  .اإلستبانة
 .اؼبدخل اإلتصايلعلى يف تعليم مهارة الكالـ  جهاز بوتوف تطبيقبعد  التالميذ

 االختبار .4
االختبار ىو اآللة أكاإلجراء أك اأنشطة اؼبعقدة لتناكؿ قدرة سلوؾ 

 ٘٘الشخص إىل تصور الكفاءة يبلكها يف اؼبادة الدراسية اؼبعينة.
ختبار: أكال، االختبار نوعُت من اال البحث استخدـ الباحث يف ىذ

يف  جهاز بوتوف استخداـطبق عليهم يقبل أف  تالميذباحث للقدمو الالقبلي، 
عرؼ كفاءهتم قبل أف يبركا يلكي  اؼبدخل اإلتصايلعلى تعليم مهارة الكالـ 
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 Kusumah, Wijaya dan Dedi Dwitagama. Mengenal Penelitian Tindakan Kelas (Edisi: 2. Jakarta: 
PT Indeks, 2111), 78.  
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49 
 

بعد التجريبية  تالميذقدمو الباحث للييبية. ثانيا، االختبار البعدم، ك بالتجر 
اؼبدخل على يف تعليم مهارة الكالـ  جهاز بوتوف استخداـعرؼ فعالية يلكي 

 23فهو:ر مؤشراهتم يف اختبا تالميذأما معيار قباح ال اإلتصايل.
 (ٗ.ٖجدكؿ )

 معايَت قباح الطالب يف االختبار
 التقدير النتيجة الرقم
 فبتاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 جيد جدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 جيد ٜٚ-ٓٚ ٖ
 مقبوؿ ٜٙ-ٓٙ ٗ
 ضعيف ٜ٘-ٓ٘ ٘
 راسب ٜٗ> ٙ

 
 أسلوب تحليل البيانات .و

 التحليل الوصفي أسلوب ربليل البيانات اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىو
التحليل الوصفي لتقدًن البيانات على صورة ستخدـ الباحث ئي. ااإلحصا كالتحليل

يف تعليم مهارة  جهاز بوتوفكصفية من حيث معلومات كاغبقائق اؼبوجودة يف تطبيق 
تالميذ مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ ل اؼبدخل اإلتصايلعلى الكالـ 
 .جومبانج

حلل الباحث البيانات من نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم بالتحليل 
اؼبدخل على يف تعليم مهارة الكالـ  جهاز بوتوف فعالية استخداـاإلحصائي ؼبعرفة 
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. استخدـ الباحث تالميذ مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانجل اإلتصايل
قارنة ؼبباغبساب اليدكم  independent sample t-test( بنوع t-testاالختبار التائي )
. مهارة الكالـتعليم بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف كفاءة التالميذ 

 :ٚ٘ ( التايلt-testكربليل مستول فركؽ نتيجة التعلم اجملموعتُت تقاـ بالرمز التالية )
 

  
     

√(
∑ ٕ   ∑ ٕ  
       ٕ ) (

ٔ
  
 

ٔ
  
)

 

 

 توضيح:

 التجريبة  اؼبقياس اؼبعديل من ؾبموعة =  

 الضابطة  اؼبقياس اؼبعديل من ؾبموعة =  

 التجريبة  عدد التنوعي يف كل النتائج من ؾبموعة =0 ∑ 

 الضابطة  عدد التنوعي يف كل النتائج من ؾبموعة =0 ∑

 التجريبية  عدد الطالب من ؾبموعة =2 

الضابطة  عدد الطالب من ؾبموعة =0 

28تقرير " تػػ " :
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Ttabel( < "ت" اعبدكؿ )Thitung"ت" االحصاء ) = )Ha = حصلت التجريبة
 مقبوؿ

 فشلت التجريبة = مردكدH2(=Ttabel( > "ت" اعبدكؿ )Thitung"ت" االحصاء )

أما الفركض من ىذا الرمز يعٍت:

H2 :  اؼبدخل على يف تعليم مهارة الكالـ  جهاز بوتوف فعالية استخداـعدـ
.تالميذ مدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانجل اإلتصايل

Ha  :  على الكالـ مهارة تعليم يف بوتوف جهاز استخداـ فعاليةفعالية كجود 
 ديوؾ اإلسالمية الثانوية اؼبنورة مدرسة لتالميذ اإلتصايل اؼبدخل

.جومبانج
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

حملة عن اؼبدرسة اؼبنورة الثانوية  . اأكؿ ىوثالثة اؼبباحثوبتول ىذا الفصل على 
جهاز بوتوف ىف تعليم مهارة الكالـ  استخداـ ىو ثاينالو ،اإلسالمية ديوؾ جومبانج

 ىو ثالثباؼبدخل االتصايل يف اؼبدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج، كال
 :عرض البيانات كربليلها كتفسَتىا. كسيعرض الباحث كلها فيما يلي

 

  لمحة عن المدرسة المنورة الثانوية اإلسالمية ديوك جومبانج  :المبحث األول
 أحوال المدرسة .1

قبوديرهبو ديوؾ  -اؼبدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية تقع يف قرية قبيمبالؾ 
جومبانج. ىذه اؼبدرسة من أحد اؼبدارس اؼبوجودة يف اؼبعهد اؼبنورة اؼبسمي 
بالدراسة اؼبعادلة. ىذا اؼبعهد تدمج بُت اؼبنهج السلفي كاغبديث كتتميز بوجوب 

ظ القرآف. ىف ىذا اؼبعهد مرحلتاف, كنبا التحدث باللغة العربية أك اإلقبليزية كحف
 مرحلة متوسطة كمرحلة ثانوية. 

 ٙجومبانج يف تاريخ اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ  أقيمت ىذه اؼبدرسةك 
 .ٜ٘جاكل الشرقيةـ بالرسالة اؼبقررة من كزارة الشئوف الدينية ٕٛٓٓسنة  نيومن يو 

 الطلبة أحوال .2
 ٕٚٓـ ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓعدد الطلبة يف ىذه اؼبدرسة للسنة الدراسية 

. توضيحا ؽبذا فهذا ُتفصل كل طبقةفصال. ل ٙ ينقسم ىؤالء الطلبة إىلك طالبا. 
  32:ىو اعبدكؿ
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 (4.2الجدول )
 طلبة اؼبدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج

 الفصل الرقم
 عدد الطلبة لكل فصل

 المجموع
 نساء رجال

 ٓٛ ٔٗ ٜٖ العاشر 
 ٓٙ ٖٓ ٖٓ اغبادم عشر 
 ٚٙ ٖٚ ٖٓ الثاين عشر 

 ٕٚٓ المجموع
  
 من قبل المدرس تعليم اللغة العربيةال طريقةتنفيذ  .3

طريقة التدريس لتعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية 
دبعهد اؼبنورة. ال فرؽ ديوؾ جومبانج متساكيا مع طريقة التدريس اؼبستعملة 

 بينهما إال يف الكتاب اؼبقرر. كمن صور ىذه الطريقة كما يلی:
 يدخح اؼبعلم إىل حجرة الدرس حامال معو الكتاب اؼبقرر، كيطلب من

 الكتاب كاالىتماـ الكامل هبذا الكتاب، كعدـ اػبركج عنو، أكتالميذه فتح 
 الكتاب اؼبقرر، ر يف تدريساالستعانة بغَته. يعٍت تعليم اللغة العربية تنحص

يف  كشرح صبيع ؿبتوياتو بالتفصيل، كترصبتها إىل اللغة اأـ، كليس لو دكر يذكر
يستطيع  اختيار الكتاب، أك اغبذؼ من موضوعاتو أك الزيادة عليها، كمن مث ال

  .تغيَت طريقة التدريس أك التعديل فيها
 الوقت إىل شرحأما اؼبتعلم فال حوؿ لو كال قوة، حيث يستمع معظم 

بلغتو  اؼبعلم، كيدكف ما يسمعو يف مذكرة خاصة أك على حواشى الكتاب اؼبقرر
الرأم  اأـ، كليس لديو قدرة كال فرصة ؼبناقشة اؼبعلم، فضال عن صعوبة أبداء

 .اأنشطة أك تقدًن اؼبشورة، فيما يتعلق بالكتاب أك طريقة التدريس أك بعض
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 قرائي يف صدر الصفحة، مسبوقا أكيبدأ اؼبعلم الدرس اعبديد بنص 
 مذيال بقائمة من اؼبفردات اعبديدة، مث يقـو اؼبعلم بًتصبتها إىل لغة الدارسُت
 اأـ أك إىل لغة كسيطة، كيكتب ذلك على السبورة إف كجدت، أك يبلي على

 ، كىم يكتبوف خلفو، كقد يكوف معظمها مًتصبا يف الكتاب إىل اللغةتالميذال
 .تالميذة كسيطة يتقنها صبيع الاأـ أك إىل لغ

 ُت قراءتوهبالنا تالميذمث يقرأ اؼبعلم النص بنفسو، أك يطلب من أحد ال
 بعد ذلك فرصة لقراءة النص قراءة سرية، تالميذقراءة جهرية، كيعطي صبيع ال

 .ليتفرغ لكتابة القواعد كاأمثلة على السبورة
 حوية، اليت قد کتبيبدأ اؼبعلم بعد ذلك بشرح القواعد الصرفية كالن

يبضي  أمثلتها على السبورة يف أثناء القراءة السرية، ـبتارة من النص اؼبقرر. كقد
فيها من  ادبكقتا طويال يف شرح بعض اؼبصطلحات كاؼبسائل الصرفية كالنحوية، 

 .ذاستثناءات أك نوادر أك شوا
 ة،أما بقية اغبصة فتخصص عادة لبعض التدريبات الكتابية غَت اإلبداعي

 كتصريف اأفعاؿ كاأظباء كالصفات، كترصبة اعبمل كالعبارات من اللغة اأـ
 .كإليها، كملء الفراغات بكلمات ؿبفوظة

 بعد إنتهاء اؼبعلم من تعليم النص القرائي يف اأسبوع القادـ يواصل
 .تعليم اغبوار لتنمية مهارة الكالـ الدرس مناسبة بًتتيب الكتاب اؼبقرر يعٍت

 ىتماـ اؼبعلم هبذه اؼبهارة يف اؼبدرسة اؼبعادلة أف النص للحوار يفإ لكن قلّ 
  .يف اؼبعهد تالميذاحملاكرة اليت يناؿ ال الكتاب اؼبقرر غَت كاملة فاستغنی بتعليم

 :أما طريقة تدريس احملاكرة يف اؼبعهد فكما يلی
 يدخل اؼبعلم إىل حجرة الدرس حامال معو الكتاب اؼبقرر كيطلب من

و فتح الكتاب بعد أف يبُت ؽبم موضع الدرس، مث يقرأ النص بنفس هتالميذ
يقـو  ُت قراءتو قراءة جهرية. مثالناهب تالميذأحد ال بصوت كاضح، أك يطلب من
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النص  قراءة تالميذاؼبعلم بًتصبتها إىل لغة الدارسُت اأـ، مث يطلب من صبيع ال
 .قراءةن صامتة من أجل الفهم

  تقسيم الفصل إىل ؾبموعتُت: يبُت كيسار، أكينتقل اؼبعلم بعد ذلك إىل
 اماـ كخلف، مث يقرأ النص كيطلب من اجملموعة اأكىل أف تقرأ اعبملة اأكىل،
 اليت عادة ما تكوف سؤاال، كتقـو احملموعة الثانية بقراءة اعبملة الثانية، اليت ىي

