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Artinya:  

“Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah 

untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, 

supaya mereka mengerti perkataanku.” (QS. Thaha ayat 25-28). 
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 إهداء
 إلى: الرسالةأهدي هذه 

 

 "نسوة"والدتي املحبوبة "كاسيونو" و والدي الكريم 

ا حتى ني إسالمااللذان ربياني خلقا ورقبني عبادة وعلمان خيرا وعرف

 .رزقني هللا تعالى حلوة علم

 متع هللا حياتهم في طاعته وهدايته وأكرمهما هللا بجاه حبيبه.

مات الذين يستمرون في إعطاء العلم 
 
مين واملعل

 
 وإلى املعل

 عس ى هللا أن يرحمهم ويبارك لهم على دوام آمين

 

 تي املحبوبين جميعا اخو أإخواني و و  زوجي لطف عين الرحمن وإلى

الذين شجعوني ودعوني، نور هللا قلوبهم بالعلم والهدى ومأل عقولهم بالفتوح 

 العلىلنيل املنى واجمعهم في دار 
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 شكر وتقدير

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشراف األنبياء واملرسلني وعلى آله 
 وأصحابه أمجعني، وبعد.

يسرت الباحثة انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجيستري، وهنا تريد الباحثة 
ساهم وساعدها  أن تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد

 على كتابة هذه الرسالة، وهم:
مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  حممد زين الدين،األستاذ الدكتور احلاج  .1

 احلكومية ماالنق.
الدكتور احلاج  الدراسة العليا، واألستاذ عميد ،واحد موريناألستاذ الدكتور احلاج  .2

لعربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا ، رئيس قسم تعليم اللغة اولدانا ورغادينتا
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

الدكتور عبد الوهاب رشيدي املاجيستري بصفته املشرف األول، والدكتور احلاج توفيق  .3
الرمحن املاجيستري بصفته املشرف الثاين، اللذان وجها الباحثة وأرشداها وأشرفتا عليها 

 وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.جزمها اهلل خري اجلزاء. بكل اهتمام وصرب
الدكتور نور إيال إيفا وايت املاجيسترية كاخلبرية اليت قامت باملالحظات مساحة  .4

مبعرض : النشطواإلرشادات يف تطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم 
 التعم.

احلادى عشر املدرسة دار القرآن  مدير املدرسة ومدّرسة اللغة العربية والطلبة الصف .5
 الذين ساعدوا الباحثة يف إكمال كتابة هذه الرسالة.الثانوية موجوكرطا 

مساحة احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية  كلية الدراسات العليا جامعة موالنا  .6
 مالك إبراهني اإلسالمية احلكومية ماالنق.
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وجلميع الزمالء فصل ب يف الدراسات العليا خاصة األصدقاء حتت إشراف واحد  .7
وهم مفتوحيت ونور عفيفة وفرح أوال النساء وناهض اإلسالمي وحمي الدين حيىي 

 الذين ساعدوين وشجعوين يف كل حال طول إكمال كتابة هذه الرسالة.   
من اهلل عز وجل، وإن وأخريا فهذا جهدي وعملي املتواضع، فإن أصاب فهو توفيق 

أخطاء فهو لقلة علمي، وعلى القارئ أن يقدم االقرتاحات لتحسني هذا البحث. وأسأل 
اهلل العظيم أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجيستري هذه نافعة ومفيدة 

 ملتعلمى اللغة ومعلمها يف هذا العامل، أمني.
 

 2021ماالنق يونيو 
 الباحثة

 
 

 مشافعة هناية
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 مستخلص البحث
)بحث  بمعرض التعلم النشطج التعلم ذ القائم على نمو  هارة الكالممتعليم م.  2021مشافعة، نهاية. 
رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية،  . )الثانوية موجوكرطا مدرسة دار القرآنفي  تجريبي

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، املشرف األول 
 . الدكتور توفيق الرمحن املاجستري، واملشرف الثاين الدكتور عبد الوهاب رشدي املاجستري

 .(gallery sassion) معرض التعلم، النشطج التعلم ذ منو ، هارة الكالمم: الكلمات المفتاحية
 ن اللغة هي الكالم وال الكتابة.أليف تعليم اللغة العربية،  أهم املهارات هيمهارة الكالم   

يف هذا العصر، الرتبية إّما  .مع اآلخني اللغة هي العنصر األساسى يف تقوية الرابط والفرد التفاهمو
يئة اللغوية، وخاصة اللغة العربية. ولكن يف تنفيذه خيتاج تنفيذ بكثري الذين ال  يف معاهد أو املدارس 

ج أو ذ النمو أو يصمم  أن خيتارفينبغي املدّرس إىل عملية تعليم أو ممارسة الذي دعمه. لذا 
يف هذا البحث جيتار الباحثة منوذج و  لرتقية مهارة اللغوية الطالب خاصة مهارة الكالم. االسرتاتيجية

طريقة أّما أمهية هذا معرض التعلم  وهي ك ية مهارة الكالم الطالب.لرتق مبعرض التعلم التعلم النشط
أن جيعل الطالب ، وميكن جلمع اخليال، مما سيؤدي إىل تبادل األفكار أو توفري املعلومات لألصدقاء

   ب.   ميارس مهارة الكالم الطال  ، هبذا احلال يستطيع أنقادرين على التعبري تصورهم

 النشطالقائم على منودج التعلم  هارة الكالممتعليم تطبيق وصف واهلدف هذا البحث ل

. مبعرض التعلم النشطالقائم على منودج التعلم  هارة الكالممتعليم وكذلك فّعلية ، مبعرض التعلم
املالحظة، ثة مبنهج التجريب واملدخل الكمي. وأدة البحث املستخدمة وهي واستخدمت الباح

االختبار التأيت،  واع حتليل البيانات املسخدمة وهي. وأن، واالختبارالوثائقو واملقابلة، واالستبانة، 
 .(SPSS 16)16جهاز اإلحصاء احلسويبومقياس ليكرت مبساعادة 

مبعرض  النشطمنودج التعلم  تطبيق أن تنائج هذا البحثفبناء على البيانات احملصولة، 
تأكيد هذا البيان بنتائج  .الستخدام تعليم اللغة العربية وخاصة ملهارة الكالم فّعالة بدرجة التعلم

 من احلصول على التحليل االحصائاالختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة والتجريبة، 
>  0.000) (sig 2-tailed)نرى إىل املغرى الثاين ، Independent Sample T-testباستخدام 

ممارسة يف  كذلك وهذا مبعىن فعالة لرتكية كفاءة مهارة كالم الطالب و   .Ha وقبول  Ho فردّ  (0.05
 كالم اللغة العربية. 
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ABSTRAK 

 

Musyafa’ah, Nihayatin. 2021. Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa 

Arab Berbasis Active Learning: Gallery Sassion (Study Eksperiment di 

SMA Darul Qur’an Kota Mojokerto). THESIS, Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: (1). Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd; 

(2) Dr. H.R. Taufiqurrachman, M.A.  

 

Kata Kunci: Keterampilan Berbicara Bahasa Arab, Pembelajaran Aktif, Gallery 

Sassion 

 Berbicara dalah keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran 

bahasa Arab, suatu studi menyatakan bahwa bahasa adalah berbicara, bukan 

tulisan. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam memperkuat 

hubungan dan memahami sesama. Di era sekarang pendidikan baik dilingkungan 

pesantren  maupun sekolah banyak yang menerapkan lingkungan berbahasa, 

khususnya bahasa arab. Akan tetapi dalam menerapkanya membutuhkan suatu 

latihan yang mendukung. Dengan demikian, sudah selakyaknya setiap guru untuk 

memilih suatu metodel, strategi pembelajaran bahasa arab khususnya untuk 

meningkatkan dan melatih keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran Model 

aktif dengan menggunakan gallery sassion ini adalah salah satu upaya yang 

sajikan oleh peneliti dalam  meningkatkan  maharoh kalam. Adapun Urgensi 

strategi gallery sassion ini yaitu sebagi cara untuk mengumpulkan imajinasi, 

kemudian akan menyebabkan kegiatan siswa untuk saling tukar ide sesama 

temanya, dan memungkinkan siswa untuk mengungkapkan persepsi dan perasaan 

mereka  Dengan demikian akan melatih keterampilan berbicara siswa.       

 Penelitian ini bertujuan, 1) Mendeskripsikan implementasi pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa arab berbasis model pembelajaran aktif: Gallery 

Sassion di SMA Darul Quran Mojokerto, 2)  Mengetahui efektifitas dari 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa arab berbasis model pembelajaran 

aktif: Gallery Sassion di SMA Darul Quran Mojokerto. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, 

wawancara, angket, dokumentasi, dan tes. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dengan menggunakan perhitungan SPSS 16, dan perhitungan dengan 

skala likert untuk hasil angket.  

 Dari data yang diperoleh, hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran aktif dengan menggunakan gallery sassion merupakan efektif untuk 

diimplementasikan dalam pembelajaran keretampilan berbicara bahasa Arab. 

Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil pre-test dan post-test pada kelas kontrol 

dan eksperimen, yang memiliki signifikansi 0,000 yang diuji dengan 

menggunakan  Independent Sample T-test. Dan Sig 0,000 < 0,05 yang artinya Ha 

diterima dan H0 ditolak, dan ini menunjukkan bahwa Implementasi model 

pembelajaran aktif dengan menggunakan gallery sassion ini efektif dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa menggunakan bahasa arab, dan juga 

melatih dalam membiasakannya.  
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ABSTRACT 

Musyafa'ah, Nihayatin. 2021. Learning Arabic Speaking Skills Based on 

Active Learning: Gallery Sassion (Experimental Study at Darul Qur'an 

Senior High School, Mojokerto City). THESIS, Postgraduate Arabic 

Language Education Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. Supervisor: (1). Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd; 

(2) Dr. H.R. Taufiqurrachman, M.A. 

Keywords: Arabic Speaking Skills, Active Learning, Gallery Sassion 

 

Speaking is a very important skill in learning Arabic, a study states that 

language is speaking, not writing. Language is a very important element in 

strengthening relationships and understanding others. In the current era of 

education, both in the pesantren and school environments apply the language 

environment, especially Arabic. However, in applying it requires an exercise that 

supports it. So, it is appropriate for every teacher to choose a method, Arabic 

learning strategy in particular to improve and train students' speaking skills. 

Active learning models by using Sassion gallery is one of the efforts presented by 

researchers in increasing speaking skills. The urgency of gallery sassion strategy 

is as a way to gather imagination, then it will cause students' activities to 

exchange ideas with each other, and allow students to express their perceptions 

and feelings. So, it will train students' speaking skills. 

This study aims, 1) To describe the implementation of learning Arabic 

speaking skills based on the active learning model: Gallery Sassion at Darul 

Quran Senior High School Mojokerto, 2) To determine the effectiveness of 

learning Arabic speaking skills based on the active learning model: Gallery 

Sassion at Darul Qur’an Senior High School Mojokerto. The approach used in this 

study is a quantitative approach with experimental methods. As for data 

collection, researchers used observations, interviews, questionnaires, 

documentation, and tests. The data that has been obtained then analyzed by using 

SPSS 16 calculations, and calculations using a Likert scale for the results of the 

questionnaire. 

 From the data that has been obtained, the results of the study indicate that 

the active learning model using gallery sassion is effective to be implemented in 

learning Arabic speaking skills. This statement is proved by the results of the pre-

test and post-test in the control and experimental classes, which have a 

significance of 0.000 which was tested by using the Independent Sample T-test. 

And Sig 0.000 <0.05  which means that Ha is accepted and H0 is rejected, and 

this shows that the implementation of an active learning model using gallery 

sassion is effective in improving students' speaking skills using Arabic, and also 

training in getting used to it. 
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 محتويات البحث

 أ ............................................................... موفقة المشريف
 ب .......................................................... اعتماد لجنة المناقشة

 ج ................................................................... إقرار الطلبة
 د ...................................................................... استهالل

 ه ......................................................................... إهداء
 و .................................................................. شكر وتقدير

 ح ....................................................... مستخلص البحث العربي
 ط .................................................. مستخلص البحث اإلندونيسي
 ي ................................................... مستخلص البحث اإلنجليزي

 ك .............................................................. محتويات البحث
 ن ................................................................. قائمة الجدول

 1 .................................. والدراسات السابقة الفصل األول: اإلطار العام
 1 ........................................................ املقّدمة -أ 
 4 .................................................. أسئلة البحث -ب 
 5 ................................................. أهداف البحث -ج 
 5 .................................................. أمهّية البحث  -د 
 5 ..................................................فروض البحث -ه 
 5 .................................................. البحثحدود  -و 
 6 ............................................. حتديد املصطلحات -ز 
 6 .............................................. دراسات السابقةال -ح 

  13 ................................................... اإلطار النظريالفصل الثاني: 
 13 ................................................. المبحث األول : نموذج التعلم
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 13 ............................................. منوذج التعلممفهوم  -أ 
 14 .......................................... خصاص منودج التعلم  -ب 
 15 ............................................... منودج التعلمأنواع  -ج 

 16 ...............................(Active Learning) النشطالمبحث الثاني: التعلم 
 16 ............................................ النشطالتعلم مفهوم  -أ 
 18 .......................................... النشطخصائص التعلم  -ب 
 20 .............................................  النشطأمهية التعلم  -ج 
 20 ............................................ النشطالتعلم  ممّيزات -د 
 21 ...........................................   النشطعيوب التعلم  -ه 
 22 ....................................النشطالتعلم خطوات تصميم  -و 
 23 ............................................. اسرتاتيجيات التعليم -ز 

 24 ........................ يف عملية التعليم والتعلم النشطالتعلم نفيذ  -ح
 Gallery Sassion   .............................. 26 معرض التعلم -1

 26 ........................................ معرض التعلمأ( مفهوم 
 26 ............................... معرض التعلمخطوات تعليم  ب(

 28 ........................................ مميزات معرض التعلمج(                    
 28 ......................................... عيوب معرض التعلمد(                    

 29 ............................................ المبحث الثالث: تعليم مهارة الكالم
 29 ....................................... مفهوم تعليم مهارة الكالم -أ 

 33 ......................................... تعليم مهارة الكالمأمهية  -ب 
 34 ...................................... أهداف تعليم مهارة الكالم -ج 
 35 ..................................... الكالمخطوات تعليم مهارة  -د 
 36 ........................................ تقومي تعليم مهارة الكالم -ه 
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 39 ......................... مشكلة مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية -و 
 41 ................................................. منهجية البحثالفصل الثالث: 

 41 ........................................ مدخل البحث و منهجه -أ 
 41 ...........................................  جمتمع البحث وعينته -ب 
 41 ................................................ متغريات البحث -ج 
 42 ............................................ أدوات مجع البيانات -د 
 44 ................................................ مصادر البيانات -ه 

 45 ........................................... أسلوب حتليل البيانات -و
 49 ......................................... عرض البيانات وتحليلها :الرابعالفصل 

مبعرض  النشطمنوذج التعلم عملية تطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على  -أ
 50 .... يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا.  (gallery sassion) التعلم

مبعرض  النشطالقائم على منودج التعلم  هارة الكالممتعليم فعالية  -ب
   68 ... .يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا.  (gallery sassion) التعلم

 68 ..... حتليل االختبار القبلي يف اجملموعة  التجريبة واجملموعة الضابطة -1
 74 .... يف اجملموعة  التجريبة واجملموعة الضابطة البعديحتليل االختبار  -2

 82 ............................................... مناقشة البحث :الخامسالفصل 
مبعرض  النشطتطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم  -أ 

 82 ..................... يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا.التعلم 
مبعرض  النشطفّعالية تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم  -ب

 87 ..................... يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا.التعلم 
 92 ..................................................... الخاتمة  :السادسالفصل 

 93 ............................................ اخلالصة نتائج البحث -أ
 93 ............................................... مقرتحات البحث -ب
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 94 ...................................................... المراجع و قائمة المصادر
 المالحق

 قائمة الجدول 
 صفحة  موضوع الرقم 

 10 املقارنة بني الدراسة السابقة والدراسة اليت أدئها الباحثة  1
 19 النشطالتعلم التقليدي والتعلم املقارن بني  2
 22 النشطاخلطوات تصميم التعلم  3
 25 النشطالسلسلة املتصلة من منوذج التعلم  4
 44 التفسري والتعيني يف حتليل البيانات مقدار 5
 45 مصادر البيانات 6
 47   ( N Gain Score)تفسري املعيار االختبار لفرق النتائج  7
 48 الوصف نتائج االسبانة وتصنيفها 9

 52 االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة  10
 53 عملية التعليم يف اجملموعة التجريبة  11
 58 عملية التعليم يف اجملموعة الضابطة  12
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 الفصل األول
 والدراسات السابقة اإلطار العام

 المقّدمة -أ
ببساطة ووضوح، حني قال :  –من قبل  –كان العالّمة ابن خلدون قد عرّفنا   

"اعلم أّن اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصودة، وتلك العبارة فعل 
وهو اللسان، وهو يف  اللسان، فالبّد أن تصري ملكمة متقررة يف العضو الفاعل هلا، 

نظام من  كما هو املعلوم أن اللغة هي الكالم  أو  1كّل أمة حبسب اصطالحاهتم.
 لكالم يستخدم للتواصل  اجملتمع مرتديه. االرموز الصوتية 

اإلسالم، ألن اللغة العربية هي  اللغة هلا دور مهم  يف الدينواللغة العربية هي  
واللغة العربية هي إحدى اللغات  .املتعلقة باإلسالماللغة القرآن ولغة االتصال 

األجنبية اليت تدّرس يف إندونيسيا، ليس فقط يف املعاهد اإلسالمية، ولكن أيًضا يف 
 .املدارس الرمسية احلكومية واألهلية

عام   183اللغة العربية كما يف القرارات وزارة الشؤون الدينية رقم أّما األهداف   
كوسيلة لدراسة تعليم الدين ، كوسيلة اإلتصال. والثاين،  وهي: األول 2019

اإلسالمي الذي يتضمن يف القرآن واحلديث، أو يف كتب األخرى. بناء على ذلك 
اهلدف، فإن تعلم اللغة العربية موجه حنو تشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز القدرات 

هذه القدرة  و .و اإلستقبايلوتعزيز املواقف اإلجيابية اللغة العربية، يف مهارة اإلنتاجي أ
مهمة جدا يف مساعدة الطالب على فهم تعليم الدين اإلسالمي من مصادره 
األصلية، وهي القرآن واحلديث، من خالل الكتب الكالسيكية األصلية باللغة 

وبالتايل، من املتعّمد أن يكون الطالب قادر على فهم اإلسالم بشكل  .العربية
  2در على إيصال هذا الفهم باللغة العربية كتابيا وشفهيا.صحيح، وعميق، ودقيق، وقا

                                                           
   16 .( ص1991)بريوت، دار النفائس خصائص العربية وطرائق تدريسها،،  الدكتور نايف حممودمعروف1

2
 Keputusan Mentri Aagama RI Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan  Bahasa Arab di Madrasah. hal.13 
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ويف احلقيقة إن تعليم اللغة العربية له أغراض منها تكون الطالبة ماهرة يف 
االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. تلك املهارات األربعة ال يفرق بعضها عن 

 البعض ألهنا وحدة متعلقة و متكاملة.   
العربية هلا اربع مهارات وتتكون من مهارة اإلستماع والكالم والقراءة أما اللغة 

والكتابة. والزم على طالب اللغة ان يتعمق بتلك املهارات. ومن احدى املهارات هي 
والكالم هو نشاط أساسي من أنشطة اإلتصال بني البشر، وهو  .مهارة الكالم

اإلستماع وسيلة لتحقيق الفهم،  الطرف الثاين من عملية االتصال الشفوي، وإذا كان
فإن الكالم وسيلة إلفهام. و الفهم واإلفهام طرفا عملية االتصال، ويتسع احلدث  

والكالم يف  3عن الكالم ليشمل نطق األصوات واملفردات واحلوار والتعبري الشفوي.
وإن  اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراسة اللغوية. 

 4كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين.
القدرة على التعبري عن التعبري األصوات أو الكلمات  واملهارة الكالم هي

 5.للتعبري عن الفكر يف شكل افكار والراء والرغبات أو املشاعر إىل شريك احملادثة
هي الكالم  وبعبارة أخرى ان مهارة الكالم تعترب من أهم املهارات. ملاذا؟ ألن اللغة

وال الكتابة. واللغة هي الوسيلة الوحيدة اليت تستطيع هبا الفرد يتصل بالثقافة األخرى 
 6وأهنا اى اللغة هي العنصر األساسى يف تقوية الرابط والفرد التفاهم بني األمام.

 بالكالم نعرف مايف ذهن اإلنسان ونعرف ما املراد بقول القائل.
 يف نطاق املعهد وتقعها مؤسسة التعليمية الرمسيةي مدرسة الثانوية دار القرآن ه

التعليمية الرمسية. وفيها كثري من  ويندمج هذه املدرسة نظام املعهد و، اإلسالمي

                                                           
3
 185( ص. 2004)قاهرة: دار الفكر العريب  ، املهارات اللغوية،دكتور رشدي أمحد طعيمة   

 160(، ص .1989)الرباط،: إيسيكو. تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهج وأساليبه، محد طعيمة ، األستاذ الدكتور رشدي أ 4
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2014) hal. 135 
 50 .ص، (1987)القاهرة: دار التفافة،  حترير(،)حبث  منهج لتنظيم اللطيم اللغة العربية ألجانبفتح على يونس، 6
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برامج تربيزة، إحدى منها وهي التعود على تكلم باللغتني العربية واإلجنليزية يف 
 األنشطة اليومية إّما يف بيئة املدرسة أو يف بيئة املعهد. 

من من املالحظة واملقابلة الباحثة، هذه الربنامج مل ينجح يف تنفذه، بالرغم 
خطاء يف تطبيق ألة، ولكّنهم خيافون بااملفردات املساعد كثري من  الواقع أّن عندهم

عند  يف ممارساهتم الطالب نقصانيعرّبوا بغري ثقة النفس و أيضا الكالم و يضعفون ل
هناك عوامل كثري تؤّد إىل مل ينجح الربامج وكذالك  وكذلك .عملية تعليم والتعلم

تعليم مهارة الكالم مل تكن فّعلة، أهداف التعليمية يف هذه املدرسة منها: يف 
، وهذ يسبب أن النماذج أو اإلسرتاتيجية مل تكن محاسة ويشعرون مبملة طالبوال

 املستخدمة ليست وافية وجذبة للطالب.  
لكالم هو أنشطة التعليمية جّذابة يف فصل تعليم يف احلقيقة، تعليم مهارة ا

جّذابة إذا كان املعّلم ال يستطيع أن حتفيز  موقيف أو  ليستاللغة. ولكن هذا احلال 
وقلة اإلبداع يف تطبيق النماذج أو  جّذابة أو مرحيا. حالة التعليمية على قيد

   .االسرتاتيجيات مبا يتناسب مع التعلم الذي يتم تدريسه
تعليم اللغة العربية تكون النمودج أو االسرتاتيجية األدة مهمة. فالنجاح يف يف  

تنفيذ التعليم باختيار املواد واستخدام النمودج أو االسرتاتيجية املناسبة، فالبد املعلم 
أن خيتار النمودج أو االسرتاتيجية املناسبة بأهداف الدراسية وكذلك أيضان مناسبة 

مودج أو االسرتاتيجية هي إحدى العامل من عوامل جناح بأحوال الطالب. ألن الن
عملية التعليم والتعّلم. وأيضا العنصر من عناصر مهمة يف عملية تعليم والتعّلم اللغة 
العربية ليستطيع الطالب أم حيصلوا على العلوم واملهارات يف تعليم اللغة العربية 

 بسهولة.
ك املشكلة يف تعليم مهارة الكالم، حلل تل النشطختتار الباحثة منوذج التعلم  

 عملية يف الطالب واستجابات حمفزات وتسريعا تقوية أساسا النشط التعلم حياول ألن
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 خالل من 7.هلم بالنسبة مملة وليست ممتعة التعلم عملية تصبح حبيث والتعلم، التعليم
 التعلم أهداف حتقيق يف يساعدهم أن ميكن للطالب، النشط التعلم اسرتاتيجية توفري

وأيضا كما قالت "تيكا مرضية"  .والتعّلم التعليم عملية يف بامللل الشعور دون بنجاح
يستطيع أن يستخدم جلميع املادة التعليمية ألن  النشطيف حبثه، أّن منوذج التعلم 

باستخدام هذا النموذج يستطيع أن يستخدم الطريقة أو االسرتاتيجية متوعة، ومتوفق 
       8على أهداف التعليمية وكذلك مادة التعليمية.

 هذهألن هذا البحث يف  معرض التعلمواستخدام الباحثة االسرتاتيجية 
ع اخليال، مما سيؤدي إىل تبادل األفكار أو توفري املعلومات طريقة جلماالسرتاتيجية ك

، هبذا احلال يستطيع أن جيعل الطالب قادرين على التعبري تصورهم، وميكن لألصدقاء
كما يف   معرض التعلموكذالك من مميزات هذا  9ميارس مهارة الكالم الطالب.  أن

حبثها "تييامسييارين جيرتاوايت" وهي تشجيع الطالب على تنمية الشجاعة للتعبري عن 
                 10اآلراء، مث تعزيز ذكاء الطالب وممارسة مهارهتم.

 هارة الكالممتعليم  "هبذا احلال تريد الباحثة أن تبحث البحث حتت املوضوع 
يف  حبث جتريبة) مبعرض التعلم (Active Learning) النشطالقائم على منودج التعلم 

  (. مبدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا
 أسئلة البحث -ب

 مبعرض التعلم النشطالتعلم تطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على منودج كيف  -1

    يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا؟
سة يف مدر  مبعرض التعلمتعليم مهارة الكالم القائم على منودج التعلم ما فعالية  -2

   ؟دار القرآن الثانوية موجوكرطا
                                                           
7
 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi,  Active Learning dalam Pembelajaran bahasArab. 

(Malang: UIN Malang Press, 2019) hal, 81 
8
 Tika Mardiyah, Penggunaan Active Lerning dalam Pembelajaran Materi Qira’ah .Jurnal Al-Mi’yar 

Vol.2, No.2, (2019), hal. 225-242   
9
 Mel Siberman, 101 Cara Pelatihan dan Pembelajaran Aktif . (Jakarta: PT. Indeks), hal.189 

10
 Tyasmiarni Citrawati, dkk. Penggunaan metode Poter Sassion untuk meningkatkan kemampuan 

bercerita. Jurnal Widyaggik, Vol.07, No. 2 Januari-Juli 2020, hal. 112 
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 أهداف البحث  -ج
 مبعرض التعلم  النشطالقائم على منودج التعلم  هارة الكالممتعليم تطبيق وصف  -1

 يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا 
 مبعرض التعلم  النشطالقائم على منودج التعلم  الكالمهارة متعليم وصف فعالية  -2

   يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا

 أهّمية البحث  -د
القائم على للباحثة : ليزداد علمها نظريا كان أم تطبيقا عن تعليم مهارة الكالم  -1

  معرض التعلم: النشطمنودج التعلم 
للمدرس اللغة العربية : ينال اخلربة عن عملية التعليم الذي يسّهلهم يف تنمية أو  -2

 حتصيل مهارة الكالم. 
، مهارة الكالميف تعليم للطالب: ينال الفكرة اجلديدة لرتقية التحصيل الدراسي  -3

 . واالكتئاباواحلصول إىل عملية التعيم مهارة الكالم جذابا وغري مماّل 
 فروض البحث  -ه

باستخدام منودج التعلم : توجد فّعالية  تعليم مهارة  الكالم   فرض املباشر -1
  .يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا مبعرض التعلم طالنش

 باستخدام منودج التعلم التوجد فّعالية تعليم مهارة الكالم  :ي فرض الصفر  -2
 . يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا مبعرض التعلم النشط

 حدود البحث -و 
 النشطحتدد الباحثة تعليم مهارة الكالم باستخدام منودج التعلم احلد املوضوعي:  -1

 . (gallery sassion) معرض التعليمعلى 

وتطبيق : النطق، وفهم املفردات، والرتكيب، والطالقة. من الناحية واملهارة الكالم 
 موجوكرطا. الثانوية يف املدرسة دار القرآن يف مرحلة متوّسطة الباحثة
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الثانوية يف شارع باجنانج،   يف املدرسة دار القرآن: جيري هذا البحث  احلد املكاين -2
واتس ماكرساري مدينة موجوكرطا. و خاصة يف فصل حادى  16كمونينج رقم 

 عشر.
الدراسية الثاين، عام الدراسي : يبداء هذا البحث يف فصول احلد الزماين -3

 يف املستوى الثاين.   2021 -2020
 تحديد المصطلحات  -ز

جراءات أو األمناط املنهجية املستخدمة كمبادئ توجيهية منوذج التعلم : اإل -1
لتحقيق أهداف التعلم اليت توجد فيها اسرتاتيجيات وتقنيات وطرق ومواد 

  11التعليم.التعليمية ووسائل و كذلك أدوات 
إجراء التعليمى يقوم به الطالب داخل أو خارج الفصل أكثر من : النشطالتعلم  -2

جمّرد جلوسه ساكنا صامتا أمام املعلم، واألداء واملشاركة فعالة حتت توجيه 
    12وإشراف املعّلم.