 كاج أماـأف يطبق اغبوار باإلزد تالميذجواب اعبملة اأكىل. مث يطلب من كل 
كيطبقوىا  أف وبفظوا اغبوار يف غرفهم تالميذالفصل، كبعد ذلك يطلب اؼبعلم ال

 .يف اأسبوع القادـ
 أما مهارة الكتابة تنحصر يف كتابة اإلنشاء فقط كىذا أيضا تقليد کامل

الكلمات لتكوف صبلة مفيدة  الكتاب اؼبقرر. كمن اأنشطة يف اإلنشاء ترتيب
الفعلية كربويل  فقرة كاملة، ربويل اعبمل من اإلظبية إىل كترتيب العبارات لتكوف

يف الدركس  الفعل اؼباضي إىل الفعل اؼبضارع كىلم جرا. أما أنشطة اإلنشاء
يف اؼبدرسة  صص فيها أكثر بالنسبة للحصصاؼبعهدية فكثَتة كمتنوعة أف اغب

 .اؼبعادلة
 اؼبدرسة الثانويةكأما مهارة اإلستماع سواء يف الدركس اؼبعهدية أك يف 

من  اؼبعادلة ليس ىناؾ إىتماـ قط كما ذكرىا الباحث من قبل يف الفصل اأكؿ
جدا  ىذا البحث. أف اأنشطة كاؼبواد ؼبهارة اإلستماع يف الكتاب اؼبقرر قليل

 32.بل غَت موجود أصال
إنطالقا فبا سبق، استطاع الباحث أف يعطى االخحتصار أف طريقة 

غة العربية يف اؼبدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ىي طريقة التدريس لتعليم الل
القواعد كالًتصبة كقد يستخدـ بعض خطوات طريقة السمعية الشفهية كذلك يف 

 .احملاكرة فقط
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 مشكالت تعليم مهارة الكالم عند التالميذ .4

 (4.0الجدول )
 التالميذ من فصل التجرييب: عشركف قد قاـ الباحث توزيع اإلستبانة ايل

terkadang tidak iya soal No. 

- 3 21 
Apakah kamu suka dengan 

pelajaran bahasa arab? 
2 

3 2 20 
Apakah kamu berbicara bahasa arab 

setiap hari? 
0 

8 1 8 

Apakah kamu mudah memahami 

ketika lawan bicaramu bertanya 

dengan bahasa arab? 

3 

1 2 1 

Apakah lawan bicaramu mudah 

memahami ketika kamu bertanya 

dengan bahasa arab? 

1 

  02 
Apakah kamu suka dengan 

ketrampilan berbicara? 
2 

1 3 22 
Apakah pembelajaran bahasa arab 

selama ini menarik? 
3 

8 - 20 

Apakah guru telah menggunakan 

media atau model pembelajaran 

sehingga siswa senang belajar 

bahasa arab? 

2 

2 - 21 

Apakah kamu memerlukan aplikasi 

/ metode khususnya dalam maharoh 

kalam? 

8 

( أف معظم التالميذ وببوف العربية، ٔكجد الباحث )من ىذه اإلستبانة، 
، )( كجد الباحث أف معظم التالميذ يتكلموف ٕ) ( كحد ٖالعربية كل يـو

الباحث أف معظم التالميذ مل يفهموا كثَتا كالـ اؼبخاطب عند احملاكرة العربية، 
( كحد ٘( كحد الباحث أف معظم اؼبخاطبُت مل يفهموا كالـ اؼبتكلم، )ٗ)

( كحد الباحث أف تعلم ٙالباحث أف معظم التالميذ وببوف مهارة الكالـ، )
( كحد الباحث أف أأساتذة ٚالـ مل يكن جذابا، )العربية خاصة يف مهارة الك

مل يهتم كثَتا يف استخداـ أسلوب أك الطريقة عبعل تعلم الربية فعاال عند 
( كحد الباحث أف معظم التالميذ يريدكف جهاز أك أسلوب ٛالتالميذ، )

 خاصة لًتقيتهم يف مهارة الكالـ.
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ؼ الباحث كمن ىذه التحليالت اؼبنطلقة من مشكالت التالميذ عر 
ىناؾ أمر وبتاج حلولو يف مهارة الكالـ، كعرؼ الباحث جهاز بوتوف يبكن 

 تطبيقو غبل ىذه اؼبشكالت.
 المالحظة الميدانية .5

يف غرفة الدراسة ليعرؼ مدم تطبيق عملية  30اؼبالحظةب قاـ الباحث
التعلم يف مهارة الكالـ كمعاملة اأساتذة كالتالميذ فيها، كجد الباحث اأمور 

 :التالية
يف التعلم،  تالميذالبعض أنو عدـ جذابة  ال تقـو باعبيدم اللغة العربية يأف تعل .ٔ

 .كالـكذلك بسبب البفاض الدافع خاصة يف مادة مهارة ال
 تعليمأف التعلم يف  كالـالينشطوف كاليفهموف ؿبتول ال تالميذال بعض أف .ٕ

ِملّ بقراءة النصوص  ُتطبِّق كالـمهارة ال
ُ
 .(monoton) فحسب أك باؼب

 التوجد اأنشطة اؼبثَتة. تعليم مهارة الكالـأف التعلم يف  .ٖ
 اؼبتمحور حوؿ اؼبعلم. تعليم مهارة الكالـأف التعلم يف   .ٗ

خدـ ستَ يعٍت ي اؼبتمحور حوؿ اؼبعلم ما زاؿ كالـأف التعلم مهارة ال يف الواقع
أف يقرأ نص اؼبقركء الذم يهدؼ عليهم  تالميذتعيُت كل من ال يقة ىيالطر  اؼبعلم

الثابتة.  تالميذلكي يفهموف اؼبادة جيدا، كلكنها التدكر فعالية كالتصدر ضباسة ال
 .كالـالذين اليفهموف ؿبتول ال تالميذىذا الظركؼ تؤثر ال

اؼبيوؿ أف فيو  مثل جهاز بوتوفالتعلم  جهاز أك طريقةوبتاجوف  تالميذالكمن ىذه، 
م يفكرة اأساسية أف سيكوف التالميذ أحسن بتكوين البيئة الطبيعية أف التعلكيعود إىل ال

سيؤثر تأثَتا كثيقا إذا يباشر اؼبتعلم خبربة التعلم فبا يعرفو. عندما يتعلم التالميذ بنشط، 
الدماغ هبذا النشط،  فهذا أم أهنم يسيطركف على أنشطة التعلم، حىت يستخدـ التالميذ

إما اف يوجد اأفكار الرئيسية أك حل اؼبشكالت أك تطبيق ما تعلموه على مشكلة يف 
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اؼبنورة الثانوية يف اؼبدرسة  تالميذدعا الالتعلم النشط،  عية. كمن ىذا منهجاغبياة الواق
للمشاركة يف عملية التعلم، ليس فقط عقلينا كلكن جسدينا جومبانج اإلسالمية ديويك 

كهبذه الطريقة، يشعر التالميذ عادةن جبو أكثر إمتاعنا حىت تكوف نتائج التعلم  أيضنا
 .القصول

 مهارة الكالم بالمدخل االتصاليجهاز بوتون في تعليم  تخدامإس : لمبحث الثانيا
 المدرسة المنورة الثانوية اإلسالمية ديوك جومبانجفي 

 درسلقاءات، للمجموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة. بدأ اؼب ثالثةب درسقاـ اؼب
. التدريس للمجموعة الضابطة يف يـو ٕٕٔٓابريل ٔحىت  ٕٕٔٓ مارس ٚٔيف التاريخ 

صباحا. كأما التدريس للمجموعة  ٖٓ:ٛحىت الساعة  ٓٓ:ٚيف الساعة  ربعاءاأ
صباحا. أما عدد  ٖٓ:ٛحىت الساعة  ٓٓ:ٚيف الساعة  امسالتجريبية يف يـو اػب

طالبا، كعدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة ىو  ٖٓالتالميذ يف اجملموعة التجريبية ىو 
 طالبا. ٖٓ

 اإلختبار عن اؼبدرس يشرحللفصل الضابطة، للقاء اأكؿ  اػبطوات التعليميةأما 
 ليقرأ التالميذ بعض ويطلبك  كاحدا بعد كاحدا السابق اؼبادة عن التالميذ ويسأل، مث القبلي
 عنو كهبيب اغبوار مضموف من يفهموىا مل عما الدارسُت اؼبدرس يسأؿ. اغبوار مادة

 .اؼبدرس إشراؼ ربت القبلي اإلمتحاف التالميذ يعملمث  اؼبدرس
 اؼبوضوع ربت اغبوار مادة تصوير الدارسُت إىل اؼبدرس يوزعكللقاء الثاين، 

، صبلة بعد صبلةك  كلمة بعد كلمة اغبوار مادة عن يقرأمث  (اغبيواف حديقة إىل رحلةال)
 ليقرأ كاحد بعد كاحدا التالميذ بعض اؼبدرس يطلب. اؼبدرس قراءة يسمعوف كالتالميذ

 اؼبدرس يشرح مث الصعبة الكلمات معن عن ليسألوا الدارسُت اؼبدرس يأمرك  اغبوار مادة
 عنو كهبيب اغبوار مضموف من يفهموىا مل عما الدارسُت اؼبدرس سأؿ. يالكلمات تلك

 .اؼبدرس إشراؼ ربت اغبوار مادة التالميذ يًتجممث  اؼبدرس
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 ربت البعدم اإلمتحاف عن اؼبادة الدارسُت اؼبدرس يشرح كللقاء الثالث،
 كيعطي ؾبموعات ايل الدارسُت اؼبدرس يقسممث  (اغبيواف حديقة إىل رحلةال) اؼبوضوع

 اجملموعة من الدارسُت اؼبدرس يأمر. اغبوار يف سيتكلمهم عما كاغبدكد التوجيهات
 يأمر. مث كالطالقة كالنطق سالمة جهة بتقيم يقـوك  اغبوار لتطبيق الفصل أماـ ليقدموا
 بتصحيح كيقوموا الفصل أماـ أصحاهبم يعربه ما ايل باستماع اعبالسُت الدارسُت اؼبدرس
 .الشفهي تعبَتىم عند الدارسوف ىبطئو عما بتقوًن اؼبدرس كيقـو اعبارم اػبطأ

اػبطوات كاإلسًتاذبية اليت قاـ هبا اؼبدرس للفصل التجرييب عند عملية كأما 
 التعليم فكما اآليت:

 يشرح . مثالغياب کشف اؼبدرس يقرأك  السالـ يلقىك  اؼبدرس يدخلللقاء اأكؿ 
. اؼبدرس إشراؼ ربت القبلي اإلمتحاف يعملوف التالميذك  القبلي اإلختبار عن اؼبدرس

 اليت اعبديدة اؼبادة عن اؼبدرس يشرحك  اإلختبار نتائج اؼبدرس يعطيبعد اإلمتحاف 
 .القادـ اأسبوع يف سيعلمها