مهارة الكالم : القدرة على التعبري عن التعبري األصوات أو الكلمات للتعبري عن  -4
  الفكر يف شكل افكار والراء والرغبات أو املشاعر إىل شريك احملادثة. 

 دراسات السابقة ال -ح 
تأثري منوذج التعليم: كل طالب مّدرس بنظرية  (، بعنوان:2020لؤلؤ الكرمية ) -1

اإلنسابية لرتقية مهارة الكالم لطالب املدرسة الثانوية الرضى سوكوبالغون  
لتعريف عن عملية منوذج التعليم واهلدف هذا البحث هو كاليباري ماالنج. 

واستخدام هذا طالب مدرس بنظرية اإلنسانية، وتأثريه لرتقية مهارة الكالم. 
( تنقسم عملية 1أما نتائج هذا البحث )هج التجري ي باملدخل الكمي. البحث مب

مراحل، تعىن قبل التعليم، عند التعليم، و بعد التعليم. مث تطبيق  3التعليم اىل 
منوذج كل طالب مدرس تبدأ من توزيع بطاقات الفهرسة اىل الطالب باألسئلة، 
                                                           
11

 Shilphy A. Octavia. Model- model Pembelajara, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020) hal. 12-13 
12

استراتيجية مع األمثلة  180استراتيجيات التعلم النشط : الدتور عبدهللا بن خميس أمبوسعيديي، هدى بنت على الحوسنية.   
  25(، ص. 2016. )عمان: دار المسيرة، قيةالتطبي
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قراءة السؤال وإجراء مناقشة. مجعها واالهتزاز ليتم توزيعها. مث اطلب متطوعني ل
% = 10اكرب من نتيجة التقدير املعنوى  2،34( من نتيجة اإلحصائى 2)

مبعىن أن استخدم تلك  . 2,02 = %5وكذلك أكرب من نتيجة املعنوى  1،68
النموذج فعاال لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة الثانوية الرضى سوكويالنغون كاليباري 

   مباالنج
تطوير مواد التعبري التحريري على أساس : (، بعنوان2019ايل )مصطفى غز  -2

التعلم النشط لدى طلبة املرحلة الثانوية العالية يف مدرسة واء تنجونج اإلسالمية 
وصف واقع تعليم مهارات التعبري التحريري واهلدف هذا البحث هو  بسنغافورة.

مية يف سنغافورة، وتطوير )الكتايب( يف املرحلة العالية مبدرسة واء تنجونج اإلسال
مواد التعبري التحريري على أساس التعلم النشط لرتقية مهارات الطالب الكتابية، 
وفّعليته.  واستخدم هذا البحث منهج البحث والتطوير وفًقا لنظرية بورج وغال. 
أما نتائج هذا البحث أّن واقع تعليم مهارات التعبري التحريري يف مدرسة واء 

جامعة كامربيدج الربيطانية  المية خيضع على نظام امتحان إي ليفلتنجونج اإلس
وأن كل اجلهود يف تعليم اللغة العربية يف املرحلة العالية تنصب على احملاولة برتقية 
مهارات طالهبا يف التعبري التحريري. ومن مت أن تطوير مواد التعبري التحريري 

ت عملية التطوير على أساس التعلم النشط لطلبة املرحلة الثانوية العالية ضرورة. ومت
العصف الذهين، والتدريس بتوظيف بعض اسرتاتيجياته هي: التعلم التعاوين، و 

، وتعليم األقران. وأثبتت الدراسة بفعالية املواد التعليمية املطورة بعد جتريبها التباديل
 16.825تاء احلساب وهي  -ت  –يف ترقية مهارات التعبري الكتايب، وأن قيمة 

واملعىن أن فروض البحث   2،  060تاء اجلدول وهي  –أكرب من قيمة ت 
 مقبولة. 

  Lisan An-Nathiq: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Bahasa معّلم وجيايا :  -3

Arab. Vol.1 No.2 Mei 2020 :بعنوان: فعالية منوذج التعليم Talking Stick  لرتقية
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مهارة الكالم مبدرسة الثانوية نور اجلديد بايطان فروبولينجا. واهلدف هذا البحث 
لرتقية مهارة الكالم مبدرسة الثانوية نور  Talking Stick: منوذج التعليمهو لوصف 

اجلديد بايطان فروبولينجا، وفّعاليته. واستخدام هذا البحث مبهج التجري ي 
 Talking Stick منوذج التعليم:باملدخل الكمي. أّما النتائج هذا البحث هو أن 

ويدّل أّن فّعاال لرتقية مهارة الكالم مبدرسة الثانوية نور اجلديد بايطان فروبولينجا. 
تاء اجلدول.  وإذا كانت تاء احلساب  –تاء احلساب أكرب من قيمة ت  -ت 

 أكرب من تاء اجلدول فإن فروض البحث مقبولة. 
منوذج تعليم املناظرة العلمية يف معهد تزكيا ومعهد نور : (، بعنوان2020مطيعة )-4

ملي ماالنج ومعهد اجلديد فربولنجوا: دراسة ملقارنة بني معهد تزكيا اإلسالمي العا
منوذج تعليم، إسرتاتيجيات  واهلدف هذا البحث هو ملعرفةنور اجلديد فربولنجوا. 

املناظرة العلمية ىف معهد تزكيا ومعهد نور اجلديد فربولنجوا،  وكذلك ملعرفة 
إسرتاتيجيات تعليم املناظرة العلمية الفعال خصوصا للغة العربية. ومنهج هذا 

منوذج تدريب ّما نتائج هذا البحث هي أ .دراسة مقارنةالبحث هي كيفي بنوع 
املناطرة العلمية املستخدم ىف معهد تزكيا اإلسالمي العاملي و معهد نور اجلديد 

( وأما اسرتاتيجية املستخدم ىف معهد تزكيا 2بربولنجوا هي منوذج التعلم الفعال.)
عية شفوية، اإلسالمي العاملي هي تتكون إىل ستة إسرتاتيجيات: طريقة مس

واحملاضرة، إسرتاتيجية مهارة الكالم، وحماضرة تعاملية، اسرتاتيجية مهارة الكتابة، 
واسرتاتيجية تقومي املناظرة. واما إسرتاتيجية املستخدمة ىف معهد نور اجلديد 
بربولنجوا تتكون إىل مخسة إسرتاتيجيات: الطريقة املباشرة، الطريقة اللفظية،طريقة 

( وأما 3ة، اسرتاتيجية مهارة الكالم، واسرتاتيجية تقومي املناظرة.)السماع واحملافظ
إسرتاتيجيات تعليم املناظرة العلمية الفعال بنظر إىل كلتا املعهد يعين الطريقة 
املباشرة،إسرتاتيجيات مهارة الكالم )تعبري احلر(،إسرتاتيجيات حماضرة تعاملية، 

 وكذلك إسرتاتيجيات تقومي املناظرة
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(، بعنوان: فّعالية تطبيق استخدام منودج تعليم النشط 2015النعمة ) فرحية -5
(active learning ) : لرتقية مهارة الكتابة فصل الثامن يف مدرسة املتوسطة باإلماطة

تطبيق اإلسالمية الشفيعية فاكال بنووو سورابايا. واهلدف هذا البحث هو ملعرفة 
لرتقية مهارة الكتابة، وقدرة مهارة الكتابة الطالب، و فّعاليتها. تلك النظارية 

واستخدام هذا البحث مبهج التجري ي باملدخل الكمي. أّما نتائج هذا البحث هي 
 = %1,أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  3،69فتدل أن نتيجة اإلحصائي = 

2,65 o,5% = 2,08   وذلك مبعىن أنH_1  أن فروض هذا البحث  مقبول أى
فّعالة يف باإلماطة : ( active learning) النشط متعلالودج استخدام من مقبول، مبعىن

 تعليم مهارة الكتابة. 
تعليم اللغة العربية على أساس تعليم النشاط يف (، بعنوان: 2020عاليا فطري ) -6

و يفهم   ان يعرفالددرسة العالية حممدية بالدبانج. واهلدف هذا البحث هو  
واستخدام  .كيف تنفيذ تعليم النشاط. و نشاط الطالب يف التعليم اللغة العرابية

هذا البحث مبهج الوصفى باملدخل الكيفي )الظواهر(. أّما النتيجة هذا البحث 
مراحل. وهي مقّدمة، يفتح  3( التنفيذ، يف هذه املرحلة يسلم املعلم 1)هي: 

طالب، وتكرار املواد التعليمية السابقة، املعلم التعلم من خالل طلب حضور ال
ومرحلة التنفيذ )تعليمي(، ومرحلة تقدمي احملتوى سيعتمد التعلم بشكل كبري على 
اسرتاتيجية التعلم النشط للمعلم الذي يشرح أهداف التعلم اليت جيب أن حيققها 
الطالب، ويف كل مادة متت مناقشتها، يقدم املعلم أمثلة ملموسة، باستخدام 

املرحلة اخلتامة  .لوسائل التعليمية )الوسائط( لتوضيح مناقشة كل موضوعا
)التقييم( يسأل املعلم الطالب أسئلة حول املادة اليت تتم مناقشتها، ويعطي 

( 2) .واجبات منزلية ختربهم باملوضوع الذي سيتم مناقشته يف االجتماع التايل
ملواد التعليمية غري املعروفة، نشاط الطاّلب. يُظهر الطالب الشجاعة للسؤال عن ا

واملشاركة يف مناقشة التعلم مع األصدقاء ، وإلبداع الطالب مصلحة ومستقل يف 
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التفكري ، مث يتحمل طالب التعلم املستقل املسؤولية والثقة من خالل القيام مبهام 
 مل يتم دراستها، من خالل التعلم بشكل مستقل.  

 الّسابقة والدراسة التي أدتها الباحثة المقارنة بين الدراسة(: 1الجدول )
 االختالفات التشاهبات املوضوع املؤّلف الرقم

لؤلؤ الكرمية  1
(2020) 

تأثري منوذج التعليم: كل 
طالب مّدرس بنظرية 

اإلنسابية لرتقية مهارة 
الكالم لطالب املدرسة 

الثانوية الرضى 
سوكوبالغون كاليباري 

 ماالنج

   منوذج البحث عن
وترتكز يف  التعليم،

 مهارة الكالم
  استخدام هذا البحث

مبنهج التجري ي 
  باملدخل الكمي

  املدرسة يف مرحلة
 الثانوية

  استخدم هذا البحث
اإلنسابية. النظرية 

والنوع منودج هو  كل 
 طالب مّدرس 

مصطفى  2
غزايل 

(2019) 

تطوير مواد التعبري 
التحريري على أساس 

التعلم النشط لدى طلبة 
الثانوية العالية يف املرحلة 

مدرسة واء تنجونج 
 اإلسالمية بسنغافورة

  يبحث هذا البحث
 التعلم النشط 

   املرحلة الثانويةيف 

  تطوير مواد التعبري
 التحريري 

  استخدم هذا البحث
منهج البحث والتطوير 

 وفًقا لنظرية بورج وغال

 معّلم وجيايا 3
(2020) 

فعالية منوذج التعليم: 
Talking Stick  لرتقية

مهارة الكالم مبدرسة 
الثانوية نور اجلديد بايطان 

 فروبولينجا

   منوذج البحث عن
التعليم، وترتكز يف 

 مهارة الكالم
  استخدام هذا البحث

مبنهج التجري ي 

   تنفيد البحث من النوع
 Talkingمنودج التعلم : 

Stick .  
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 باملدخل الكمي
  املرحلة الثانويةيف 

مطيعة  4
(2020) 

منوذج تعليم املناظرة 
العلمية يف معهد تزكيا 

ومعهد نور اجلديد 
فربولنجوا: دراسة ملقارنة 

بني معهد تزكيا اإلسالمي 
العاملي ماالنج ومعهد نور 

 اجلديد فربولنجوا

   منوذج البحث عن
 التعليم

 

    والنوع منودج هو
 املناظرة العلمية

  منهج هذا البحث هي
كيفي بنوع دراسة 

 مقارنة

فرحية النعمة  5
(2015) 

فّعالية تطبيق استخدام 
منودج تعليم النشط 

(active learning)  :
لرتقية مهارة باإلماطة 

الكتابة فصل الثامن يف 
مدرسة املتوسطة 

اإلسالمية الشفيعية فاكال 
 بنووو سورابايا.

  حبث عن تعليم
 النشط

   استخدام هذا
البحث مبنهج 
التجري ي باملدخل 

 الكمي

  مهارة الكتابةتعليم 
  مستوى الدراسي يف

 مرحلة املتوسطة
 

عاليا فطري  6
(2020) 

تعليم اللغة العربية على 
أساس تعليم النشاط يف 

املدرسة العالية حممدية 
 بالدبانج

 

  حبث عن تعليم
 النشط 

مستوى الدراسي يف  
العالية أو مرحلة 

 الثانوية 

  تعليم اللغة العربية
عموما وليس ترتكز يف 

 مهارة الكالم. 
  استخدام هذا البحث

مبنهج الوصفى مبدخل 
 الكيفي )املظاهر(
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اهبة بالبحث الذي السابقة هلا عالقة متش حبوثالحظة الباحثة، أّن ممن 

 االباحثة. حيث أن تشاهبا البحث األول حىت البحث السادس استخدامه هاتكتب
، وأيضا تريكز  البحث األول والثالث يف تعليم مهارة النشطالباحثون منوذج التعلم 

 االسابقة و البحث الذي تكتبه حبوثالكالم. ووجدت الباحثة اإلختالفات بني 
الباحثة. والبحث األول، يستخدم منوذج التعلم  كل طالب مدّرس بنظرية اإلنسانية، أّما 

ى عن املواد التعبري التحريري، والبحث الثالث، تنفيد البحث الثاين هو البحث تطوير 
البحث التحليلي يف التنفيذ ، والبحث الرابع Talking Stickالبحث بنمودج التعلم : 

عملية التعليم والتعلم بنمودج التعلم : املناظرة العلمية، والبحث اخلامس حتدد املواد يف 
السادس التحليل عملية التعليم والتعلم  مهارة الكتابة بنموذج التعلم اإلماطة. والبحث

   اللغة العربية عموما.
القائم  هارة الكالممتعليم  أّما البحث الذي ستبحث الباحثة يف هذا احلال هو  

معرض (، وحتديد الباحثة يف تنفيد Active Learning) النشطعلى منودج التعلم 
  Gallery Sassion.التعليم
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري 

 المبحث األول: نموذج التعليم  
 نموذج التعليم مفهوم  -أ

منوذج التعلم هو مفاهيم التعلم اليت مت تصويره من البداية إىل النهاية الذي   
قدمه املعلم خاصة، ويشري إىل املدخل التعليم املستخدمه وكذلك أهداف التعليمية، 

بعبارة أحرى، منوذج التعلم  .وأيضا إدارة الصفى. واخلطوات التعليمية، وبيئة التعليمية،
هو تصميم أو اإلطار لتطبيق مدخال التعليم، اسرتاتيجية العليم، وطريقة التعليم، 

 13.وأساليب التعلم
منوذج التعلم هو ( أّن 2000:10وأصدقائه )نورول وايت،  Soekamto قال  

خربات التعلم لتحقيق أهداف إطار مفاهيمي ويصف اإلجراءات املنهجية يف تنظيم 
 14تعليمية حمددة، ويعمل كدليل للمعلمني يف ختطيط أو التصميم أنشطة التعليمية.