 
 يردكنو كىم التالميذ إىل السالـ يلقىك  هبدكء الفصل اؼبدرس يدخلكللقاء الثاين 

 کشف اؼبدرس يقرأ. بعد ذلك، الدارسوف عنو كهبيب اليـو ذلك أحواؽبم عن يسأؿ مث
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 ال اليت الكفاءة ك الكفائية معيار ىي كما سيتعلموؽبا الىت اؼبادة الدارسُت وأعلمك  الغياب
 .عليها وبصل أف دارس لكل بد

 إىل الطريق) اؼبوضوع ربت اغبوار مادة عن الدارسُت إىل اؼبدرس يشرحثانيا، 
 اؼبوضوع ربت اغبوار مادة ليشاىد كالشاشة اغباسوب اؼبدرس يسعل. مث (اغبيواف حديقة

، كالتالميذ يشاىدكف مادة اغبوار اؼبفركضة بوتوف جبهاز( اغبيواف حديقة إىل الطريق)
 جبهاز بوتوف.
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 اأكؿ من الشاشة يف اغبوار مادة جيدا يشاىد أف التالميذ صبيع اؼبدرس طلبي

 .الصعبة كالكلمات اؼبفردات من اؼبعٍت عن الدارسُت اؼبدرس يشرح، مث اأخر حيت
 

، قطعة بعد قطعة بوتوف جهاز من الكلمات قطعة ليكرر الدارسُت اؼبدرس يأمر
 .بوتوف جهاز من شهد قد كما أصدقائو مع اغبوار ليكرر الدارسُت اؼبدرس يأمرمث 
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 لفهم تقويبا التالميذ بعض إىل تعليمها مت الذم اؼبواد حوؿ اؼبدرس يسأؿكأخَتا، 
 التكلم بتمرين كااللتزاـ اعبيد بالتعلم اؼبدرس يوصي، مث اؼبعلمة اؼبواد كبو الدراسُت
 بقراءة الدرس اؼبدرس ىبتتم. التعبَت يف قدرهتم لًتتقي العربية باللغة بالكالـ كالتعويد

 عنها كهبيب بالسالـ الدراسية الغرفة من اؼبدرس ىبرج، مث "العاؼبُت رب هلل اغبمد"
 .الدارسوف
 اؼبوضوع ربت البعدم اإلمتحاف عن اؼبادة الدارسُت اؼبدرس يشرحثالث للقاء الك 

 التوجيهات كيعطي ؾبموعات ايل الدارسُت اؼبدرس يقسممث  (اغبيواف حديقة إىل الطريق)
 أماـ ليقدموا اجملموعة من الدارسُت اؼبدرس يأمر. اغبوار يف سيتكلمهم عما كاغبدكد
 اؼبدرس يأمرمث . كالطالقة كالنطق سالمة جهة بتقيم يقـوك  اغبوار لتطبيق الفصل

، ال يتم . يف ىذا التطبيقالفصل أماـ أصحاهبم يعربه ما ايل باستماع اعبالسُت الدارسُت
ليس ؾبرد  التحدث، أف اؼبدخل االتصايل ىي مبطيةًن الطالب على اأخطاء عند و تق

 .تعلم القواعد اللغوية كإمبا تعلمها كوسيلة االتصاؿ

 

مهارة الكالم بالمدخل االتصالي في في تعليم  فعالية جهاز بوتونالمبحث الثاني : 
 المدرسة المنورة الثانوية اإلسالمية ديوك جومبانج

االسالمية  الثانوية اؼبنورة اؼبدرسةيف الدراسة اؼبيدانية اليت قد قاـ هبا الباحث يف 
على  يف تعليم مهارة الكالـ ريبة باستخداـ جهاز بوتوفذب ، حصل علىديويك جومبانج
ريبة ىذه اأسلوب قدـ الباحث الفرض كيف ذب. لدل اجملموعة التجريبية اؼبدخل اإلتصايل

 الثانوية اؼبنورة اؼبدرسة لدل التالميذ يف لًتقية مهارة الكالـأف استخدامها فعاؿ 
 نتيجة االختبار . كيف ىذه اغبالة، صبع الباحث البيانات منديويك جومبانجاالسالمية 

 جهاز بوتوف ، كاالختبار البعدم يعٍت بعد ذبريب القبلي يعٍت قبل ذبريب جهاز بوتوف
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من نتيجة االختبار  كصبع أيضا البيانات مقارنة طالبا يف اجملموعة التجريبية، ٖٓمن 
 .طالبا يف اجملموعة الضابطة ٖٓالقبلي ك البعدم من 

 نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .2
 للمجموعة الضابطة نتيجة اإلختبار القبلي . أ

 
(4.3) جدوال

الضابطة جملموعة القبلي اإلختبار نتائج

 أسماء الطلبة ـ
 الكالم نواحي مهارة

جهة  البيان المجموعة
 سالمة

 الطالقة النطق

ٔ ANA MALIKA 

KHUMAIROH 
ٕٗ ٕٚ ٖٔ ٕٛ 

جيد 
 جدا

ٕ ANGGUN ANGRRAINI ٕٛ ٖٓ ٕٜ ٛٚ 
جيد 
 جدا

ٖ ANISSA NUR ISLAMIATI ٕٛ ٕ٘ ٖٔ ٛٗ 
جيد 
 جدا

ٗ CHUSNUN NADIYATUL 

ULYA 
 جيد ٜٚ ٜٕ ٕ٘ ٕ٘

٘ DEWI SAWITRI ٕٕ ٕ٘ ٕٗ ٚٔ جيد 

ٙ ELIK ULYA UZLIFATUL 

JANNAH 
ٕٕ ٖٓ ٖٓ ٕٛ 

جيد 
 جدا

ٚ IKRIMA KHOLIDIA ٕٓ ٕ٘ ٕٛ ٖٚ جيد 

ٛ ILMAR ROSIDAH ٕٛ ٖٓ ٕٔ ٜٚ جيد 

ٜ INDI LAYYIN 

NATUSSYFA 
 جيد ٜٚ ٜٕ ٕٗ ٕٙ
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ٔٓ INTAN NUR HIDAYATI ٖٓ ٕٜ ٕٖ ٕٛ 
جيد 
 جدا

ٔٔ IRA KURNIATI ٔٛ ٕٓ ٕٛ ٙٙ مقبوؿ 

ٕٔ ISMI PUTRI SYAH RANNI ٕٚ ٕٛ ٕٛ ٖٛ 
جيد 
 جدا

ٖٔ KHARISMA NUR 

FITRIYAH 
 جيد ٙٚ ٕٔ ٕٚ ٕٛ

ٔٗ MAFELA EKA CANDRA 

APRILIA 
 جيد ٛٚ ٜٔ ٕٛ ٖٔ

ٔ٘ MARATUL MAKHBUBAH ٕٚ ٕٛ ٕٙ ٛٔ 
جيد 
 جدا

ٔٙ MISNA RIZKI NANDA ٕٓ ٕ٘ ٕٙ ٚٔ جيد 

ٔٚ NAYLA FAKHROH 

ULUWIYAH 
ٕٜ ٕٜ ٕ٘ ٖٛ 

جيد 
 جدا

ٔٛ NUR RIZQIYATUS 

SA'DIYAH 
 مقبوؿ ٜٙ ٕٓ ٕ٘ ٕٗ

ٜٔ NUR ROTUN AMALIA AL 

HADAD 
ٖٔ ٕٜ ٕٓ ٛٓ 

جيد 
 جدا

ٕٓ NURMA FADIA 

SALSABILA 
ٕٚ ٕٙ ٕٚ ٛٓ 

جيد 
 جدا

ٕٔ PUTRI 

ASLIKATUSSA'IDAH 
 مقبوؿ ٛٙ ٕٛ ٕٓ ٕٓ

ٕٕ PUTRI NABILA ٕٗ ٕٙ ٕٔ ٚٔ جيد 

ٕٖ PUTRI SSYA ٕ٘ ٕٗ ٕٖ ٕٚ جيد 

ٕٗ RISALATUL 

MUAWANAH 
 جيد ٛٚ ٜٔ ٖٓ ٜٕ

ٕ٘ RISMA KHUZAIMATUL 

HUSNAH 
 جيد ٔٚ ٕٕ ٕ٘ ٕٗ

ٕٙ ROSYADANIATU 

SYA'BINA 
 مقبوؿ ٜٙ ٕٔ ٕ٘ ٖٕ
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ٕٚ RUQOYYAH EL FAZA ٕٛ ٕٛ ٕٙ ٕٛ 
جيد 
 جدا

ٕٛ SALSA AMALIA ٖٓ ٖٔ ٕٕ ٖٛ 
جيد 
 جدا

ٕٜ SEPTIA WARDATUL 

ATQI 
 جيد ٗٚ ٕٕ ٕٗ ٕٛ

ٖٓ SITI ZAHROTUL A`YUN ٕٛ ٕٖ ٕٗ ٚ٘ جيد 
  0722 747 792 774 العدد

  72.97 04.72 02.72 2..0 المعدول


 ظهرت نتائج ىذا االختبار القبلي، أف التالميذ نالوا الدرجة اؼبعدلة
 الكالـ العربية يف اؼبستول جيد. كمن يعٌت ذلك أف قدرة التالميذ علي ٖٜ،ٙٚ

اعبدكؿ أّما  .العربية بصفة عامة جيد الكالـ قدرة التالميذ عليأف  ىنا يتضح
( : نتائج اإلختبار القبلي جملموعة ٖ.ٗ"اعبدكاؿ ) بػػ موجود يف اؼبلحق

 الضابطة".
(4.4) جدوال

الضابطة جملموعة القبلي اإلختبار نتيجة تقدير

المؤية النسبةعددالتقديرالنتيجةـ

--فبتاز212-222

 20124جدا جيد082-81

 21136334جيد322-21

 1236334مقبوؿ132-31

 --ضعيف222-21

 --راسب11>3

:33133المجموع
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من ( ٖٖٝ,ٖٔ) كذبد يف اعبدكؿ أف بعض الطلبة يف اجملموعة الضابطة
( ٝٓٗ)ضعفوف يف مادة الكالـ، أف درجتهم يف درجة مقبوؿ. ك عدد الطلبة

اعبدكؿ موجود يف جيد. أّما منهم يف درجة  (ٝٙٙ,ٙٗ)ك منهم يف درجة جيد
 (: تقدير نتيجة اإلختبار القبلي جملموعة الضابطة".ٗ.ٗبػػ"جدكاؿ ) اؼبلحق

 
 نتيجة اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة . ب

(4.5) جدوال

الضابطة جملموعة البعدم اإلختبار نتائج

الطلبة أسماءـ

الكالم مهارة نواحي

البيانالمجموعة جهة 
سالمة

الطالقةالنطق

2ANA MALIKA KHUMAIROH 52 52 03 18 جدا جيد 

0ANGGUN ANGRRAINI 51 03 03 11 جدا جيد 

3ANISSA NUR ISLAMIATI 52 52 03 15 جدا جيد 

1
CHUSNUN NADIYATUL 
ULYA 

 جدا جيد 13 52 52 52

2DEWI SAWITRI 50 52 52 27 جيد 

3
ELIK ULYA UZLIFATUL 
JANNAH 

 جدا جيد 10 52 52 52

2IKRIMA KHOLIDIA 58 57 52 27 جيد 

8ILMAR ROSIDAH 51 03 52 10 جدا جيد 

1INDI LAYYIN NATUSSYFA 52 52 52 18 جدا جيد 

22INTAN NUR HIDAYATI 03 52 52 12 جدا جيد 

22IRA KURNIATI 55 52 51 22 جيد 



67 
 

20ISMI PUTRI SYAH RANNI 52 51 51 10 جدا جيد 

23KHARISMA NUR FITRIYAH 51 52 52 13 جدا جيد 

21
MAFELA EKA CANDRA 
APRILIA 

 جيد 22 53 52 03

22MARATUL MAKHBUBAH 52 51 51 10 جدا جيد 

23MISNA RIZKI NANDA 55 52 52 27 جيد 

22
NAYLA FAKHROH 
ULUWIYAH 

 جدا جيد 17 52 52 52

28NUR RIZQIYATUS SA'DIYAH 57 52 50 25 جيد 

21
NUR ROTUN AMALIA AL 
HADAD 

 جدا جيد 12 52 52 08

02NURMA FADIA SALSABILA 52 52 51 18 جدا جيد 

02PUTRI ASLIKATUSSA'IDAH 50 57 51 22 جيد 

00PUTRI NABILA 57 52 57 27 جيد 

03PUTRI SSYA 52 57 52 27 جيد 

01RISALATUL MUAWANAH 52 03 50 15 جدا جيد 

02
RISMA KHUZAIMATUL 
HUSNAH 

 جيد 22 52 52 57

03ROSYADANIATU SYA'BINA 57 52 57 20 جيد 

02RUQOYYAH EL FAZA 51 51 52 15 جدا جيد 

08SALSA AMALIA 52 03 52 12 جدا جيد 

01SEPTIA WARDATUL ATQI 51 57 52 22 جيد 

32SITI ZAHROTUL A`YUN 51 52 57 21 جيد 

  2384 793 803 788العدد

  79.46 26.43 26.76 26.26المعدول

 ، أف التالميذ نالوا الدرجة اؼبعدلةبعدمنتائج ىذا االختبار ال أف ظهرت
الكالـ العربية يف اؼبستول جيد  عٌت ذلك أف قدرة التالميذ عليم (ٙٗ.ٜٚ)
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. العربية بصفة عامة جيد جدا الكالـقدرة التالميذ علي فإف ىنا  جدا. كمن
 (: نتائج االختبار البعدم جملموعة الضابطة".٘.ٗبػػ"جدكاؿ )

 

(4.6) جدوال

الضابط جملموعة البعدم اإلختبار نتيجة تقدير

المؤية النسبةعددالتقديرالنتيجةم

--فبتاز212-222

 22236334جدا جيد082-81

 23136334جيد322-21

 --مقبوؿ132-31

 --ضعيف222-21

 --راسب11>3

:133 33المجموع

 
الضابطة كذبد يف اعبدكؿ السابق أف بعض الطلبة يف اجملموعة 

من عدد  (ٖٖ,ٖٗ%)ك ىف درجة جيد جدا. من عدد الطلبة (ٝٙٙ,ٙ٘)
(: تقدير نتيجة اإلختبار البعدم جملموعة ٙ.ٗىف درجة جيد. بػػ"جدكاؿ ) الطلبة

 الضابطة".
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 نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .ٕ
 للمجموعة التجريبية نتيجة اإلختبار القبلى .أ 

(4.7) جدوال

التجرييب جملموعة القبلي اإلختبار نتائج

الطلبة أسماءـ

الكالم مهارة نواحي

البيانالمجموعة جهة 
سالمة

الطالقةالنطق

2
CHAMIM SEPTIANTO 
WIDODO 

 مقبوؿ 20 24 21 19

0HASAN MA'RUF 17 18 22 22 ضعيف 

3IBNU AJAR 18 19 24 28 مقبوؿ 

1IMAM MUKHLIS KHOIR 21 21 25 22 مقبوؿ 

2IMAM NAWAWI 19 21 21 22 ضعيف 

3KRISNA 19 18 22 22 ضعيف 

2M. FATHUL BAARI 22 22 21 27 مقبوؿ 

8
MUHAMMMAD SAHAL 
SYAMSUL ARIFIN 

 ضعيف 22 21 19 21

1
MOCHAMMAD 
SHOFIYYUDDIN 
ALKAFAYANI 

 مقبوؿ 22 19 22 25

22MOH. ALI MUZAKKI 21 22 21 20 مقبوؿ 

22MOH. SUCIPTO UTOMO 26 19 22 22 مقبوؿ 

20
MOH. TAUFIQIH 
ARDIANSYAH 

 مقبوؿ 28 22 19 21

23
MOHAMMAD ROFID 
NAFI'UDDIN 

 مقبوؿ 27 21 24 19

21
MUCHAMMAD SALMAN 
AFIFI 

 مقبوؿ 23 21 19 21

22MUHAMMAD NAJIB 18 21 21 22 ضعيف 
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23
MUHAMMAD FATTAHILLAH 
AL MUBAROK 

 ضعيف 22 21 21 19

22MUHAMMAD HUSEIN 19 18 21 21 ضعيف 

28
MUHAMMAD IRFAN 
FITRONI 

 مقبوؿ 20 21 22 21

21
MUHAMMAD LUKMANUL 
HAKIM 

 جيد 25 22 24 26

02
MUHAMMAD NUR 
KAMALUDDIN 

 جيد 28 21 24 27

02
MUHAMMAD ZAINUL 
ABIDIN FIKRI 

 مقبوؿ 28 22 19 21

00MUHAMMAD ZAINUL HAQ 23 22 21 22 مقبوؿ 

03
MUHAMMAD ZUHDI 
ARROYYAN 

 ضعيف 22 21 19 21

01
NAZILATUL PUTRA 
NASRULLOH 

 مقبوؿ 20 19 22 22

02
CHAMIM SEPTIANTO 
WIDODO 

 مقبوؿ 23 21 19 21

03HASAN MA'RUF 27 21 21 21 مقبوؿ 

02IBNU AJAR 19 21 21 22 ضعيف

08IMAM MUKHLIS KHOIR 24 23 21 22 مقبوؿ 

01IMAM NAWAWI 22 22 19 20 مقبوؿ 

32KRISNA 21 22 26 22 مقبوؿ 

 1884 632 619 633العدد


 62.8 21.06 20.63 21.1المعدول


 .ب 

 
 ، أف التالميذ نالوا الدرجة اؼبعدلةبعدمظهرت نتائج ىذا االختبار ال

. مقبوؿالكالـ العربية يف اؼبستول  عٌت ذلك أف قدرة التالميذ عليم (ٛ.ٕٙ)
اعبدكؿ أّما  .مقبوؿالعربية بصفة عامة  الكالـقدرة التالميذ علي فإف ىنا  كمن

 اإلختبار البعدم جملموعة التجرييب".( : نتائج ٚ.ٗبػػ"جدكاؿ ) موجود يف اؼبلحق
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(4.8) جدوال

التجرييب جملموعة القبلي اإلختبار نتيجة تقدير

المؤية النسبةعددالتقديرالنتيجةـ

--فبتاز212-222

 --جدا جيد082-81

 036334جيد322-21

 21336334مقبوؿ132-31

 1324ضعيف222-21

 --راسب11>3

:33133المجموع

 
التجرييب كذبد يف اعبدكؿ السابق أف بعض الطلبة يف اجملموعة 

 مقبوؿ.منهم يف درجة  (ٖٖٝ,ٖٙ)كىف درجة جيد.  من عدد الطلبة(ٝٙٙ,ٙ)
بػػ"جدكاؿ  اعبدكؿ موجود يف اؼبلحقأّما  .ضعيفمنهم يف درجة  (ٖٝٓ)ك
 التجرييب."( : تقدير نتيجة االختبار القبلي جملموعة ٛ.ٗ)

 
 للمجموعة التجريبية نتيجة اإلختبار البعدم .ج 

(4.9) جدوال

التجريبية جملموعة البعدم اإلختبار نتائج

الطلبة أسماءـ

الكالم مهارة نواحي

البيانالمجموعة جهة 
سالمة

الطالقةالنطق

2
CHAMIM SEPTIANTO 
WIDODO 

 جيد 25 57 52 50
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0HASAN MA'RUF 57 55 50 22 مقبوؿ 

3IBNU AJAR 52 57 57 20 جيد 

1IMAM MUKHLIS KHOIR 57 52 52 22 جيد 

2IMAM NAWAWI 55 50 57 22 مقبوؿ 

3KRISNA 57 58 52 23 جيد 

2M. FATHUL BAARI 50 57 57 28 جيد 

8
MUHAMMMAD SAHAL 
SYAMSUL ARIFIN 

 مقبوؿ 21 57 50 58

1
MOCHAMMAD 
SHOFIYYUDDIN 
ALKAFAYANI 

 جيد 20 55 52 52

22MOH. ALI MUZAKKI 57 57 58 22 مقبوؿ 

22MOH. SUCIPTO UTOMO 52 50 55 28 جيد 

20
MOH. TAUFIQIH 
ARDIANSYAH 

 جيد 28 57 50 57

23
MOHAMMAD ROFID 
NAFI'UDDIN 

 جيد 23 55 57 57

21
MUCHAMMAD SALMAN 
AFIFI 

 جيد 25 57 55 52

22MUHAMMAD NAJIB 57 52 50 20 جيد 

23
MUHAMMAD FATTAHILLAH 
AL MUBAROK 

 جيد 23 50 50 57

22MUHAMMAD HUSEIN 53 50 52 21 مقبوؿ 

28
MUHAMMAD IRFAN 
FITRONI 

 جيد 23 55 52 50

21
MUHAMMAD LUKMANUL 
HAKIM 

 جيد 22 52 57 52

02
MUHAMMAD NUR 
KAMALUDDIN 

 جدا جيد 13 52 52 52

02
MUHAMMAD ZAINUL 
ABIDIN FIKRI 

 جيد 28 57 50 57

00MUHAMMAD ZAINUL HAQ 52 52 52 22 جيد 

03
MUHAMMAD ZUHDI 
ARROYYAN 

 جيد 28 55 52 57
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01
NAZILATUL PUTRA 
NASRULLOH 

 جيد 27 52 52 50

02
CHAMIM SEPTIANTO 
WIDODO 

 جيد 22 52 57 52

03HASAN MA'RUF 52 52 50 22 جيد 

02IBNU AJAR 57 55 57 23 جيد 

08IMAM MUKHLIS KHOIR 52 52 55 22 جيد 

01IMAM NAWAWI 52 52 55 27 جيد 

32KRISNA 50 50 51 27 جيد 

 2165 714 722 729العدد
 

 72.16 23.8 24.06 24.3المعدل
 

 
 ، أف التالميذ نالوا الدرجة اؼبعدلةبعدمنتائج ىذا االختبار ال أف ظهرت

. جيدالكالـ العربية يف اؼبستول  قدرة التالميذ عليعٌت ذلك أف م (ٙٔ.ٕٚ)
جيد. بػػ"جدكاؿ العربية بصفة عامة  الكالـقدرة التالميذ علي فإف ىنا  كمن

 ( : نتائج االختبار البعدم جملموعة التجريبية."ٜ.ٗ)
 

(4.22) جدوال

التجريبية جملموعة البعدم اإلختبار نتيجة تقدير

المؤية النسبةعددالتقديرالنتيجةم

--فبتاز212-222

 236334جدا جيد082-81

 01824جيد322-21

 2236334مقبوؿ132-31

 --ضعيف222-21
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 --راسب11>3

:33133المجموع

 
 التجريبيةكذبد يف اعبدكؿ السابق أف بعض الطلبة يف اجملموعة 

. منهم يف درجة جيد (ٝٓٛ). كىف درجة جيد جدا من عدد الطلبة( ٖٖٝ,ٖ)
 ( : تقدير نتيجةٓٔ.ٗمقبوؿ. بػػ"جدكاؿ )منهم يف درجة  (ٝٙٙ,ٙٔ)ك

 االختبار البعدم جملموعة التجريبية."
 