وبالتاىل، ستظهر عملية التعليم والتعّلم على أهنا أنشطة هادفة يتم تنظيمها بشكل 
  .منهجي

أّن  Enggen  dan Kauchak املصطلحات املذكورة وقفا ملعىن منوذج التعلم عند   
 15منوذج التعلم هو إطار  يوفر التوجيه على معلم الذي يقوم بأنشطة التعليم والتعلم.

  ويصمم على أهداف التعليمية احملددة.
( أن يسمى بنموذج التعلم هو  التصميم 2000 :9) Kardi dan Nurيقال      

ليم أو أنشطة التعليمية إذا كان هلا أربعة خصائص التكميلها اإلسرتاتيجية، أو التع
( عقليا نظريا منطقيا والتأليف من قبل املبدع أو املطور. 1الطيقة التعليمية كمايلي: )

                                                           
13

Taufiqur Rahman. Aplikasi Model-model Pembelajaran dalam Penelitian Tindak 
Kelas.(Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018). Hal, 22. 
14

 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany. Mendesain Model Pembelajaran Inovative Progresif dan 
Kontekstual: Konsep Landasan dan Implementasinya pada Kurikulum 13 (Kurikulum Tematik 
Integratif). (Jakarta: Kencana, 2017). Hal. 23 
15

 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany. Mendesain Model….. hal. 24 
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( وأساس التفكري حول ماذا وكبف يتعّلم الطالب )أهداف التعليمية سوف 2)
بيئة  (4) .ث ميكن تنفيذ النموذج التعلم بنجاحالسلوك املطلوب حبي( 3حتقيقيها(. )

 16التعليمية الالزمة لكي حتقيق أهداف التعليمية.
منوذج التعلم هو  تصميم أو بناء على ذلك، نستطيع أن نأخذ اخلالصة أّن     

مفاهيم أنشطة التعليمية من البداية إىل هناية اليت فيها املدخل، والطريقة، 
جتميعها من قبل اخلرباء واملطورين بنفس املفاهيم ، و التعليميةواإلسرتاتيجية، وأسليب 

 أهداف التعليمية احملددة.اليت يتم حتقيقها يف عملية التعليم والتعلم، وختطيط على 
أن يف تنفيذ عملية تعليم  2007عام  41تنظيم وزيرة الرتبية الوطنية رقم وهذا يؤّكيد ب

سية، واإلختتام. والنموذج التعلم املخطط يتضمن فيه املقّدمة، أنشطة أساوالتعلم 
 يتضمن يف تلك أنشطة أساسية.  

 خصاص نمودج التعلم -ب
  17على األكثر، منوذج التعلم جيدا له صفة أو  خصائص املعروف كما تلي:      

وجود إجراءت منهجية، لذا فإن منوذج التعلم هو إجراءت منهجية لتعديل سلوك   (1
 .الطالب

حتديد كل منوذج التعلم أهداف التعليمية من نتائج  وخاصة.  التعلمحتدد نتائج  (2
 .تعليمية خاصة، اليت يتوقع الطالب حتقيقها

 والتعّلم.  تكوين بيئة التعليمية خاصة. وأحوال التعليمية حمّددة يف عملية التعليم   (3
مقياس النجاح. وصف وشرح نتائج التعّلم يف شكل سلوك الطالب بعد االنتهاء  (4

 أنشطة التعلم وفًقا ملفهوم أو تسلسل التعلم حمددا. من 
التفاعل بالبيئة. وحتديد مجيع منوذج التعّلم كيفية الطالب ليقوم بالتفاعل، واستجابة  (5

 مع بيئته. 

                                                           
16

 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany. Mendesain Model….. hal. 25 
17

 Shilphy A. Octavia. Model-Model .............hal. 13-14 
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بالنسبة إىل (، أّن ملعرفة مستوى استحقاق منوذج التعّلم، 2006وقفا حلبيبة )
حيتاج إىل اخلرباء واملشارك للتحقق منوذج التعلم املطور. ، (validitas) جانب الصالحية

، حيتاج إىل جهاز التعليم املطلوب لتنفيذ منوذج  (efektivitas)بالنسبة إىل فّ ّعاليةأّما 
   18التعلم املطّور.

 نمودج التعلمأنواع  -ج
ستة مناذج تعليمية يستخدمها املعلمون يف Arends (2001 :24 ) اقتطف

عرض التعلم مباشرة، مفاهم التعيلم، التعلم القائم  :التعليم والتعلم تكرارا، وهيأنشطة 
أنه وخرباء منوذج التعلم اآلخرين،  Arends عند رأي 19على حل املشكالت، واملناقشة.

ال يوجد أحد منوذج تعلم أفضل من مناذج أخرى. ألن متكن أن يقال كل منوذج التعلم 
ويف حتديد منودج . (Arends: 1997)شطة التعليمية مبادة معّينة جّيدا، إذا مّت إختباره ألن

 التعلم، فينبغي أن يناسب بأهداف التعليمية ليتم حتقيقه. 
اإلضافة إىل النماذج املذكورة، يف تنفيذ التعلم القائم على الكفاءة، مطوِّر ب

  20أيضا مناذج التعلم كماتلي:
 (Learning strategis) ( التعّلم اإلسرتاتيجي1

 Inquiry ( التعلم القائم على2

 (active learning) النشط( التعلم 3

 (Quantum Learning)( التعلم الكمي 4

 مناذج األخرى، وميكن استخدامها إلثراء تطبيق التعلم القائم على الكفاءة. و  (5
، ميكن لكل طالب استخدام مواهبهم أو ميوهلم يف النشطوبتنفيذ منوذج التعلم 

يؤدى الطالب أفضل ما  (،visual) الطالب البصريونحيث يكون  .عملية التعلم
الطالب و  لديهم عندما حيصلون على املعلومات اجلديدة مث تقدميها.

 ركي،الطالب احلتلقي املعلومات من خالل الكلمات املنطوقة. و ،  (Auditori)السمع
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 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany. Mendesain Model….. hal. 26 
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أيضا إحدى مناذج التعلم فّعاال للغاية  النشطوالتعلم   21باستخدام اإلمياءات. يتعّلم
 لتوفري بيئة التعليمية تفاعال، وجّذابا، وممتعا غري ممال.  

 (Active Learning) النشطالتعلم المبحث الثاني:  

 النشطمفهوم التعلم  -أ
هو عملية  النشط( التعلم 2010كما شارون، ومارثا، وأيضا ورد يف هندي )

االحتواء الديناميكي للطالب يف املوقف التعليمي، واليت تتطلب منه احلراكة، واألداء 
 22واملشاركة الفعالة حتت توجيه وإشراف املعلم.

مبعىن جمتهد، مشغول،  "Active"الكلمة "النشاط" من اللغة اإلجنليزية وهي 
عملية التعليم والتعّلم.  ، واقع الطالب كأساس أو  مركز  يفالنشطالتعلم  نشيط. يف

اليت هو  عملية التعليموالتعّلم  النشط( أّن التعلم 1997:195قال حممد دليونو )
حىّت يستطيع الطاّلب ليحّول سلوكهم  تتطلب نشاط الطالب ومشاركتهم أمثليا،

يف كل طالب استخدام الدماغ بنشاط، إما  النشطيتطلب التعلم بفّعالية و كفاءة. 
للعثور على أفكار رئيسية من مادة حتل املشكالت أو تطبيق ما تعلموه على 

 23املشكالت املوجودة يف احلياة الواقعية. 
تعليمية  " إىل تقنيات النشطإضافة إىل ذلك، يشري  مصطلح " التعلم 

ثال: التحليل، والتفسري، والتقومي. تفاعلية الذي يلزم الطالب ليقوم بتفكري العليا، م
ميكن الطالب اإلستفادة من املوارد خارج التعلم. مثال: مكتبة،  النشطويف التعلم 

، املقابلة، أو  اجملموعة الرتكيز حلصول على املعلومات. والطالب يستطيعون أن ويب
أو  يثبتوا قدرهتم على التحليل، والتفسري، والتقومي من خالل املشروع، والعرض

التقدمي، والتمثيل، والوثائق املكتوبة، والتعلم األقران. غالبا، الطالب الذين يشرتكون 

                                                           
21

 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning....hal, 85 
22

 25ص.  .........18 0استراتيجيات التعلم النشط :الدتور عبدهللا بن خميس أمبوسعيديي، هدى بنت على الحوسنية.  
23

 Ikhwan Nur R, &  Hindun Diniyah. Strategi Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
Prosiding Semnasbama IV UM Jilid 1, 2020. Hal.357 
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ينظمون عملهم، مالحظة مظاهرة، مناقشة، و يشرحون األفكار ،  النشطيف التعلم 
  24وحّل املشاكل، ويصغون األسئلة لديهم.

لتقّدم املعلومات  أّن التعلم ليس نتيجة تلقائية Melvin L. Silberman وقفا ل    
ويف  .ألن يف احلقيقة التعلم يتطلب يف مشاركة ذهنية، والعمل فورا .إىل الطالب

، يقوم الطالب مبعظم أعمال التعلم. يتعلم الطالب األفكار وحيلون النشطالتعلم 
 .وهذا هو من أساس التعلم النشط .املشكالت ويطبقون ما تعلموهم

"كيفية التعلم  أن Melvin L. Silberman ط، قيلفيما يتعلق مبفهوم التعلم النش  
التعلم من خالل االستماع  من خالل االستماع ستجعل الطالب ينسون بسهولة.

ويف الوقت نفسه، فإن التعلم الذي يتم عن  .والرؤية سيجعل الطالب يتذكرون قليالً 
التعلم حيث أّن  طريق االستماع والرؤية ومناقشة شيء ما سيجعل الطالب يفهمون.

من خالل االستماع والرؤية واملناقشة والقيام بشيء ما سيجعل الطالب يكتسبون 
وبالتايل، فإن الطريقة األخرية هي أفضل طريقة يف عملية التعليم  .املعرفة واملهارات

 25والتعلم.
هو منظومة إدارية، وتشمل   النشط( على أن التعلم 2021ويؤكد )رفاعي: 

توجه فاعليته، مبا فيها اسرتاتيجية التعليم والتعلم اليت تقّدم كل املكونات التعليمي، و 
املعارف واملعلومات )اجلانب املعريف(، وتتنوع هبا األنشطة التعليمية اليت ميارسها 
الطالب، يشارك فيها الطالب، وتتكون لديه القيم والسلوكيات )اجلانب الوجداين(، 

راته وإمكاناته، ويكون الطالب مشاركا بل ويرتكز فيها التعلم حول الطالب، ووفق قد
 26وإجيابيا، ويكتسب املهارات األدائية )اجلانب املهاري(.

هو  أنشطة التعليم  النشطلذلك، نستطيع أن نأخذ اخلالصة، أّن التعلم 
والتعلم ويتظّمن عملية التفاعل بني الطالب والطالب، ومعلمهم، وبيئة تعليميتهم، 

                                                           
24

 Hari Wibowo. Pengantar Teori-teori belajar dan Model-model pembelajaran. (Jakarta: Puri 
Cipta Media, 2012), hal. 81-82 
25

 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning........ hal. 76.   
26

 15ها(، ص. 1435)وزارة التربية والتعليم :التعلم النشط: تمكين، تمتين، تأسيس. اإلدارة العامة للتدريبواإبتعاث.   
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و األساس يف عملية تعليم والتعلم. ويتطّلب الطالب أن حبيث يصبح الطالب املركز أ
والطالب ال يقبلون أو يرون أو يستمعون املعلومات يكونوا نشاط والقائم بذاته. 

بشكل سل ي إىل ما ينقله املعلم فحسب، بل يستجيب الطالب بنشاط ويشاركون 
 سلوكهم بفّعالية و كفاءة. التعليمية حىت يستطيع الطالب أن حيّولوا  أيًضا يف أنشطة

 النشطخصائص التعلم  -ب
 كمايلي:   النشط( أّن خصائص التعلم 1995) Bonwell ل وقفا  

التأكيد من عملية التعلم والتعلم ليس على يوصل املعلومات من قَبل املعّلم   (1
حول املوضوع أو املشكلة ولكن التطوير على املهارات التفكري التحليلي والنقدي، 

 .تتم مناقشتهااليت 
ال يستمع الطالب إىل التعلم بشكل سل ي فحسب، بل يفعلون شيًئا متعلًقا  (2

 .باملواد التعليمية
 التأكيد على استكشاف القيم واملواقف فيما يتعلق باملواد التعليمية   (3
 يتطلب الطالب التفكري النقدي، والتحليل، والتقييم (4
 .ستحدث رد فعل أسرع يف عملية التعلم (5

حيصل على  النشطإضافة إىل ذلك اخلصائص، أّن بشكل عام ميكن التعلم    
مايلي: أوال، التفاعالت اليت تنشأ أثناء عملية التعلم  ستؤدي إىل اعتماد إجيايب، 
حيث ال ميكن توثيق املعلومات املكتسبة اال معا، من خالل االستكشاف النشط يف 

يشارك كل فرد بنشاط يف عملية التعليم والثاين، جيب أن   .عملية التعليم والتعلم
والتعلم، وجيب أن يكون املعلم قادرًا على تقييم كل طالب حبيث يكون هناك فردي 
مسؤول. والثالث، لكي تنفيذ التعلم النشط جيرى بشكل فعال، فإنه يتطلب تعاونًا 

   27قويا حىت سيعزز األنشطة االجتماعية.

                                                           
27

 Hari Wibowo. Pengantar Teori-teori belajar dan Model-model...... hal. 82-83 
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وتسريعا حمفزات واستجابات الطالب يف حياول التعلم النشط أساسا تقوية و   
 28التعلم، حبيث تصبح عملية التعلم ممتعة وليست مملة بالنسبة هلم.و  عملية التعليم

للطالب، ميكن أن يساعدهم يف حتقيق  النشطمن خالل توفري اسرتاتيجية التعلم 
 أهداف التعلم بنجاح دون الشعور بامللل واالكتئاب يف عملية التعليم والتعّلم.