 اؼبقارنة بُت النتيجة اإلختبار القبلي للمجموعتُت الضابطة كالتجريبية .د 
 (4.22جدوال )

 والتجريبية المقارنة بين النتيجة االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة

 التقدير النتيجة م
 الفصل التجريبي الفصل الضابط

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المؤوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المؤوية

 - - - - فبتاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 - - ٝٓٗ ٕٔ جيد جدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 ٝٙٙ,ٙ ٕ ٝٙٙ,ٙٗ ٗٔ جيد ٜٚ-ٓٚ ٖ

 ٖٖٝ,ٖٙ ٜٔ ٖٖٝ,ٖٔ ٗ مقبوؿ ٜٙ-ٓٙ ٗ

 ٖٝٓ ٜ - - ضعيف ٜ٘-ٓ٘ ٘

 - - - - راسب ٜٗ> ٙ

 2221 72 2221 72 العدد
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طلبة من  ٗأف  فوجد (ٔٔ.ٗيف اؼبالحق )اعتمادا على اعبدكؿ 
طلبة من اجملموعة الضابطة ك  ٗ مث، ضعيفاجملموعة التجربية حصلوا على درجة 

طلبة من  ٗٔ مث، مقبوؿعلى درجة  وامن اجملموعة التجربية حصل طلبة ٜٔ
 من ٕٔمث  .على درجة جيد وااجملموعة التجربية حصل من ٕ اجملموعة الضابطة ك

 .على درجة جيد جدا وااجملموعة الضابطة حصل

 نتائج التالميذ في االختبارين )القبلي والبعدي( .7

 (4.20جدوال )
 االنحراف بين الفصلين

 م
 الفصل التجريبي الفصل الضابط

Y2 Y0 (Y) Y0 X2 X0 (X) X0 
ٔ ٕٛ 18 -ٔ ٔ 20 25 ٜ ٛٔ 

ٕ ٛٚ 11 ٔ ٔ 22 22 ٕٔ ٔٗٗ 

ٖ ٛٗ 15 -ٕ ٗ 28 20 ٕٔ ٔٗٗ 

ٗ ٜٚ 13 ٔ ٔ 22 22 ٔٔ ٕٔٔ 

٘ ٚٔ 27 ٖ ٜ 22 22 ٔٓ ٔٓٓ 

ٙ ٕٛ 10 ٔ ٔ 22 23 ٔٔ ٕٔٔ 

ٚ ٖٚ 27 ٔ ٔ 27 28 ٚ ٜٗ 

ٛ ٜٚ 10 ٗ ٔٙ 22 21 ٜ ٛٔ 

ٜ ٜٚ 18 ٕ ٗ 22 20 ٚ ٜٗ 

ٔٓ ٕٛ 12 ٖ ٜ 20 22 ٙ ٖٙ 

ٔٔ ٙٙ 22 ٜ ٛٔ 22 28 ٗ ٔٙ 

ٕٔ ٖٛ 10 - - 28 28 ٔٓ ٔٓٓ 
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ٖٔ ٚٙ 13 ٗ ٔٙ 27 23 ٙ ٖٙ 

ٔٗ ٚٛ 22 ٔ ٔ 23 25 ٕٔ ٔٗٗ 

ٔ٘ ٛٔ 10 ٕ ٗ 22 20 ٔٗ ٜٔٙ 

ٔٙ ٚٔ 27 ٖ ٜ 22 23 ٔٔ ٕٔٔ 

ٔٚ ٖٛ 17 ٔ ٔ 21 21 ٔٓ ٔٓٓ 

ٔٛ ٜٙ 25 ٖ ٜ 20 23 ٚ ٜٗ 

ٜٔ ٛٓ 12 ٘ ٕ٘ 25 22 ٗ ٔٙ 

ٕٓ ٛٓ 18 ٔ ٔ 28 13 ٜ ٛٔ 

ٕٔ ٙٛ 22 ٚ ٜٗ 28 28 ٔٓ ٔٓٓ 

ٕٕ ٚٔ 27 ٖ ٜ 22 22 ٕٔ ٔٗٗ 

ٕٖ ٕٚ 27 ٕ ٗ 22 28 ٕٔ ٔٗٗ 

ٕٗ ٚٛ 15 ٗ ٔٙ 20 27 ٔٔ ٕٔٔ 

ٕ٘ ٚٔ 22 ٗ ٔٙ 23 22 ٔ٘ ٕٕ٘ 

ٕٙ ٜٙ 20 ٗ ٔٙ 21 22 ٚ ٜٗ 

ٕٚ ٕٛ 15 - - 22 23 ٔٔ ٕٔٔ 

ٕٛ ٖٛ 12 ٕ ٗ 22 22 ٛ ٙٗ 

ٕٜ ٚٗ 22 ٘ ٕ٘ 20 27 ٔٔ ٕٔٔ 

ٖٓ ٚ٘ 21 ٖ ٜ 22 27 ٘ ٕ٘ 

 2899 283 2165 1884 342 76 2384 2308 المجموع

N   y∑ y2∑   x∑ x2∑ 
-tعرفة نتائج اختبار القبلي كاختبار البعدم، فحِسب الباحث باستخداـ الرمز ؼب

testالباحث  كقاـأسلوب ربليل البيانات يف ىذا البحث ىو اإلحصاء االستداليل، يعٍت
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( ٕٔ.ٗيف اؼبالحق بػػ "اعبدكاؿ )ك ىذا توضيح ما يف اعبدكؿ  (t-test ) "ت" باالختبار
 :أك اجملموعتُت االكبراؼ بُت الفصلُت

 
  

     

√{
∑ 

ٕ
 ∑ 

ٕ

 ٔ   ٕ  ٕ} {
ٔ
 ٔ
 

ٔ
 ٕ
}

 

  



78 
 

 توضيح:

Mx : التجريبة  اؼبقياس اؼبعديل من ؾبموعة 
My : الضابطة  اؼبقياس اؼبعديل من ؾبموعة 
∑xٕ  : التجريبة  ؾبموعةعدد التنوعي يف كل النتائج من 
∑yٕ : الضابطة  عدد التنوعي يف كل النتائج من ؾبموعة 
Nٔ : التجريبية  عدد التالميذ من ؾبموعة 
Nٕ : الضابطة  عدد التالميذ من ؾبموعة 
Xٔ : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 
Xٕ : نتائج االختبار البعدم من اجملموعة التجريبية 
X :  االكبراؼ من نتائج اجملموعة التجريبيةعدد 

Xٕ : عدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبية 
x∑ :  عدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة التجريبيةؾبموع 

xٕ
 عدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبيةؾبموع  : ∑

Yٔ : ضابطةنتائج االختبار القبلي من اجملموعة ال 
Yٕ : ضابطةنتائج االختبار البعدم من اجملموعة ال 
Y : ضابطةعدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة ال 

Yٕ : ضابطةعدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة ال 
Y∑ :  ضابطةعدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة الؾبموع 

Yٕ
 ضابطةعدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة الؾبموع  : ∑

لخص الباحث بعرض النتائج اآلتية كىي ؾبموع يبعد توضيح اعبدكؿ السابق، 
عدد االكبراؼ كؾبموع عدد االكبراؼ اؼبربع من اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة، 

 عدد االكبراؼ اؼبربع من اجملموعتُتؾبموع االكبراؼ ك ؾبموع عدد يلي :  كىي كما
عدد االكبراؼ اؼبربع ؾبموع ك  ٙٚ=  (∑Yراؼ )عدد االكبؾبموع تتكوف على : نتيجة  
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(Yٕ
 ٖٕٛ=  (∑X) عدد االكبراؼؾبموع  . كأّمااجملموعة الضابطةيف  ٕٖٗ=  (∑

Xٕعدد االكبراؼ اؼبربع )ؾبموع ك 
. كلتوضيح اعبدكاؿ اجملموعة التجريبيةيف  ٜٜٕٛ= (∑

االكبراؼ  عددؾبموع االكبراؼ ك ؾبموع عدد ( : ٖٔ.ٗ)اعبدكؿ موجود يف اؼبالحق بػػػ "
 ".اؼبربع من اجملموعتُت

 (4.13)الجدول 

عدد االكبراؼ اؼبربع من اجملموعتُتؾبموع االكبراؼ ك ؾبموع عدد 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة

عدد ؾبموع 
االكبراؼ

(Y∑) 

عدد ؾبموع 
االكبراؼ اؼبربع 

(Y
0

∑) 

عدد ؾبموع 
االكبراؼ

(X∑) 

عدد ؾبموع 
االكبراؼ اؼبربع 

(X
0

∑) 
76 342 283 2899 

 

 ؿ النتائج السابقة إىل الرمز االحصائي اآليت:بإدخا الباحثذلك قاـ  كبعد
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ٜٚ ٜ
ٔ ٖٛ 

 

        
 

df = Nx + Ny – ٕ 
 = ٖٓ + ٖٓ – ٕ 
 = ٘ٛ 
tsٓ,ٓ٘ = 00222 
tsٓ,ٓٔ = 00222 

 = 310 - 
(23)0

32
 

 = 310 - 
2223

32
 

 = 310 – 210623 

 = 149447 

مث قاـ  33 13اإلحصائي =   tكمن اعبدكؿ السابق كجد الباحث أف نتيجة 
 Degree of). مث حبث الباحث بنتيجة يف القائمة اغبربية t-tableبتعيُت  الباحث

Freedom) df = Nx+Ny-0 = 32+32-0 = 28 فوجد t-table  = يف  06222أف نتيجة
فوجد نتيجة كما  t-table. إذا قوبل بػ %٘ ومئاؼبيف التقدير  06332ك  %،ٔ ومئاؼبالتقدير 
 .33 13>06332>06222يلي : 

Ttabel)"ت" اعبدكؿ  < (Thitung)"ت" االحصاء  " تػػ " : تقرير )= Ha 
 حصلت التجريبة = مقبوؿ.

فشلت التجريبة =  Hٓ=  (Ttabel)"ت" اعبدكؿ  > (Thitung)"ت" االحصاء 
 مردكد.

 06222= % ٔوم ئأكرب من نتيجة التقدير اؼب 33 13اإلحصائي =  tكأف نتيجة 

مقبوؿ أم  Haكذلك دبعٌت أف  0,332=  %٘ ومئاؼبككذلك أكرب من نتيجة التقدير 
على  يةفعال (powtoon) جهاز بوتوففركض ىذا البحث مقبوؿ. كخالصتها أف استخداـ 

 التالميذ يف تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالـ. قدرة إثارة
 

 

  



81 
 

 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

تعليم مهارة الكالم بالمدخل االتصالي في المدرسة  استخدام جهاز بوتون في .2
 المنورة الثانوية اإلسالمية ديوك جومبانج

اللغوية مهم جدا يف عملية تعليم اللغة العربية  طريقة التعليمف استخداـ إ
اؼبلل، كتثَت التفاعل  التلميذ تقللباستخداـ جهاز بوتوف خصوصا يف مهارة الكالـ. 