 أقل اهتماًما يف التعلم التقليدي.وهذاحلال 
  29:كماتلي  النشطالتعلم التقليدي والتعلم املقارن بني  (:2) اجلدول   

النشطالتعلم  التعلم التقليدي  الرقم 
 1 يرتّكز على الطالب يرتّكز على املعّلم

 2 التأكيد على اكتشاف املعلومان  التأكيد على يتقّبل املعلومات
االستعمل كل حواس وقدرة أقل 

 الطالب
استعمل كل حواس وقدرة 

 الطالب 
3 

 4 استخدام عدة طرق استخدام طريقة رتابة أو مملة 
استخدام عدة من وسائل  استخدام قليل من وسائل التعليمية

 التعليمية 
5 

 6 مسّليا جّدا  غري مسّلي 
ال حيتاج إىل أن يتكيف باملعرفة 

 املوجودة
باملعرفة املوجودةيتكيف   7 

 
ميكن إجراء معايري باإلضافة  ناًء على املقارنة بني منوذجي التعلم املذكورة،ب  

 .إىل أسباب قوية لتنفيذ التعلم النشط يف أنشطة التعليم والتعلم
 
 

                                                           
28

 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning...... hal.81 
29

 Hari Wibowo. Pengantar Teori-teori belajar dan Model-model…….. hal, 92 
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 النشطأهّمية التعلم  -ج
هناك البحث أو الدراسة ويوضح عن أمهية التعلم النشط، أنه كلما زاد عدد 
الطالب املشاركني يف التعلم، زاد فهمهم وتذكرهم للتعلم لفرتة أطول، ألن املفتاح هو 

إن  "Theacing to Changes Lives" يف كتابه Howard Hendricks قال 30املشاركة.
أقصى قدر من التعلم هو نتيجة أقصى قدر من املشاركة. "كانت الدراسة ويظهر أن 

معرفته، ولكن بسبب عدم قدرته على التعاون أو الشخص يفقد وظيفته ليس بسبب 
 Life) إتقان املهارات احلية " ”Activites That Teach يف كتابه Tom Jackson .املشاركة

Skill)  31.هو شروط أساسي للجميع 

مشاركة الطالب يف أنشطة التعليم والتعلم مهمة جًدا إذن ميكن أن يقال، أّن 
مهم جدا للتنفيده يف عملية  النشطومؤثرة جًدا يف فهم الطالب. لذا منودج التعلم 

 التعليم والتعلم. 
  32كمايلي:  النشطويوضح أمهية التعلم            

 يشجيع الطالب على العمل اإلجيايب (1
 يساعد الطالب على اإلكتساب اخلربة (2
 دعم العالقات اإلجتماعية، والعمل اجلماعي )مشاركة الطالب( (3
 يعود الطالب على ممارسة الدميقراطية باخرتام الرأى، والرأى األخر.  (4
 يدرب الطالب على حتميل املسئولية، واإلعتماد على النفس  (5

 النشطالتعلم  ممّيزات -د
  33منها: النشطاملميزات املتوفرة يف التفيذ منودج التعلم       

 يتم حتفيز الطالب ألنه من األسهل التعلم عند االسرتحاء. (1
 .جيري يف بيئة هادئة، ألن التجربة واخلطأ مقبوال (2

                                                           
30

Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning....hal, 83 
31

 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning....hal, 84 
32

)األزارطة اإلسكندارية: دار التعلم النشط: المفهوم، واإلستراتيجيات، وتقويم نواتج التعلم. دكتور عقيل محمود رفاعي،   

 63(، ص. 2021الجامعة الجديدة للنشر، 
33

 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning....hal, 84 
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 كانت مشاركة كل اجملموعات. (3
 كل شخص لديه مسؤولية على املتعّلمني. (4
 مرنة و وثيقة. (5
 الشيء الذي يتم اكتسابه يصبح أكثر. (6
 التفكري االستقرائي. (7
 أفكارهم.مجيعهم عربوا عن  (8
 .ميكن لكل منهم تقدمي تصحيحات (9

   النشطعيوب التعلم  -ه
  34هي: النشطيف التنفيذ منودج التعلم كانت عّدة عيوب  

 صعوبة الطالب يف تركيز أفكارهم عندما اليرافقهم املعّلم (1
  املناقشة تبدو غري مركزة (2
 حيتاج إىل إبداع املعّلم يف إجياد املواد التعليمية (3
 إشراف مكثف يف توجيه الطالبتطلب إىل    (4
 حيتاج إىل إعداد الوسائل التعليمية  (5
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 النشطالتعلم خطوات تصميم  -و
 35وهو كماتلي: النشطأّما اخلطوات تصميم التعلم  
 
 

 
 
 
      
 تحقيق         
  

 تنفيذ من خالل                                         
      
 
 

 

يف هذا احلال، فينبغي املدرس حتديد واخلطوة األوىل وهي حتديد احلاجة، 
، مث اخلطوة الثانية هي حتديد احلاجة مناسبة بأحوال الطالب أو مشكالت الطالب

أهداف التعليمية فطبعا مناسبة بكفائة أساسية املطلوب حتقيقها. مث اخلطوة الثالثة 
حتقق تلك األهداف يف تصميم األنشطة التعليمية، وتنفيذ هذا التصميم 

يجتات التعّلم املستخدمة أو املخرتة، فطبعا لكل اخلطوة املذكورة مناسبة باسرتات
مبحتوى أو املادة التعليمية، ووقوف على احلاجات املعرفية، املهارية، التقنية اليت 

                                                           
(، 1433/14343)اململكة العربية السعودية: وزارة الرتبية والتعلم، الدليل اإلجرائي إلسرتاتيجيات التعلم النشط.  صاحل علي فرحان ال هزاع، وأصدقائه.  35

 18ص.

 مرحلة تحدتد الحاجة

تحديد أهداف التعليمية مرحلة  

 تصميم األنشطة

م
ّ
 استراتيجتات التعل

املعرفية،  الوقوف على الحاجات

تي يتطلبها املهارية، التقنية ال

 بكاملهاملوقف 

 محتوى

 في ضوء تقويم مخطط له يراعي جوانب كل املراحل 
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إىل جوانب كل املراحل يتطلبها املوقف ككل. وميكن التقومي التعليمي املخطط يراعي 
 .أو اخلطوات

 االستراتيجية التعليم  -ز
هي خطة العمل تتجه إىل حتقيق اهداف ورؤية  املعىن العامة من االسترياتيجية

اتيجيا، واملراد هبا يف " ومعناه اسرت strategiaخاصة. إنه مستمد من الكلمة اليونانية "
خطة عملية يأخدها املدرس ليحث الدارسني يف احلصول على التدريس هي 

 36املقررة. االهداف الدراسية
كثرية، أما أن تكون من   التليم كانت النظرية العامة اليت تأثري استرياتيجات

جانب اللغوي مثل النظرية البنيوية وأما أن تكون من جانب السيكولوجي مثل النظرية 
 37املعاصر منها: التعليمالسلوكية واملعرفية. واالسرتاتيجات 

 السياقي  التعليماسرتاتيجية   ( أ)
اسرتاتيجية التدريس السياقي عند رأي وزارة الشؤون الرتبوية كان معىن 

الوطنية األندونسية هي اليت تساعد املدرسني على معرفة الروابط واعلقات 
بني املواد اليت جيري تدريسها يف الفصل مع العامل احلقيقي حول الدارسني 
وتشجيعهم على إجراء اتصاالت بني املعرفة املكتسبة وحتطيط حياهتم 

 اليومية.
 التعاوين  التعليماسرتاتيجية  ( ب)

التدريس التعاوين هو أسلوب التعلم يتم فيه تقسيم التالميذ إىل جمموعات 
أفراد،  6-4صغرية غري متجانسة، يرتاوح عدد أفراد كل جمموعة ما بني 

 ويتعاون تالميذ اجملموعة الواحدة يف حتقيق هدف أو أهداف مشرتكة.
 لنشطاالتعليم  )ج( اسرتاتيجية

                                                           
 137(.ص.2013،)سورابايا: جامعة سونان أمبيل،املدخل إىل طرق التدريس العربية لالندونيسينيحممد طاهر، حممد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود، 36 

37
 140...............،ص.املدخل إىل طرق التدريس العربية حممد طاهر،37  



24 
 

التدريس النشط هو تعلم قائم على األنشطة املختلفة اليت ميارسها املتعلم 
وينتج عنها سلوكيات تعتمد على مشاركة املتعلم الفاعلة واالجيابية يف 

 املوقف التعليمي. 
 املوضوعية  )د( اسرتاتيجية التعليم

سيا خاصة يف املدارس االبتدائىة. استخدمت هذه اسرتاتيجية يف اندوني
 كة املعرفة واملهارات والقيم، أوواملراد بالتدريس املوضوعي هو حماولة ملشار 

 ستخدام املواضيع املعينة اليت قداملواقف التدريسية، والتفكري اإلبداعي با
  قررها من قبل يف املنهجالدراسي. 

هي اخلطوة اخلاصة اليت  (oxford)االسرتاتيجية عند أوكسفورد أّما  
 لكي التعليمية ناجحة و مسرورة.تستخدم املعلم 

  في عملية التعليم والتعلم النشطتنفيد التعلم  -ح
ترتكز عملية التعليم والتعلم على نشاط الطالب،  النشطيف التعلم      

ميكن أن يتم بشكل فردي ويف تنفيذه  .(student center learning) ويستخدم املدخل
الفردي بكيفية طريقة إعطاء  النشطالتعلم أو جمموعات، جبملة مستقل. وحتقيق 

الوظيفة مستقّلة، إنشاء، تقدمي اخلالصة، تقدمي خرائط املفاهيم، وغري ذلك. ويف 
اجلماعي بكيفية التعلم التعاوين، واملناقشة   النشطوقت نفسه، ميكن أن حتقيق  التعلم 

يل يف هذا وبالتاكل الفرقة، والتعلم القائم على حل املشكالت، وما إىل ذلك. 
)تسلسل خطوات التعلم(، وهو يعتمد على   sintak، ال يوجدالنشطالنموذج التعلم 

  38.املختارة أو اإلسرتاتيجية الطريقة
، وتبداء من املدخل، مث النشطوهذا هو السلسلة املتصلة من منوذج التعلم  

  اإلسرتاتيجية املستخدمة، مث الطريقة التعليمية:
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 Warsono dan Hariyanto, Pembelajaran Kaktif Teori dan Asesmen. (Bandung:PT Remaja 
RosdaKarya, 2014), hal. 15 
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 Student –based- learning 

 

 

        Pendekatan           Strategi Metode 

39النشطمنوذج التعلم  (kontinum)  السلسلة املتصلة
 

( 1كما يلي: )  النشطأن تنفيذ منوذج التعلم L. Dee Fink (1999) وقفا ل   
العمل أو observasi ( ،3 ) ( املالحظة3( احلوار مع اآلخرين، )2احلوار بنفسه، )

 doing.40 التجريبة

 reflektifاحلوار بنفسه هو العملية حينما يبداء الطالب يف التفكري  تلقائي 

يسألون أنفسهم ماذا يفكرون فيه، أو ما الذي جيب أن حول املوضوع املدروس. و 
يف هذه املرحلة، ميكن املعّلم أن يطلب  .يفكروا فيه حول املوضوع الذي يتم دراسته

وه،  وماذا تأثري القراءة الطالب قراءة نص أو جملة. ويطلب الطالب كتابة ما تعلم
يقصد باحلوار كما يتحدث يف التعلم التقليدي، احلوار مع اآلخرين هو ال أّما  عليهم.

ولكن احلوار نشاط، وديناميكي عندما يقوم املعلم بإجراء مناقشات مجاعية صغرية 
 حول املوضوعات اليت تتم دراستها. 

رؤية أو االستماع عندما يفعل اآلخرون واملالحظة هي أنشطة الطالب      
  هو doing وغريها. أّما العمل أو  التجربةشيًئا، أو يعربون عن اآلراء، أو يعرضون، 

 ألنشطة التعليمية اليت يقوم فيها الطالب بشيء، مثل تصميم التجارب وتنفيذهاا

eksperiment،  أو تناقش شفاهيا أو حتريريا، أو عرض مفاهيم، أو عرض شفهي
 .وما إىل ذلك ،demonstrasi  )اتصال(
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وماشي بن حممد الشمري يف كتابه. كانت ، Mel sibermen (2001) اعتذر  
  41منها: النشطشكال ليطبق أو لتنفيذ التعلم  101

Questien Studen Have, Reconnecting, Synergetic Teaching, Poster 

Sassion/Gallery Sassion, Card Sord, Trading Place, Who In The Class?, 

Prediction, TV Comersial, Jigsaw/Model Tim Ahli, Critical Incident, Group 

Resume, Prediksi Kawan, Assesment Search, The Company You Keep, 

Prediction Guide,  Quiz team, وغري ذلك.   
باسرتاتيجية السابقة وهى  النشطليطبق أو لتنفيذ التعلم ومن إحدى الشكل 

حيث هتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل تدريب قدرة  Gallery Sassion معرض التعلم
تصورها بشكل الطالب على فهم حمتوى القراءة أو النص، مث القدرة الطالب على 

صور، وبعد ذلك يتم تدريب الطالب على إعادة التعبري  الشفوي عن تلك الصورة 
  .أمام أصدقائهم

   Gallery Sassion معرض التعليم  .1

 معرض التعليم أ( مفهوم
بديل أو طريقة جلمع اخليال، مما سيؤدي إىل تبادل كمعرض التعليم هو         

هذه  .لألصدقاء، أو املشاركني اآلخريناألفكار أو توفري املعلومات 
االسرتاتيجية هي طريقة جديدة وواضحة لتمكني أن جيعل الطالب قادرين 

   42على التعبري تصورهم.
 وهي:   م عامةمعرض التعلالخطوات لتنفيذ   ب(

 لكل الطالب خيتار املوضوع   (1
لكل الطالب يستعّد الصور. ينبغى تلك الصورة واضحا و سهولة لفهمه   (2

حىت الطالب األخرون يستطيعون أن يفهموا سهولة دون شرحا شفاهيا أو  
  كتابة. بل كل الطالب يستطيعون أن يوّزعوا صفحة واحدة كلمرجع املادة
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)المملكة العرب اللسعودية وزارة التربية والتعلم: الطبعة ، إستراتيجتة في التعلم التشط 101ماشي بن محمد الشمري،   

 18(، ص. 2011/1432األولى، 
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 Mel Siberman, 101 Cara Pelatihan dan Pembelajaran Aktif.......hal.189 
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كل الطالب يلصقون الصور على املعرض أو اجلدار، وهم جيوزون أن يدوروا  (3
  حرّيا لينظروا ويناقشوا الصور األخرى

طالب إىل أماكنهم ليناقشوا نتائج من تلك بعد انتهى الوقت يعود ال  (4
 األنشطة.     