ؤكد الباحث بنتائج اؼبقابلة ي. ك من جهة سالمة النطق كالطالقةاللفظي للتالميذ، 
اؼبدرس الدارسُت يعطي  كاؼبالحظة أّف اؼبعلم مل يستخدـ طريقة التدريس اؼبتنوعة، كمل

، كأكثر التالميذ يشعركف بالُنعاس كاؼبلل يف عملية التعليم كالتعلم. فلذلك التمرينات
وبتاج الباحث مبودج اللغوية الفعالة اليت سبكن أف تشجع التالميذ على إثارة ضباسة 

 .كمثل جهاز بوتوف  التالميذ يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكالـ
ذالك، فإف جهاز بوتوف سهل الستخداـ كاؼبمارسة يف التعليمية  اىل إضافة

كبوتوف وبتوم على مقاطع فيديو قصَتة كرسـو متحركة مثَتة لالىتماـ الذم أف تعزز 
 تعلم الطالب. لذالك، فإف بوتوف مناسب جدا لالستخداـ يف تعلم مهارة الكالـ.

ىي الوسائل التعليمية يف بوتوف تعزيز البياف اأعاله من خالؿ النظرية أف 
. 33شكل الوسيلة السمعية كالبصرية، ىذه الوسيلة لتسهل علينا أف نبلغ اؼبواد التعليمية

بوتوف ىي موقع على شبكة اأنتَتنيت الذم يبكن أف هبعل القصَت الفيديو باستخداـ 
. 31لدعائمكاؼبوسيقي كا (animasi)العناصر اليت مت توفَتىا كؾبهر خبلفية الصورة اؼبتحركة 

بوتوف ىي خدمات ؾبانية باستخداـ انتَتنيت كميزات أكثر اكتماال كمن اسهل تقدًن ك 
العركض التقديبية بوتوف لديو ميزة مثَتة جدا، مثاؿ الكتابة اؼبتحركة ك الصور اؼبتحركة 

                                                           
33

  Alexander Nanni، Teaching Language Education in ASIA: Reflection and Direction، (Mahidol University 

International College، 0222) 
31

 Yulyani Arifin، Digital Multimedia، (Jakarta: PT. Widia Inovasi Nusantara، 0222) 
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سهال كمثَتا حىت هبعل أف (timeline)كتنظيم خط الوقت(efek transisi)كالتأثَت االنتقايل
يشعر فبلة. استخداـ بوتوف سيكوف سهولة علينا ليصنع الصورة اؼبتحركة يف الفيديو أك ال

العرض. فضيلة بوتوف يعٍت سهال يف االستخداـ ك العديد من الصورة اؼبتحركة كمثَتة 
بوتوف ىو هبعل التفاعلية يف عملية التعليم . عبذب االىتماـ التالميذ يف عملية التعليمية

 .32منها الرسـو اؼبتحركة اؼبتنوعةكيشجع التالميذ ك 
أف  الدارسُت إف استخداـ جهاز بوتوف يف تعليم مهارة الكالـ يسهل اؼبدرس

 ينظم الفصل. أما خطوات يف تعليم مهارة الكالـ باستخداـ جهاز بوتوف كىي :
حديقة  الطريق إىل) مادة اغبوار ربت اؼبوضوع عناؼبدرس إىل الدارسُت  يشرح

الطريق ) مادة اغبوار ربت اؼبوضوعليشاىد  اغباسوب كالشاشة اؼبدرس يسعل، مث (اغبيواف
مادة جيدا  أف يشاىدالتالميذ  صبيعيطلب اؼبدرس ، ك ( جبهاز بوتوفحديقة اغبيواف إىل

يشرح اؼبدرس الدارسُت عن اؼبعٍت ، كبعد ذلك، يف الشاشة من اأكؿ حيت اأخر اغبوار
من الكلمات قطعة  ليكررأمر اؼبدرس الدارسُت ي، مث من اؼبفردات كالكلمات الصعبة

ليكرر اغبوار مع أصدقائو  يأمر اؼبدرس الدارسُت ، كأخَتا جهاز بوتوف قطعة بعد قطعة
 . كما قد شهد من جهاز بوتوف

جهاز بوتون في تعليم مهارة الكالم في المدرسة المنورة الثانوية اإلسالمية  فعالية .0
 ديوك جومبانج

اللغة ىو اإلبانة كاإلفصاح عما هبوؿ يف خاطر اإلنساف من الكالـ يف أصل 
أفكار كمشاعره حبيث يفهمو االخركف. كعرؼ أضبد فؤاد علياف بأف الكالـ لغة ىو عبارة 
عن اأصوات اؼبفيدة، كعند اؼبتكلمُت ىو: اؼبعٌت القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، 

 .ملة اؼبركبة اؼبفيدةيقاؿ يف نفسي کالـ، كيف اصطالح النحاة: اعب

                                                           
32

يترجنهن Muhammad Hendrik، Ulasan tentang Powtoon، http://muhammadhendrik11.org/0222/20/tentang-

powtoon.html (Diakses di halaman web tanggal 2 Maret 0202) 

http://muhammadhendrik94.org/2015/12/tentang-powtoon.html
http://muhammadhendrik94.org/2015/12/tentang-powtoon.html
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لذالك يف تعلم مهارة الكالـ فإف تطبيق بوتوف مناسب جدا الستخدامو يف 
جهاز بوتوف ىو تطوير تكنولوجيا اغباسوب الذم اؼبمارسة العملية. كما يف النظرية، 

يبكن أف يبلغ اؼبعلومات خط البياين، صوت كصورة جبانب النص فإنو يسمح بإستخداـ 
لبصرية اليت طبيعتها التفاعلية. يف الزماف اآلف، كجدت كثَتة من أكساط الوسيلة السمعية ا

يف كل موقع اغبياة. أكساط متعددة تكوف من الكلمتاف يعنی  (multimedia)متعددة 
multi)متعددة  ىي أكثر من كاحد، أما أكساط  (multi). متعددة (media)كأكساط (

(media)  ىي بواسطة لَتل اؼبعلومات يف شكل نص الصورة كالصوت كاؼبوسيقي كغَت
ذلك. أما أكساط متعددة معنها حبرفيا اعبمع بُت الواسطة ـبتلفة يف اشكل اؼبختلفة 

 33.باستخداـ الوسائط الرقمية
 ،اؼبدخل االتصايلعلى أف استخداـ جهاز بوتوف فعاؿ يف تعليم مهارة الكالـ 

 ؽ بُت نتيجة اإلختبار القبل كاإلختبار البعد اليت تشَت ايل اإلجايب.حبيث أف ىناؾ الفر 
أكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوم ككذلك أكرب من نتيجة اإلحصائي  tأف نتيجة 

خالصتها ك مقبوؿ أم فركض ىذا البحث مقبوؿ.  Haكذلك دبعٌت أف  ،التقدير اؼبعنوم
على ترقية كفاءة التالميذ يف تعليم اللغة  يةفعال (powtoon) جهاز بوتوفأف استخداـ 

 .العربية يف مهارة الكالـ
استخدامو  ىو برنامج يبكن" powtoon" أف عند الباحث يبكن القوؿ

عندما يتم  يف تقدًن عركض متحركة. باإلضافة إىل ذلك، الستكشاؼ إبداع الطالب
قادرة على  يبي كوفعرض الرسـو اؼبتحركة للعرض التقديبي للطالب اآلخرين، فإهنا ست

كسيتمكن الطالب أيضا  جذب انتباه الطالب يف نفس الوقت بسبب تفرد العرض التقد
االستماع إىل تفسَتات اأصدقاء  من زيادة معرفتهم باؼبواد يف نفس الوقت من خالؿ

 اؼبتحرؾ. لذلك، كيبكن القوؿ أيضا أف ككذلك الصور اليت يركهنا يف العرض التقديبي
"powtoon "كإف كسيلة . لدل الطالب كالـمهارة الرقية قادرة على اؼبساعدة يف ت

                                                           
33

 Yulyani Arifin، Digital Multimedia، (Jakarta: PT. Widia Inovasi Nusantara، 0222) 
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كىذه الوسيلة التعليمة فعالة ، ربصيل الطالب ؽبا تأثَت كبَت على" powtoon" التعليم
 .يف ترقية نتائج تعلم الطالب
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 الفصل السادس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث .أ 
العلمي عن استخداـ جهاز بوتوف ىف تعليم كبعد انتهاء إجراء البحث 

مهارة الكالـ باؼبدخل االتصايل يف اؼبدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانج، 
 فحصل الباحث على االستنتاج اأخَت، كما يلي:

باؼبدخل  الكالـ تعليم مهارةىف  أف استخداـ جهاز بوتوف لو تأثَت فعاؿ .ٔ
 كالتالميذ.يسهل اؼبدرس كأيضا  االتصايل

 اؼبدخل االتصايلعلى  الكالـ تعليم مهارة يف استخداـ جهاز بوتوف فعاؿ أف .ٕ
. مث حبث t-tableبتعيُت  قاـ الباحث .ٙٙ ٖٗاإلحصائي =   tنتيجة  أف

فوجد أف  t-tableمن  (Degree of Freedom)الباحث بنتيجة يف القائمة اغبربية 
 ٓٙٙ,ٕ= % ٔأكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوم  ٙٙ ٖٗاإلحصائي =  tنتيجة 

 Haكذلك دبعٌت أف  ٓٓٓ,ٕ=  %٘ككذلك أكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوم 
 جهاز بوتوفخالصتها أف استخداـ  مقبوؿ أم فركض ىذا البحث مقبوؿ.

(powtoon) التالميذ يف تعليم اللغة العربية يف مهارة  قدرة إثارةعلى  يةفعال
 الكالـ.