يف تعليم  خاصة  Gallery Sassionمعرض التعليمأّما التنفيذ أو التطبيق   
  43مهارة الكالم كما يلي:

 حتديد موضوع املناقشة اليت سيتم دراستها (1
الطالب إىل عدة جمموعات مث يعطي كل جمموعة نًصا / قراءة مبوضوع يقّسم  (2

 خمتلف
  النص وفهمه مع جمموعتهم.  ة ذلكمناقشيطلب كل اجملموعة  (3
يف هذه احلالة،   يطلب كل اجملموعة تقدمي حمتويات القراءة على شكل صور. (4

ميكن أن متثل األشكال والعناصر املوجودة يف الصورة األفكار الرئيسية يف 
 .نص القراءة

إذا مل  .املعرض املتوفرةوبعد ذلك، يطلب كل اجملموعة لتلصق صورهتا يف  (5
يكن لوحة املعرض، فيمكن أيًضا نشرها على لوحة اإلعالنات أو على 

 اجلدار املدرسة إّما داخل الفصل، أو خارج الفصل. 
يطلب كل اجملموعة لتعيني صديقها كحارس املعرض، وظيفة حارس املعرض  (6

الصورة هي تقدمي شرح على الزوار الذين يسئلون عن احملتوى أو الغرض من 
 .املعروضة

)سوى حارس املعرض( ليدور كل املعرض أصدقائهم،  يطلب مجيع الطالب (7
ويسئل إىل حارس املعرض  .وسؤال احلارس عن الصور املعروضة باللغة العربية

 عن الصور املعروضة باللغة العربية
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 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need spress,2009), 
hlm.107-108 
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 وجيب لكل احلارس ليشرح  تلك الصور باللغة العربية (8
 وبعد انتهى الوقت، يُطلب مجيع الطالب لريجع إىل فرقتهم  (9

مث يقدم املعلم التعليقات، والتوضيح على مجيع عملية التعليم والتعلم اليت  (10
 . مت تنفيذها

باستخدام هذه الطريقة أو االسرتاتيجية، ميكن أن ميارس الطالب على     
 .للموضوعات احملددةفهم، والتعبري حمتويات نصوص اليت يتعلمهم وفًقا 

 ج( مميزات معرض التعليم  
 44يف عملية التعليم والتعلم منها: واملمميزات تنفيذ معرض التعلم  
  .جيعل الطالب مستعدا ليبداء الدروس، الهنم التعلم أو املناقشة أوال 
 حيفز الطالب على طرح األسئلة بنشاط والبحث عن املعلومات 
  الشجاعة للتعبري عن اآلراءتشجيع الطالب على تنمية 
  .تعزيز ذكاء الطالب وممارسة مهاراهتم أيًضا 

 د( عيوب معرض التعليم 
 أّما العيوب تنفيذ معرض التعلم يف عملية التعليم والتعلم منها:       
  الطالب الذين نادرا ما يهتمون بالتعلم سوف يشعرون بامللل، إذا كان

 .مفضلالبحث حول تنفيذ االسرتاتيجية غري 
  ينبغى  تنفيذ هذا معرض التعليم على املعلم اخلالق 
 لذا جيتاج إىل إشراف مكثف.  .خيتلف عقلية وشخصية الطالب 

ومهارة الكالم وهي يف تعليم  معرض التعلمأّما العالقة بني اسرتاتيجية       
أن جيعل الطالب قادرين على التعبري مهارة الكالم باستخدام معرض التعلم 

طريقة جلمع اخليال، مما سيؤدي إىل تبادل ألن هذا االسرتاتيجية ك تصورهم
وهي . وكذلك إحدى من مميزات السابق األفكار أو توفري املعلومات لألصدقاء
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 Tyasmiarni Citrawati, dkk. Penggunaan metode Poter Sassion untuk meningkatkan kemampuan 
bercerita. Jurnal Widyaggik, Vol.07, No. 2 Januari-Juli 2020, hal. 112 
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إذن باستخدام  .تشجيع الطالب على تنمية الشجاعة للتعبري عن اآلراء
 .البميارس مهارة الكالم الط  يستطيع أن معرض التعلماسرتاتيجية 

 المبحث الثالث : تعليم مهارة الكالم
 مفهوم تعليم مهارة الكالم - أ

هو عملية اتصال بني املعلم و الطالب. االتصال ليس اجملرد التعليم 
االتصال إمّنا هو من اجل ايصال رسالة معّينة من املعلم  إىل الطالب. أما مهارة 

املهارة الدراسة للطالب،  الكالم هي أهم املهارة يف اللغة. ألن الكالم هو جزء من
 45فلذلك تعبري مهارة الكالم جزء أساس يف تعليم اللغة األجنبية.

طة واملنتجة، تتطلب مهارة الكالم االكالم هو جزء من مهارة اللغوية النش
التمكن من بعض اجلوانب وقواعد استخدام اللغة. يف اللغة، رسالة الشفوية الذي 

 ت املختارة املناسبة مبقصود احتياج الكشف. يتقدم بكالم وهي استخدام الكلما
الكالم هو نطق األصوات اللغة العربية جبيد و صحيح مناسب لألصوات 
القادمة من خمارج معروف لغوي. أما تدريس أو التعليم مهارة الكالم هو عملية 

 اتصال بني املعلم والطالب لنيل عملية التعليمية يف املدرسة أو سوى املدرسة. 
الدكتور عبد اهلل البشري الكالم إىل قسمني، ومها احملادثة والتعبري ينقسم 

 الشفهي :
 احملادثة -1

احملادثة هي الكالم يف املواقف اإلتصالية غري املعدة. وأهنا املناقشة احلرية 
 اإللتقائية اليت جتري بني فردين حول موضوع معني. 

ين أو أكثر حول احملادثة هي الكالم أو املناقشة اليت جتري بني نفر 
 املوضوع املختار. ويف هذا التعريف تستوقفنا النقاط احلاكمة اآلتية :
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 Abdul  Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2011), hal.88  
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املناقشة : معىن هذا أن من أشكال اإلتصال اللغوي األخرة ما اليعترب   ( أ)
حمادثة. وإن كان شفهيا كاحملادثة. من هذه األشكال، مثال : أن يلقي 

 شاعر قصيدة يف حفل.
تتم قسرا وال حتدث إجبارا، وإن حرية املتحدث )ب( احلرة : هي احملادثة ال

 شرط احلديثة.
)ج( التلقائية : ضمن ما تعنيه، أن  مثة متغريات كثرية حتكم عملية الكالم، 

 وجتعله يسري بشكل معني قد ال يتوقعه السامعون.
)د( فردان : أن لكل منهما حقوقا وعليه واجبات، وبقدر مانصف متحدثا 

جيدا. نستطيع  أيضا أن نصفه مستمغا معينا بأنه معينا بأنه متحدث 
 مستمعا جيدا.

)ه( موضوع: احملادثة تدور حول موضوع، ولقد يعجب القارئ من تأكيدنا 
    46على هذه احلقيقة متسائال.

 :الدكتور رشدي أمحد طعيمة كما يليرأى  دأهداف تدريس احملادثة عنو 
تنمية القدرة على املبدأة يف التحديث عند الدراسينودون انتظار مستمر   ( أ)

 ملن يبدؤهم.
 تنمية ثروهتم اللغوية.  ( ب)
متكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفردات وتركيب مما يشبع لديهم  ( ج)

 بالثقة، واحلاجة للتقدم، والقدرة على اإلجناز. االحساس
 والتصريف يف املواقف املختلفة.تنمية قدرة الدارسني على اإلبتكار    )د(

)ه(  تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيمل مرورهم هبا، واليت 
 حيتاجون فيها إىل ممارسة اللغة.

                                                           
 164-163 .(، ص 1989، )الربط: ونشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، العربية لغري الناطقني هباتعليم  ، رشدي امحد طعيمة 46
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)و( ترمجة ملفهوم اإلتصايل للغة وتدريب الطالب على اإلتصال الفعال مع 
 الناطقني بالعربية.

 47)ز( معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث.
احملادثة كمادة يكون أكثر حتديدا  من  Thuaymah ۱989 ويصنف

املهارات الكالم حىت يف كتبه اللغة العربية لغري الناطقني هبا، وضعه يف 
التفسري مع فصل مستقل. وأوضح كذلك الفرق يف الدورية حتدث فقط على 

 أسئلة وأجوبه مع احملادثة نفسها. أنه مييز احلديث مع الطالب. 
التأكيد على أن الكالم هو املهارات اللفظية العامة، اليت مشلت عملية  

طرح األسئلة واإلجابة. ومع ذلك، فإن احلديث ليس جمرد سؤال وجواب. 
يف حني أن  (.dialog alami) ووفقا للمحادثة هو أكثر من حوار الطبيعية

التعلم. ألنه، يؤدي املزيد من األسئلة املتداولة إىل املواقف الرمسية للغاية 
 واحلالة ليست طبيعية واحملررين متيل إىل أن تكون عن ظهر قلب.

ومع ذلك، فإن يف هذه الورقة أن تعرض يف فصل واحد. ألنه بطريقة  
ما، ويبقى احملادثة من مهارات الكالم. موقع للمشكلة هو املعلم قد تكون 

   48أو ال تشمل البيئة تؤدي إىل التعليم والتعلم يف الكالم.
 التعبري الشفهي -2

التعبري الشفهي هو النشاط الفعاىل، وخيتلف باحملادثة وميكن حتت  
 قال عبد اهلل البشري :، (mengarang lisan) نقول باإلندونسيا

"التعبري الشفهي هو التعبري عن النفس بالوصف أو بالرد أو باملناظرة يف   
 49موضوعات يقوم املعلم باعدادها."

                                                           
   165ص. ...........تعليم العربية لغري الناطقني  ، رشدي امحد طعيمة 47
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 69ص.،(2013ا: جامعة سونان أمبيل،،)سورابايلالندونيسينياملدخل إىل طرق التدريس العربية حممد طاهر، حممد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود،  
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 150-151(، ص. 1968)بريوت: دار املعارف، املوجه الفين ملدرسة اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم،  
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الشفهي هو املنطلق األول للتدريب على التعبري بوجه عام التعبري 
دئ يف هذا الدرس. ومن هذا والبد للمدرس من أن يتقيد ببعض املب

 :املبدئ
 تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه

 )أ( التزم الكالم باللغة العربية السليمة. 
 واالسرتسال يف القول.)ب( أن يرتك للتالميذ حرية اإلنطالق يف التعبري 

)ج( أن يستخدم املدرس يف املرحلة اإلعدادية طريقة األسئلة يف معاجلة 
  50املوضوع شفهيا.

للتعبري الشفهي صور متنوعة ومتعددة، أما عند حممود فراج جيري 
 التعبري الشفهي داخل احلجرات الدراسية فيما يلي :

يعرفها عليهم املعلم أو التعبري احلر على اليت جيمعها التالميذ، أو  ( أ)
 الصور املرسومة.

التعبري الشفهي عقب القراءة بااملناقشة والتعليق والتخليص واإلجابة   ( ب)
 عن األسئلة.

 )ج( استخدام القصص يف التعبري باالصور اآلتية :
 إكمال القصص الناقصة. (1)
 تطويل القصص القاصرة. (2)
 التعبري على القصص املقروء أو املسموعة.  (3)

 التالميذ عن حياهتم ونشاطتهم داخل املدرسة وخارجها.)د( حديث 
 )ه( مما تلة احليوان والنباتات والطري.

 )و( احليات : طبيعتها وهعمال الناس فيها، وما جيد فيها من ألحداث.
 )ز( املوضوعات اخللفية واإلجتماعية والوطنية واإلقتصادية. 

                                                           
 120(، ص. 1996)بريوت: دار الفكر، طرق تدريس اللغة العريب جودت الركايب، 50
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م السبعة اليت لكن عند الدكتور متام حسان أن الكالم األقسا     
مواطن الضعف يف التقسيم الذي ارتضاه  3ارتضيناها للكلم نوضحني .

 النحاة من قبل هي طما يأيت :
 51األداة. –الظرف  –اخلالفة  –الضمري  –الفعل  –الصفة  –اإلسم 

 أهمية تعليم مهارة الكالم -ب
 ومن املعروف أن الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل 

اتقاهنا يف اللغات األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارات يف الفرتة 
األخرية، عنم زادت أمهية االتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة مبكان 
عند تعليم اللغة العربية، االهتمام جبانب الشفهي، وهذا االجتاه الذي نرجو أن 

ول، ميكن الطالب من احلديث يسلكه مدرس اللغة العربية وأن جيعل مهة األ
بالعربية ألن العربية لغة اتصال يفهمها مالبينب الناس يف العامل، وال حجة ملن 
يهمل اجلانب الشفهى ويهتم باجلانب الكتايب مدعيا أن اللغة الفصيحة ال 

 وجود هلا وال أحد يتكلمها.
تة يف اللغة.  تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذا 

ويعتربه القائمون  52فالكالم يعترب جزء أساسيا يف منهاج تعليم اللغة األجنبية،
على هذا امليدان من أهم أهداف تعلم لغة األجنبية، ذلك أنه ميثل يف الغالب 

 اجلزء العملي والتطبيقي لتعليم اللغة.
ية من تعليم مهارة الكالم يف حجرات الدراسة اللغوية مطلوبة وألن غالب

يتعلمون اللغة األجنبية أول ما يهدفون إليه هو الكالم هبذه اللغة املنشودة 
 فتناولت الباحثة. أمهية تعليم الكالم عند الدكتور حممود كامل الناقة كما يلي :

 أن األسرة عند ما تعلم إبنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن يتحدث هبا. -۱

                                                           
51

 90(، ص. 1998لقاهرة: علم الكتاب، )االلغة العربية،الدكتور متام حسان،  
 151(، ص.ه1985جلميعة ام القرى، ا، )مكة: رحقوق الطبع واعادته حمفوظة تعليم اللغة العربية بلغات األخرىحممد كامل ناقة، 52
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أن الكبري عند ما يقبل على تعليم لغة ما يكون التحدث هبا يف مقدمة  -2
 أهدافها. 

إننا ال نتصور أمكانية اإلستمرار يف تعليم القراءة والكتابة اللغة األجنبية  -3
 دون التحدث.

ان األفراد عند ما يقرأ ويكتب إمنا يفكر بوسيطة ما تعلمه شفويا إستماعا  -4
 وحديثا.