 البحثتوصيات  .ب 
 :يلی انطالقا من نتائج البحث يری الباحث ضركرة تقدًن التوصيات كما

القوية  تعليم مهارة الكالـ وبتاج إىل التطبيق الكثَت، كالتطبيق وبتاج إىل الرغبة .ٔ
 ؤطى التالميذ فرصة كاسعة لذلكي جبهاز بوتوف جرا، فاؼبدخل االتصايل كىلم

 .اؼبدرس أف يهتم اأمور فيجب على
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متعلقة جدا باؼبدرس،  اؼبدخل االتصايلبأك الطريقة  جبهاز بوتوف اؼبدخلفعالية  .ٕ
يستعد سباما قبل أف يستخدمها ال سيما عند استخداـ  لذلك على اؼبدرس أف

 .جبهاز بوتوف اؼبدخل االتصايل
 اؼبدرسة اؼبنورة الثانوية اإلسالمية ديوؾ جومبانجكخاصة ؼبدرسي اللغة العربية يف  .ٖ

يف تنمية مهارة  ا فعاليةؼبدخل يف عملية تعليم اللغة العربية أهنأف يطبقوا ىذا ا
 .الكالـ

 مقترحات البحث .ج 
باؼبدخل  مشكالت تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالـ تتعلقمن 

العربية  أك طريقة التدريس. لذلك اقًتح الباحث على اؼبشتغلُت بتعليم اللغة
اؼبداخل  اؿ أف يركزكا حبثهم يفالتدريس أك نفس اجملالحقُت يف طريقة لكالباحثُت ا

 .الباحث اؽبأك طرؽ التدريس لتطوير ىذا البحث يف اعبوانب اأخرل اليت مل يناك 
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 مالحقال
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 المواد
 

 (الطريق إىل حديقة اغبيواف)
 .يريد أسامة أف يذىب إىل حديقة اغبيواف، ليقابل صديقو ضبزة

: من فضلك، أين اغبافلة اليت تذىب إىل  أسامة 
 حديقة اغبيواف؟

اغبافلة : اغبافلة يف ؿبطة اغبافالت، اركب  رجل يف الشارع
 .رقم أربعة

 .أسامة يركب اغبافلة
 : كم شبن التذكرة؟ أسامة 
 .: جنيو كاحد السائق
 : مىت نصل إىل حديقة اغبيواف؟ أسامة 
 .: نصل بعد نصف ساعة السائق

 .نزؿ أسامة أماـ اغبديقة كقابل ضبزة
: السالـ عليكم كرضبة اهلل كبرکاتو، كيف  أسامة

  حالك يا ضبزة؟
كبر كاتو، أنا  السالـ كرضبة اهلل: كعليكم  مزة 

 .خبَت كاغبمداهلل
 : ىل كصلت إىل ىنا بسهولة؟ أسامة
 : نعم، كاغبمدهلل، ماذا فعلت أنت؟ ضبزة 
: اغبافلة كانت مروبة، ىيا ندخل إىل  أسامة

 .اغبديقة
 يشاىد ضبزة كأسامة اغبيوانات 
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 : ما اسم ىذا اغبيواف؟ ضبزة 
 .: ىذا كحيد القرف أسامة
 : من أخربؾ؟ ضبزة 
 .: سألت اغبارس أسامة

 .سعيدين ربوؿ ضبزة كأسامة يف اغبديقة حىت أذاف العصر، مث عادا إىل البيت
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 الخطوات التدريسية
 

 )للمجموعة الضابطة ك للمجموعة التجريبية( اللقاء األول
 (مهارة الكالـ) اللغة العربية:  اؼبادة

 : )اإلمتحاف القبلي( اؼبوضوع
 XI-PA & PI:  الفصل
 (٘ٗ x ٕ) دقيقة ٜٓ:  الزمن

 ،نص اغبوارتصوير اؼبادة :  الوسيلة التعليمية
 اؼبدخل االتصايل:  اؼبدخل

 : اؼبقدمة كاإلمتحاف القبلي اؼبعيار الكفائية
أف يتكلم يف اللغة العربية حوؿ يستطتيع التالميذ :  الكفاءة اأساسية

 اغبوار من جهة سالمة النطق كالطالقة.
كأما اػبطوات كاإلسًتاذبية اليت قاـ هبا اؼبدرس عند عملية التعليم فكما  

 اآليت:
 النقط

 أنشطة و خطوات في التعليم
 الوقت
 دكءيدخل اؼبدرس الفصل هب  التمهيد

  يلقى اؼبدرس السالـ إىل التالميذ كىم يردكنو مث يسأؿ عن
 كهبيب عنو الدارسوف أحواؽبم ذلك اليـو

  الغيابيقرأ اؼبدرس کشف 
  أعلم اؼبدرس الدارسُت اؼبادة الىت سيتعلموؽبا كما ىي معيار

 اليت ال بد لكل دارس أف وبصل عليها الكفائية ك الكفاءة

 دقائق 22
 

 يشرح اؼبدرس عن اإلختبار القبلي  النشاط
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 يسأؿ اؼبدرس التالميذ عن اؼبادة السابق كاحدا بعد كاحدا  الرئيسي
  كاحدا بعد كاحد ليقرأ مادة يطلب اؼبدرس بعض التالميذ

 اغبوار
  يسأؿ اؼبدرس الدارسُت عما مل يفهموىا من مضموف اغبوار

 اؼبدرس كهبيب عنو
  ربت إشراؼ اؼبدرس اإلمتحاف القبليالتالميذ يعمل 

 دقائق 72
 

 يعطي اؼبدرس نتائج اإلختبار  االختتام
  يشرح اؼبدرس اؼبادة اعبديدة اليت سيعلمها يف اأسبوع القادـ 
  رب العاؼبُت اغبمد هلل"ىبتتم اؼبدرس الدرس بقراءة" 
  ىبرج اؼبدرس من الغرفة الدراسية بالسالـ كهبيب عنها

 الدارسوف

 دقائق ۱.
 

 

 التدريبات عن الكالـ:
 تكلم مع زميلك عن اأعماؿ اليومية  .ٔ
 طبق اغبوار باؼبادة البيت .ٕ
 أذكر اأنشطة اليومية يف البيت أك يف اؼبدرسة .ٖ
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 )للمجموعة الضابطة(ثاني ال اللقاء
 (مهارة الكالـ) اللغة العربية:  اؼبادة

 : )الطريق اىل حديقة اغبيواف( اؼبوضوع
 XI-PI:  الفصل
 (٘ٗ x ٕ) دقيقة ٜٓ:  الزمن

 كالسبورة،تصوير اؼبادة :  الوسيلة التعليمية
 اؼبدخل االتصايل:  اؼبدخل

 عما يف مضموف النصالقدرة على التعبَت الشفهي :  اؼبعيار الكفائية
 )الطريق اىل حديقة اغبيواف( عن اغبوار ربت اؼبوضوع

أف يتكلم يف اللغة العربية حوؿ يستطتيع التالميذ :  الكفاءة اأساسية
 اغبوار من جهة سالمة النطق كالطالقة.

كأما اػبطوات كاإلسًتاذبية اليت قاـ هبا اؼبدرس عند عملية التعليم فكما  
 اآليت:

 النقط
 ة و خطوات في التعليمأنشط

 الوقت
 دكءيدخل اؼبدرس الفصل هب  التمهيد

  يلقى اؼبدرس السالـ إىل التالميذ كىم يردكنو مث يسأؿ عن
 كهبيب عنو الدارسوف أحواؽبم ذلك اليـو

 يقرأ اؼبدرس کشف الغياب 
  أعلم اؼبدرس الدارسُت اؼبادة الىت سيتعلموؽبا كما ىي معيار

 ال بد لكل دارس أف وبصل عليها اليت الكفائية ك الكفاءة

 دقائق 22
 

 النشاط
 الرئيسي

 يوزع اؼبدرس إىل الدارسُت تصوير مادة اغبوار ربت اؼبوضوع 
 (حديقة اغبيواف الطريق إىل)
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 دقائق 72
 

  ,يقرأ اؼبدرس مادة اغبوار كلمة بعد كلمة مث صبلة بعد صبلة
 يسمعوف قراءة اؼبدرسذ كالتالمي

 بعد كاحد ليقرأ مادة  يطلب اؼبدرس بعض التالميذ كاحدا
 اغبوار

  يأمر اؼبدرس الدارسُت ليسألوا عن معن الكلمات الصعبة مث
 تلك الكلمات يشرح اؼبدرس

  يسأؿ اؼبدرس الدارسُت عما مل يفهموىا من مضموف اغبوار
 اؼبدرس كهبيب عنو

 التالميذ مادة اغبوار ربت إشراؼ اؼبدرس يًتجم 
اؼبواد الذم مت تعليمها إىل بعض التالميذ  يسأؿ اؼبدرس حوؿ  االختتام

 الدراسُت كبو اؼبواد اؼبعلمة تقويبا لفهم
  يوصي اؼبدرس بالتعلم اعبيد كااللتزاـ بتمرين التكلم كالتعويد

 م يف التعبَتهتالعربية لًتتقي قدر  بالكالـ باللغة
  رب العاؼبُت اغبمد هلل"ىبتتم اؼبدرس الدرس بقراءة" 
 رفة الدراسية بالسالـ كهبيب عنها ىبرج اؼبدرس من الغ

 الدارسوف

 دقائق ۱.
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 )للمجموعة التجريبية(ثاني اللقاء ال
 (مهارة الكالـ) اللغة العربية:  اؼبادة

 : )الطريق اىل حديقة اغبيواف( اؼبوضوع
 XI-PA:  الفصل
 (٘ٗ x ٕ) دقيقة ٜٓ:  الزمن

 كاغباسوبالشاشة تصوير اؼبادة ك :  الوسيلة التعليمية
 (powtoon)جبهاز بوتوف  اؼبدخل االتصايل:  اؼبدخل

 القدرة على التعبَت الشفهي عما يف مضموف النص:  اؼبعيار الكفائية
 )الطريق اىل حديقة اغبيواف( عن اغبوار ربت اؼبوضوع

أف يتكلم يف اللغة العربية حوؿ يستطتيع التالميذ :  الكفاءة اأساسية
 النطق كالطالقة.اغبوار من جهة سالمة 

كأما اػبطوات كاإلسًتاذبية اليت قاـ هبا اؼبدرس عند عملية التعليم فكما  
 اآليت:

 النقط
 أنشطة و خطوات في التعليم

 الوقت
 دكءيدخل اؼبدرس الفصل هب  التمهيد

  يلقى اؼبدرس السالـ إىل التالميذ كىم يردكنو مث يسأؿ عن
 كهبيب عنو الدارسوف أحواؽبم ذلك اليـو

 يقرأ اؼبدرس کشف الغياب 
  أعلم اؼبدرس الدارسُت اؼبادة الىت سيتعلموؽبا كما ىي معيار

 اليت ال بد لكل دارس أف وبصل عليها الكفائية ك الكفاءة

 دقائق 22
 

 النشاط
 الرئيسي

 مادة اغبوار ربت اؼبوضوع عناؼبدرس إىل الدارسُت  يشرح 
 (حديقة اغبيواف الطريق إىل)
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 دقائق 72
 

 مادة اغبوار ربت ليشاىد  اغباسوب كالشاشة اؼبدرس يسعل
 ( جبهاز بوتوفحديقة اغبيواف الطريق إىل) اؼبوضوع

  يف  مادة اغبوارجيدا  أف يشاىدالتالميذ  صبيعيطلب اؼبدرس
 الشاشة من اأكؿ حيت اأخر

  يشرح اؼبدرس الدارسُت عن اؼبعٍت من اؼبفردات كالكلمات
 الصعبة

  من جهاز بوتوف الكلمات عة قط ليكرريأمر اؼبدرس الدارسُت
 قطعة بعد قطعة

  ليكرر اغبوار مع أصدقائو كما قد شهد يأمر اؼبدرس الدارسُت
 من جهاز بوتوف

يسأؿ اؼبدرس حوؿ اؼبواد الذم مت تعليمها إىل بعض التالميذ   االختتام
 الدراسُت كبو اؼبواد اؼبعلمة تقويبا لفهم

  كااللتزاـ بتمرين التكلم كالتعويد يوصي اؼبدرس بالتعلم اعبيد
 م يف التعبَتهتالعربية لًتتقي قدر  بالكالـ باللغة

  رب العاؼبُت اغبمد هلل"ىبتتم اؼبدرس الدرس بقراءة" 
  ىبرج اؼبدرس من الغرفة الدراسية بالسالـ كهبيب عنها

 الدارسوف

 دقائق ۱.
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 التجريبية()للمجموعة الضابطة ك للمجموعة ثالث اللقاء ال
 (مهارة الكالـ) اللغة العربية:  اؼبادة

 : اإلمتحاف البعدم )الطريق اىل حديقة اغبيواف( اؼبوضوع
 XI-PA & PI:  الفصل
 (٘ٗ x ٕ) دقيقة ٜٓ:  الزمن

 تصوير اؼبادة:  الوسيلة التعليمية
 اؼبدخل االتصايل:  اؼبدخل

 مضموف النص القدرة على التعبَت الشفهي عما يف:  اؼبعيار الكفائية
 )الطريق اىل حديقة اغبيواف( عن اغبوار ربت اؼبوضوع

أف يتكلم يف اللغة العربية حوؿ يستطتيع التالميذ :  الكفاءة اأساسية
 اغبوار من جهة سالمة النطق كالطالقة.

كأما اػبطوات كاإلسًتاذبية اليت قاـ هبا اؼبدرس عند عملية التعليم فكما  
 اآليت:

 النقط
 خطوات في التعليمأنشطة و 

 الوقت
 دكءيدخل اؼبدرس الفصل هب  التمهيد

  يلقى اؼبدرس السالـ إىل التالميذ كىم يردكنو مث يسأؿ عن
 كهبيب عنو الدارسوف أحواؽبم ذلك اليـو

 يقرأ اؼبدرس کشف الغياب 
 ختبار بعدمأعلم اؼبدرس الدارسُت اإل 

 دقائق 22
 

 النشاط
 الرئيسي

  ربت  اإلمتحاف البعدم اؼبادة عنيشرح اؼبدرس الدارسُت
 (حديقة اغبيواف الطريق إىل) اؼبوضوع

  يقسم اؼبدرس الدارسُت ايل ؾبموعات كيعطي التوجيهات  دقائق 72
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 كاغبدكد عما سيتكلمهم يف اغبوار 
 من اجملموعة ليقدموا أماـ الفصل لتطبيق  يأمر اؼبدرس الدارسُت

 اغبوار
 يقـو اؼبدرس بتقيم جهة سالمة كالنطق كالطالقة 
 اعبالسُت باستماع ايل ما يعربه أمر اؼبدرس الدارسُتي 

أصحاهبم أماـ الفصل كيقوموا بتصحيح اػبطأ اعبارم كيقـو 
 اؼبدرس بتقوًن عما ىبطئو الدارسوف عند تعبَتىم الشفهي

يسأؿ اؼبدرس حوؿ اؼبواد الذم مت تعليمها إىل بعض التالميذ   االختتام
 كبو اؼبواد اؼبعلمةالدراسُت  تقويبا لفهم

  يوصي اؼبدرس بالتعلم اعبيد كااللتزاـ بتمرين التكلم كالتعويد
 م يف التعبَتهتالعربية لًتتقي قدر  بالكالـ باللغة

  رب العاؼبُت اغبمد هلل"ىبتتم اؼبدرس الدرس بقراءة" 
  ىبرج اؼبدرس من الغرفة الدراسية بالسالـ كهبيب عنها

 الدارسوف

 دقائق ۱.
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 المالحظةدليل 
 

 نمر المالحظة نعم ال
 ٔ هثنىالودرسة √ 
 ٕ ةالعرتيةغهعلنالل √ 
 ٖ الكتةالودرسية √ 
 ٗ أنشطةاللغة √ 
 ٘ نظامهراقثةاللغة √ 
 ٙ تقييناألنشطةالودرسيةالوتعلقةتاللغة √ 

 
 قابلةدليل الم
 

 نمر المقابلة
 ٔ كالـ؟المهارة  عليمما ىي اسًتاتيجية اؼبعلم يف ت

 ٕ كالـ؟الم مهارة يتعلىف  تالميذكيف يستجيب ال
 ٖ كيف يتم تنفيذ التقوًن داخل الفصل؟

 ٗ كالـ؟الما ىي معوقات تعليم مهارة 
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 أسئلة اإلختبار القبلى كبعدل
 جمهورية إندونيسيا )وزارة الشؤون الدينية(

 المدرسة المنورة الثانوية اإلسالمية ديوك جومبانج
 

 : ................................ التلميذاسم 
 : ................................ رقم التسجيل

 : ................................ الفصل
 السالـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو -
 أىال كسهال -
 كيف حالك؟ -
 ما سبق لك أف تتنزه إىل اغبديقة اغبيواف؟ ككيف تشعر؟ -
 إىل اغبديقة اغبيواف؟ ماذا تفعل عندما تتنزه -
 ما الذل شاىدَت ىف اغبديقة اغبيواف؟ -
 كأم أماكن النزىة الىت زرهتا؟ -
 تكلم عن أحد أماكن النزىة الىت زرهتا؟ -
 ماذا تشعر عندما تتنزح إىل أماكن النزىة؟ -
 من يرافقك عادة عندما تتنزه إىل أماكن النزىة؟ -
 ماذا تشعر بعد أف ترجع من النزىة؟ -
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Rubrik Penilaian 

No Aspek yang dinilai Nilai Keterangan  
2 Ketepatan kalimat 2 Kalimat yang diucapkan tepat dan sesuai 

dengan instrumen  

1 Kalimat yang diucapkan sesuai dengan 

instrumen  

3 Kalimat yang diucapkan hampir sesuai 

dengan instrumen  

0 Kalimat yang diucapkan sedikit sesuai 

dengan instrumen  

2 Kalimat yang diucapkan tidak sesuai dengan 

instrumen  

0 

 

 

Kefasihan Pengucapan 2 Pengucapan makhorijul hurufnya terdengar 

jelas dan saat berbicara juga lancar  

1 Pengucapan makhorijul hurufnya hampir 

jelas dan saat berbicara hampir lancar  

3 Pengucapan makhorijul hurufnya kurang 

jelas dan saat berbicara kurang lancar  

0 Pengucapan makhorijul hurufnya sedikit 

jelas dan saat berbicara sedikit jelas  

2 Pengucapan makhorijul hurufnya tidak jelas 

dan saat berbicara tidak jelas  

3 Kelancaran 2 Mempunyai mufrodat yang banyak 

dan  ide sesuai dengan tema  

1 Mempunyai mufrodat yang hampir banyak 

tetapi ide kurang  sesuai dengan tema  

3 Mempunyai mufrodat yang kurang 

dan ide kurang sesuai dengan tema  

0 Mempunyai mufrodat yang sedikit 

dan ide kurang sesuai dengan tema  

2 Mempunyai mufrodat yang sedikit 

dan ide tidak sesuai dengan tema  
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No Nama siswa 
Aspek yang di nilai Jumlah 

2 0 3  
2      

0      

3      

1      

Keterangan : aspek yang di nilai 

2 = ketepatan kalimat 

0 = kefashihan pengucapan 

3 = kelancaran 

 

Nilai Skala Keterangan 

12-222 A فبتاز 
82-81 B جّيد جّدا 
22-21 C جّيد 
32-31 D مقبوؿ 
22-21 E ضعيف 
2 – 11 F مردكد 
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 السيراة الذاتية

 

 عفيف مولدمؿبمد : :  اإلسم
 ٜٙٛٔ-ٔٔ-ٔٔجومبانج، : :  كاف كتاريخ اؼبيالدم

  بادانج، سومطرا الغربية: : العنواف 
 ٕٕٜ٘ٔٓٚٔ:    الرقم اعبامعي

 : ٕٕٖٕٓٔٓٓٓٗٛٓ :  رقم اؽباتف
 gmail.com:22afifmaulidy@ :  بريد اإليلكًتكين

 

 مراحل الدراسية
 السنة المستوى الدراسي الرقم
 ٜٜٛٔ اأىلية جومبانجاإلبتدائية  ؾباىدينمدرسة  ٔ
 ٕٕٓٓ تابوئَتنج جومبانجاؼبتوسطة اإلسالمية  القراف مدرسة ٕ
 ٕ٘ٓٓ برككأسرم كاديرمالثانوية اإلسالمية  سة اغبكمةمدر  ٖ

ٗ 
 اإلسالميةىاشم أشعرم امعة درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية جب

  جومبانج تابوئَتنج
ٕٜٓٓ 

٘ 
امعة موالنا اؼباجستَت قسم تعليم اللغة العربية  كلية دراسات العليا جبدرجة 

 ٕٕٔٓ مالك ابراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج

 
 السنة خبرة في العمل الرقم

بادانج سومطرا  ٕالثانوية اغبكومية دّرسة اللغة العربية ىف اؼبدرسة مُ  ٔ
 الغربية

 اآلف – ٕ٘ٔٓ

 
 

ٕٕٔٓيوليو  ٘ماالنج،   
 
 
 

 ؿبمد عفيف مولدم
 



  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130

 
Nomor : B-37/Ps/HM.01/
Hal : Permohonan Izin Survey / Penelitian Awal

 
Kepada : 
Yth.  Kepala 
  
 di  Tempat
  

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan adanya tugas 

mahasiswa dibawah ini melakukan 

dituju. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada  Bapak/Ibu 

memberikan  iz

Nama 

NIM 

Program Studi

Semester 

Pembimbing

Judul Penelitian

Demikian permohonan ini, atas 

terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

   

 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130

Website: http://pasca.uin-malang.ac.id , Email: pps@uin

/Ps/HM.01/3/2021     
Permohonan Izin Survey / Penelitian Awal 

 
Kepala Madrasah MA Al Munawwaroh Diwek Jombang

di  Tempat 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Berkenaan dengan adanya tugas akhir perkuliahan, 

mahasiswa dibawah ini melakukan observasi dan wawancara

Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada  Bapak/Ibu 

memberikan  izin pengambilan data bagi mahasiswa kami:

: Muhammad Afif Maulidy

: 19720125 

Program Studi : Magister Pendidikan Bahasa Arab

 : IV (Empat) 

Pembimbing : 1. Dr. Muashomah M.Si., M.Pd

2. Dr. H. Syaiful Mustofa,  M.Pd

Judul Penelitian :  فعاليــة اســتخدام املــدخل اإلتصــاىل ىف تعلــيم مهــارة الكــالم جبهــاز بوتــون
لتطبيـــــــق علـــــــى تالميـــــــذ مدرســـــــة املنـــــــورة الثانويـــــــة اإلســـــــالمية ديـــــــوك 

Demikian permohonan ini, atas perhatian

terima kasih.  

ssalamu’alaikum Wr.Wb 

      

 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

PASCASARJANA 
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130 

malang.ac.id , Email: pps@uin-malang.ac.id 

                             

MA Al Munawwaroh Diwek Jombang 

akhir perkuliahan, kami menganjurkan 

observasi dan wawancara ke lembaga yang 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada  Bapak/Ibu berkenan  

bagi mahasiswa kami: 

Muhammad Afif Maulidy 

Pendidikan Bahasa Arab  

Dr. Muashomah M.Si., M.Pd 

Dr. H. Syaiful Mustofa,  M.Pd 

فعاليــة اســتخدام املــدخل اإلتصــاىل ىف تعلــيم مهــارة الكــالم جبهــاز بوتــون 
لتطبيـــــــق علـــــــى تالميـــــــذ مدرســـــــة املنـــــــورة الثانويـــــــة اإلســـــــالمية ديـــــــوك (

 )جومبانج
perhatian dan kerjasamanya disampaikan 

 

Malang4 22 Maret 2021 

Direktur,             

Umi Sumbulah 

 

kami menganjurkan 

ke lembaga yang 

berkenan  

sampaikan 

 

 