تعليم اللغة ذاهتا واإلستفادة من املعلم تعتمد على احلديث.  ان عملية -5
فاملعلم يف تدريسه وتصحيح أخطأ الدارسني يستخدم الكالم وهو حىت 

   53عندما يصحح كتابات الدارسني إمنا يناقشهم يف ذلك شفويا.
 أهداف تعليم مهارة الكالم -ج

وفهم ما  أهداف تعليم مهارة الكالم هي من وسائل اإلتصال مع غريه
أراد املتكلم. فهذه مبتداء بعد أن يعرف الطالب نطق حروف اللغة العربية، 

 54يعرف الطالب التفريق بني صوت واحد وصوت اخر.
 هناك أهداف عامة لتعليم مهارة الكالم ميكن أن نعرض ألمهها، وهي:     

 تشجيع الطلبة على الصراحة يف القول -1
 وأدب احلديث وأدب النقودإعانتهم على تفهم أدب األصغاء  -2
 تدريبهم على سرعة اإلجابة وصواهبا والقدرة على اإلرجتال  -3
 تعويدهم سالمة النطق -4
 وتدريبهم على التمثيل -5

وقال على ثوري عبد اجلليل وأمحد زهرا أيضا أن أهدف تعليم مهارة 
 55الكالم كما يايل:

                                                           
53
 101 .ص.....اللغة العربية بلغات األخرى..تعليم   حممد كامل ناقة، 

54
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamluatu Ni’mah, Pembelajaran .....hal 90 

ه(،  1424، ونشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةالربط:، )اطرائق تدريس اللغة العربية الناطقني هبحممود كامل النافة ورشدي أمحد طعيمة، 55
 130 .ص
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أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤّدي أنواع النربى والتنغيم   -1
 املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العريب.

 أن ينطق األصوات املتاورة واملتشاهبة. -2
 أن يدرك الفرق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة -3
 اسنة أن يعرّب عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية املن -4
أن يعرّب عن أفكار مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العريب  -5

 خاصة يف لغة الكالم
أن يستخدم بعض حصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث  -6

 ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنة وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية.
لفظية كالمية مناسنة لعمرة ومستوى نضحة وقدراته، وأن أن يكتسب ثروة  -7

 يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.
أن يعرّب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديثا لبسيطة. أن  -8

متكن من التفكري بالغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط لفرتات 
 زمنية مقبولة. 

 ت تدريس مهارة الكالم خطوا -د
  56اخلطوات اليت ميكن ايتخدام األساتيذ يف تدريس مهارة الكالم : 
 للمبتدئني  -1

بدأ املعلم لتدريب الكالم بإعطاء األسئلة الذي جيب أن يكون اإلجابة   ( أ)
 للطالب 

يف وقت نفس طلب من الطالب لتعلم نطق الكلمة وتركيب اجلملة  ( ب)
 وتعبري عن األفكار

 األسئلة اليت قد أجاب الطالب حىت تكون املوضوع الكميليرّكب املعلم  ( ج)

                                                           
56 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamluatu Ni’mah, Konsep Dasar.......hal,. 93  
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)د( يطلب املعلم الطالب إلجابة تدريب الشفوية وحفظ احملادثة أو إجابة 
 األسئلة املتعلقة مبضمون النص اليت قد قرأ الطالب 

 للمتوسطة   -2
 تعلم الكالم عن طريقة لعبة الدور  ( أ)
 مناقشة عن املوضوع املعنّي   ( ب)

 األحداث اليت مرّات هبا الطالب)ج( حيكي عن 
 )د( حيكي عن املعلومات اليت يسمع من التلفزويون أو غريها

 للمتقدمني  -3
 )أ( احتيار املعلم املوضوع ملمارسة الكالم 

 )ب( املوضوع املختار جيب أن يكون ممتعا متعلقا حبياة الطالب 
 )ج( جيب أن يكون املوضوع و حمدود 

وضوعني أو أكثر حىت حرّا يف اختيار املوضوع )د( دعا الطالب الختيار امل
 التحدث عما يعرفوهنم

 تقويم تعليم مهارة الكالم   -ه
اهداف جتريبة كفاءة اللغة العربية لقياس كفاءة الطلبة يف استخدام اللغة 

العربية صحيحا. ومن التجيبات الذي يستخدم لقياس كفاءة مهارة كالم  
 :57الطلبة كماتلي

 وصف الصورة أو قصة املختصر  -1
يُطلب الطالب أن يصّور الصورة شفويا. و يعطى املعلم أسئلة حول الصورة. 

 مثل: ماذا متثيل هذه الصورة؟ ماذا تري وراء احليوان؟
 وصف اخلربة  -2
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Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2010), hal.53-62   
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 يطلب الطالب أن يقصوا خربهتم باملوضوع أو دون املوضوع. مثل: 
النقاط التالية مثال: مىت تتحرك تكلم عن الرحلة اليت شاركت فيه! اتبع 

 للرحلة؟ إىل أين الرحلة؟ مع من تشارك الرحلة؟
 املقابلة أو احلوار -3

يعمل املقابلة حبوار بني الطالبان أو بني املعلم والطالب باملوضوع واملعيار 
 املعنّي.مثل: اسئلة مهارة الكالم يف التعارف بني املدرس والطالب:

 :.............. الطالب   : السالم عليكم.. املدرس
 :.............. : مامسك..؟        الطالب املدرس

 التعبري احلر -4
يطلب التالميذ أن يتكلم باللغة العربية باملوضوع أو دون املوضوع يف الوقت    

دقائق، مثال: املوضوع  7-5املعني. مثل: تكلم عن املوضوعات اآلتية حول 
 يف املدرسة، يف املكتبة،وغريها.عن العمل، الصحة واملرض، 

 التبادل أو اجلدال  -5
 يستخدم هذه التجريبة للمتقدم. مثل:   

 هل توافق أو التوافق؟ وملاذا؟
 )أ( الزواج السعيد هو الذي حتلو من املشكالت 
 )ب( أكثر اخلالفات بني الزوجني سببها اآلقارب

 )ج( الغرض من الزوج االستماع باحلياة
وليتباعد عن الشخصية يف تقدير جتريبة كفاءة اللغة العربية، فالبّد املعلم     

فصيحة النقط والنرب  أن يثبت معيار التقدير تفصيال. مثل: فصاحة. حتتوى على
واستعياب تركيب اللغة يف النحو والصرف، و ، واإلتّفاق باملوضوعوالتنغيم، 

كان املفردات، والطالقة، وما إىل ذلك.  بالنظر إىل أهداف تعليم مهارة الكالم،  
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مهارات  عملية تعليمالعديد من األشياء املهمة جًدا اليت جيب مراعاهتا عند 
   58 وهي النطق، واملفردات، والقواعد: الكالم

 النطق  -1
إىل  حيتاج الطالب هبذا السببالنطق هي عناصر مهمة يف مهارة الكالم، 

 .بداية حىت يتمكنوا من نطق األصوات العربية بشكل صحيحال التأكيد منذ
ومن التأكيد أّن الميكن الطالب غري الناطقني هلا فصحة يسمى بالناطق 
العرب، لذا املعيار املفضل ليمارس النطق يف هذا احلال هو يستطيع الطالب 

احلروف الصحيحة، و يسيطيع  لينطق األصوات العرب مناسبة بنظام خمارج
 أن يفهم مستعمل اللغة العربية. 

 املفردات  -2
إتقان املفردات هو أيًضا هدف من املتوقع حتقيقه لكل من يتعلم لغة 

، وكذلك ي وسيلة لنقل الرسائل أو املعاينهذا ألن املفردات ه. و أجنبية
يرتجم أفكاره باستخدام املفردات  يفكر املتحدث مث  .وسيلة لنقل األفكار

 .إىل اجلملة املناسبة
 القواعد أو الرتكبب -3

مة جًدا يف تعلم اللغات بعض اآلراء اليت تقول أن القواعد ليست مهكان 
هذا الرأي غري صحيح  .أو الكالم خاصة عند ممارسة التحدثو ، األجنبية

، ألن اللغة مقيدة بالقواعد النحوية اليت جيب أن يتقنها كل على اإلطالق
، القواعد مهمة جًدا يف إتقان الذ .يرغب يف التحدث بلغة أجنبية من

 . الكالم ومهارات أخرى
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  مشكلة مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية -و
ولعل مادة التعبري أو الكالم تأيت يف مقدمة املواد التعليمية اليت ينفر منها 

عذره وللمعلم تسويفه. الطلبة ويهرتب من تدريسها املعلمون وقد يكون للطلبة 
إذا ما نظرنا إىل طريقة تدريس هذه املادة يف واقع حالنا. وال يلقى وجود املشكلة 
قول بعضهم أهنا متعلقة وتعود أسباهبا إىل املدرس وإىل املنهج اليت يسري عليه. 

 وحصرا للمشكالت وحتديدا إلبعادها ميكن تلخيصها كما يلي :
 أو الكالم وانصرا فهم عنهنفور الطلبة من درس التعبري  -1
ارهاق املعلمني وهترهبم من تدريس اللغة العربية، هالبا من تصحيح ما يكتبوه  -2

 ويتحدثه الطلبه يف ترقية مهارة الكالم
عدم وضوع املنهج أو املستوى اخلاص بكل مرحلة من مراحل التعليم يف  -3

 59اذهان املعلمني خاصة السيما يف تعليم مهارة الكالم
مني املتخصصني يف مهارة الكالم وغريها من املشكالت العامة اليت قلة املعل -4

 يواجهها متعلم اللغة ومعلمها
وفيها يلي اعراض بعض اإلرشادات اليت قد تكون ناجعة يف التحقيق  

من حدهتا، علمنا أن احللول احلذرية تبقى مسؤولية اجلهات املختصة يف دوائر 
ملشكالت يف تعليم مهارة الكالم وعالجها، الرتبية والتعليم. وخاصة يف مواجهة ا

 وهي كما يلي :
 ضرورة اإلستفادة من الظواهر اإلجيابية عند الطلبة -1
 ميل الطلبة واملراهقني للتعبري عما يف نفوسهم -2
رغبة الطلبة يف احملاكة والتقاليد، فإن املعلم الناجح يشتغل هذه الرغبة، فيكثر  -3

تارة عليهم، لتكون زاد يستعينون من عرض النماذج والنصوص األدبية املخ
 بألفاظها وتراكيبها ومجلها يف تعبريهم

                                                           
 105(، ص. 207)بريوت: دار النفائس، العربية وطرائق تدريسها،خصائص نايف حممود معرف،   59
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ال تنظر إىل التعبري أي مهارة الكالم كاملواد التعليمية املعرب جمة األخرى، إذا له  -4
 واقعة خاصة به، فهو غري حمدد بزمان وال مبكن يف منهج الدراسي

وضوع املعدد هلم احلرص على تقدمي نصوص هادفة وكافية تدور يف نطاف امل -5
 للتواسع فيه ومناقسه

 تشجيع الطلبة على املطالعة احلرة وعلى التعبري ما يف اذهاهنم باللغة املدرسة.   -6
 وجود املعلمون املاهرون يف اللغة ويف مهارة الكالم خاصة -7
إجياد البيئة اللغوية املناسبة واجلو الصاحل إلحياء اللغة وتشجيع الطلبة يف  -8

 60للغة العربية.مهارة الكالم با
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث و منهجه -أ 
البيانات بالتحليل  ليلحتو  واملدخل املناسب هبذا البحث وهو املدخل الكمى،

واملنهج التجريب هو تصميم البحث   ،البحث هو التجري ياإلحصائ. أما منهج هذا 
 61واملعلول حىت يصل إىل أسباب الظواهر.الذي يهدف إىل اختبار عالقات والعلة 

تصميم الذي ال،(True-Eksperimental) ونوع تصميم هو تصميم التجريب احلقيقي
 Pretest-Posttest) وأخدت الباحثة فيه بشكل 62يتبع اإلجراءات والشروط التجريبية.

Control Group Design). الضابطة، جمموعة التجريبة وجمموعة تصميم هناك يف هذا ال
و جمموعة التجريبة كانت املعاملة، وجمموعة الضابطة ليس هناك املعاملة. أّما اختيار 

  63جمموعتان )التجريبة و الضابطة( بشكل عشوائي.
  مجتمع البحث وعينته -ب

جمتمع البحث هو مجيع الكائة أو املوضوع البحث، أّما العينة البحث هو جزء     
اجملتمع هذا و  64متثل أحوال أو اخلصائص كائنة البحث.من اجملتمع البحث اليت 

البحث هو مجيع الطالب يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا للعام الدراسي 
أ  حادى عشرطالب. وعينته هو الطالب يف فصل  130بعدد  2020-2021

ب  حادى عشروفصل  (،eksperiment class)كاجملموعة التجرية   طالبات 20بعدد 
 .(control class)كاجملموعة الضابطة   طالبات 20بعدد 

 متغيرات البحث -ج
 (Independent Variabel) يف هذا البحث هناك متغرّيان، ومها املتغرّي املستقل

واملتغرّي املستقل هو العامل الذي نريد أن قيس  . (dependent Variabel) واملتغرّي التابع
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(، ص. 2011)القاهرة: دار النشر للجامعات،  مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية.الدكتور رجاء محمود أبوعالم.  
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 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: CV Bintang Sejahtera, 2010), hal.90  
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باملتغرّي التجريب. أما واملتغرّي التابع هو العمل  مدى تأثري على املوقف أو يسمى
منوذج واملتغرّي املستقل هذا البحث هو  65الذي تنتج عن تأثري العامل املستقل.

 واملتغرّي التابع  هو تعليم مهارة الكالم.. عرض التعلممب النشطالتعلم 
 أدوات جمع البيانات -د

 األدوات اليت تستخدم الباحثة يف هذا البحث فيما يلي:   
 (Observasi)املالحظة   -1

املالحظة هي طريقة مجع البيانات مبالحظة املوقف مباشرة. وهي طريقة 
تتطلب أن تكون الباحثة جزءا من النشاطات التعليمية أي بأن يقوم الباحثة 

ص أو األشياء اليت مبالحظة سلوك معنّي من خالل اتصاله مباشرة باألشخا
وهذه طريقة مهمة جّدا يف حصول على بيانات البحث اليت تتكون  66تدرسها.

 يف تعليم مهارة الكالم.  النشطمن جتريبة التعلم 
 (Wawancara) املقابلة -2

واملقابلة هي عملية لفظي بني القائم باملقابلة واملبحوث من أجل استشارة 
عملية أو  67ومناسب بأهداف البحث.دوافعه للحصول على بعض املعلومات 

االسئلة وإلجابة باللسان. وتقوم الباحثة املقابلة بالطالب و كذلك املعلم اللغة 
يف مهارة العربية حلصول على األخبار أواألحواهلم عن قدرة مهارة الطالب 

 الكالم، وكذلك مشكلتهم.
 ستبانةاال  -3

املستجيبني بتقدم على عدد هي وسيلة أو طريقة للحصول على اإلجابات 
أما يتعّلق  يف فصل التاسع أوأعطت الباحثة اإلستبانة  68من األسئلة املكتوبة.
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يف مدرسة مبعرض التعلم   النشطبتعليم مهارة الكالم القائم على منودج التعلم 
 69أّما اخلطوات اعداد أسئلة االستبانة هي: .املتوسطة دار القرآن موجوكرطا

اليت تؤثر على اجمليب وذلك حىت اليرفض اإلجابة ويتعمد جتتنب الصياعة  -
 إجابة خاطئة.

عند صياغة كل سؤال من أسئلة االستبيانات البد قبل أن يبدأ الباحثة  -
بكتابة السؤل الذي يليه، أن تكون لديه القدرة على إجابة السؤل )ملاذا 

 سألت هذه السؤل؟(.
لمات الىت قد اليتفق على الوضوح، والدقة قي الصياغة، وذلك بتجنب الك  -

  مدلوهلا الباحث واجمليب مثل )غالبا، كثريا.... إخل(
 جتنب األسئلة اليت حتتوى على فكرتني -
  أن تكون األسئلة حمدده حبيث ميكن للمجيب معرفة الطالب متاما.  -
 ضرورة اختيار الكلمات اليت يعرف معنها اجمليب عند صياغة السؤال.  -

 (Dokumentasi) الوثائق -4

وهي طريقة مجع البيانات ومصدرها مكتوبة من الكتاب واجملالت 
إستخدام الباحثة هذه الطريقة ملعرفة تعليم مهارة الكالم  70واحلكايات وغريها.

يف مدرسة املتوسطة دار القرآن  مبعرض التعلم النشطالقائم على منودج التعلم 
 .موجوكرطا

 (Tes)ختبار اال -5

هي ألة اليت أعطيت على الفرد لنيل األجوبة واملطلبة مسطورا أو لسانا أو 
تعليم مهارة فعال. استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل احلقائق واملعلومات عن 
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يف مدرسة املتوسطة دار  مبعرض التعلم النشطالكالم القائم على منودج التعلم 
  71االختبار وهي:أّما اخلطوات اعداد أسئلة  .القرآن موجوكرطا

 صياغة األسئلة بوضوح كاف -
استعمال العبارات املبينة بقدر اإلمكان ألن العبارات املعقدة تؤدى إىل  -

 االرتباك يف اإلجابة عنها. 
البعد عن استخدام الكلمات الىت حتمل أكثر من معىن واحد وإن كان من  -

 الصعب اتباع هذه القاعدة يف بعض األحيان
 جتتنب استعمال الكلمات الطويلة املعقدة  -
  أن نتجنب احلشو واملادة البعيدة عن موضوع اإلختبار  -

أما التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمي، 
 فتستعمل الباحثة املقدار فيما يلي:

..%۱ - %90 
%89 - %75 
%74 - %60 

%59 ≥ 

 اجيد
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا

اليت املدرسة  (KKM) ر الكتمال األدىنايعمبمناسبة  التفسري وهذه        
 تستخدمها الباحثة للبحث هذه الرسالة.

  مصادر البيانات -ه
: الطالب يف البيانات األساسيإن مصادر البيانات اليت تستخدمها الباحثة هي   

االختبار قبلى و بعدي.  من املدرسة املتوسطة دار القرآن موجوكرطا، والنتائج
: مدير املدرسة، تأخد الباحثة عن البيانات املتعّلقة بأحوال تلك والبيانات الثانوي

 . واملّعلم، تأخد الباحثة عن املعلومات املتعّلقة بأحوال الطالب يف الفصل. املدرسة
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 املصادر  البيانات أسئلة البحث الرقم

تطبيق تعليم مهارة كيف يتم  1
الكالم القائم على منودج 

 مبعرض التعلم النشطالتعلم 
يف مدرسة الثانوية دار القرآن 

    موجوكرطا؟

أحوال املدرسة املتوسطة 
دارالقرآن موجوكرطا، 
وخاصة ألحوال الطالب يف 
الفصل الدراسي تعليم مهارة 
الكالم باستخدام ذلك 

 منودج التعلم. 

 مدير املدرسة -
 مدرس اللغة العربية-
 الطالب -
 

تعليم مهارة ما مدى فعالية  2
الكالم القائم على منودج 

 مبعرض التعلم النشطالتعلم 
يف مدرسة الثانوية دار القرآن 

 موجوكرطا؟

كفائة الطالب يف تعليم 
 مهارة الكالم

االختبار نتيجة 
 القبلى و البعدي.

 

 
 أسلوب تحليل البيانات  -و

تستخدم  72أهداف البحث. طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف هي           
الباحثة يف هذا البحث أسلوب حتلبل الكيفي والكمي ملعرفة فعالية تعليم مهارة 

يف مدرسة دار القرآن الثانوية  مبعرض التعلم النشطالكالم القائم على منوذج التعلم 
 موجوكرطا، وأّما البيان كما يلي:

أسلوب حتليل الكيفي إلجابة أسئلة البحث رقم األول وهي املتعلقة بكيفية  -1
 .مبعرض التعلم النشطتعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم 

 أسلوب حتليل الكمي إلجابة أسئلة البحث رقم الثاين وهي:  -2
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 (SPSS 16)16أ( اإلختبار التأيت وحتليل الباحثة النتائج يف جهاز اإلحصاء احلسويب  

االختبار مث   (Test of Homogenety)وطريقة املستخدمة هو: اإلختبار التجانسي 
 Independent)االختبار التأيت للعينة املستقلة مث   (.Test of Normality)الطابعي 

sampel T-Test.)  :والرمز هذا االختبار التأيت وهي 
𝑡 =

𝑥1̅̅ ̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
− 2𝑟 [

𝑠1

√𝑛2
] [

𝑠2

√𝑛2
]

 

 البيان :
𝑥1̅̅  متوسط معدل عينة واحدة :  ̅

: 𝑥2̅̅  متوسط معدل عينة واحدة̅
𝑠1احنراف املعيار للعينة الواحدة : 
𝑠2احنراف املعيار للعينة الثانية : 

 : 𝑆1
 متعريات عينة واحدة2

y  عينتني: عالقة بني 
تعليم مهارة الكالم      ملعرفة فعالية   ( N Gain Score)مث االختبار لفرق النتائج     

 . مبعرض التعلم النشطالقائم على منوذج التعلم 
نتيجة االختبار القبلي   − نتيجة االختبار البعدي 

−  نتيجة االختبار القبلي نتيجة مثالية 
=  NGain 

فإن   0.05<  ( Sig)  كانت قيمة األمهية  يف اإلختبار التجانسي،  إذا   
فإن البيانات   0.05> ( Sig)  البيانات متجانس. إذا كانت قيمة األمهية

، وهو إذا كانت الطابعيأّما أساس اختاذ القرار يف االختبار   73ليست متجانس
. إذا كانت قيمة األمهية عادية هاتوزيعفإن البيانات   0.05< (Sig) قيمة األمهية
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(Sig ) <0.05   االختبار التأيت أّما يف   74توزيعها ليست عادية.فإن البيانات
-2) وهو إذا كانت قيمة األمهية(  Independent sampel T-Test)للعينة املستقلة 

tailed)  <0.05  فرّدHo  وقبولHa  2إذا كانت قيمة األمهية ) (2-tailed) 

75  رد و   Hoفقبول 0.05<
.Ha    

تستخدم الباحثة تفسري   ( N Gain Score)يف االختبار لفرق النتائج     
  76كما يلي: ,1999Hake, R.Rاملعيار 

 التقدير  النتيجة 
 فعالة جدا <76

 فعالة كافية 56-75   
 منخفض 40-55

 غري فعالة > 40
  (Skala Likert)ب( املعيار ليكرت 

لتحليل االستبانات اليت ستعطي  تستخدم الباحثة يف هذا البحث املعيار لكرت
عن تطبيق تعليم مهارة الكالم  الباحثة إىل الطالب يف الفصل التجري ي ملعرفة نتائج

 أّما الرمز كمايلي: ، مبعرض التعلم النشطالقائم على منوذج التعلم 
 جمموعة نتيجة املقياس 

جمموعة نتيجة األعلى  =  x 100  %77 قيمة

 نتيجة املقياس لكل شحص جمموعة تيجة املقياس = مجيع
جمموعة x جمموعة األسئلة  xجمموعة تيجة األعلى = تيجة املقياس األعلى 

 املستجيبني. 
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  78الوصف نتائج االسبانة وتصنيفها، وضع الباحثة املعيار اآلتية:أّما   
 القيمة التقدير

 %100-84 موافق جدا
 %84-68 موافق

 %68-52 أقل املوافق
 %52-36 غري موافق
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 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها

 
وفعالية التعليم مهارة الكالم القائم  تطبيق يف هذه الفصل ستقّدم الباحثة عملية

يف مدرسة دار   (gallery sassion) معرض التعلمباستخدام  النشطعلى منوذج التعلم 
قبل تقّدم الباحثة على تطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على القرآن الثانوية موجوكرطا. 

 قدمتدرسة. هذه امليف   (gallery sassion) معرض التعلمباستخدام  النشطمنوذج التعلم 
 5التارخ  –شهر أبريل أّول الباحثة عن إجرأت البحث أوال. قامت الباحثة بالبحث يف 

هذا البحث على البيانات املرجوة كما قد  يف تلك املدرسة. وحصلت 2021مايو
 خططت الباحثة. وجرت هذا البحث اآلتية: 

، مث عينت الباحثة عن املوعيد التجربية املدرسة الباحثة إىل مدير تستأذنا (1)
ّرسة اللغة ( مقابلة مع مد2يف فصل الضابظ والتجري ي، وأيضا مقابلة مع مدير املدرسة. )

( يف 4( اإلختبار القبلى يف فصل الضابظ والتجري ي. )3املالحظة. )، وكذلك العربية
 النشطالباحثة بتعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم  الفصل التجري ي: قامت

( يف 5)باملوضوع األخبار واملعلومات.   (gallery sassion) معرض التعلمباستخدام 
( 6. )باملوضوع األخبار واملعلوماتالفصل الظابط: تعليم مهارة الكالم بكيفية التقليدي 

 النشطالباحثة بتعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم  يف الفصل التجري ي: قامت
تعليم مهارة الكالم يف الفصل الظابط:(7) (gallery sassion) معرض التعلمباستخدام 

البعدي اإلختبار  (8) باملوضوع األخبار واملعلومات  لتقليدي يف فصل الضابطةبكيفية ا
 اإلرشادات وإعطاء االستبانات. ( 9يف فصل الضابظ والتجري ي )
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بمعرض  النشطنموذج التعلم عملية تطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على  -أ
  موجوكرطا. في مدرسة دار القرآن الثانوية  (gallery sassion) التعلم

 النشطمنوذج التعلم مهارة الكالم القائم على قبل تطبيق تعليم     
قامت الباحثة مبالحظة، ومقابلة مع   (gallery sassion) معرض التعلمباستخدام 

ملعرفة أحوال الطلبة أن تعليم اللغة  مفتوحة األمامةسة اللغة العربية األستاذة مدرّ 
من بيانات املالحظة، نعرف أّن يف هذه املدرسة  العربية، وخاصة ملهارة الكالم،

مجيع الطالبات الجيوزون أن حيملوا اآللة اإللكتوين، مث منوذج أو طريقة التعليمية 
ب احلوار املستخدمة يف تعليم اللغة العربية وخاصة ملهارة الكالم وهي يقّلد الطال

اليت قرءهتا املدّرسة، مّث حفظ احلوار، واملشكلة يف هذه العملية وهي الطالب مل 
، وبعض الطالب اليهتمون مدّرسة عند شرح املادة، وكذلك نقصان تكن محاسة

ليست جّذابة، وهم  املستخدمة الطريقة)التساءالت أو األجوبة( ألّن  للتفاعل
 . وكذلك نعاس عند عملية تعليم والتعلم يشعرون بامللل

أن تعليم اللعة  مدرسة اللغة العربية أمامة مقابلة مع أستاذة من والبيانات  
العربية يف هذا املدرسة خاصة مهارة الكالم اهتماما كبريا، ألن تعود هذا املدرسة 

دات يف احلقيقة الطالب عندهم املفر ملمارسة تكلم اللغة العربية يف بيئتهم. و 
خيافون ، ولكنهم ألن هناك فصل خاصة لزيادة املفردات املساعدة ملهارة الكالم

وكذلك الطالب ، و يضعفون ليعرّبوا بغري ثقة النفس خطاء يف تطبيق الكالمألبا
    اللغة العربية. تكلموذلك جيعلهم يشعرون بالصعب لتعود قلة محاسة يف ممارسة، 

بناء  النشطمناسبة بتلك األحوال املذكورة، مث تصميم الباحثة عن عملية التعلم 
 على اإلطار النظاري السابق وهي:

 الطالب حاجة دّرسة أو الباحثةاملحتّدد حتديد احلاجة،  ووه األول       
من البيانات املالحظة، املقابلة مع مدّرسة اللغة  ،ممشكالهتو  ممناسبة بأحواهل

العربية وكذلك بعض الطالب قبل تطبيق هذا منوذج التعلم، يف احلقيقة الطالب 
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ملهارة الكالم، ألن يف تلك املدرسة هناك  املفردات املساعدة كثري من  عندهم
يق خطاء يف تطبأل، ولكّنهم خيافون باالفصل خاصة لزيادة املفردات كل صباح

، أّما الكالم و يضعفون ليعرّبوا بغري ثقة النفس و أيضا النقصان يف ممارساهتم
عند عملية تعليم والتعلم  مل تكن محاسة ويشعرون مبملةأحوال الطالب هي 

النماذج أو اإلسرتاتيجية املستخدمة ليست وافية وجذبة اللغة العربية ألن 
الب الجيوز أن حيملون اآللة للطالب )إحدى العوامل وهي يف هذه املدرسة الط

حتديد أهداف التعليمية فطبعا مناسبة بكفائة أساسية  وه الثاينو اإللكتوين(.
 حتقق تلك األهداف يف تصميم األنشطة التعليمية، ،الثالثو املطلوب حتقيقها. 

وتنفيذ ، والرابع ة يف خطة الدراسية يف امللحق.والتصميم هو كما كتبت الباحث
، يف هذا احلال إخرتت الباحبة  وهي التعّلم املستخدمة أو املخرتةباسرتاتيجتات 

 .(gallery sassion) معرض التعلم
وهي  املذكورة مناسبة مبحتوى أو املادة التعليمية اتفطبعا لكل اخلطو    

، ووقوف على احلاجات املعرفية، اللغة العربية باملوضوع األخبار أو املعلومات
وميكن التقومي التعليمي املخطط  يتطلبها املوقف بكامله. املهارية، التقنية اليت

وهكذا التصميم مناسبة بالنظرية  يراعي إىل جوانب كل املراحل أو اخلطوات.
 كما كتبتها الباحثة.   النشطالتعلم 

منوذج مهارة الكالم القائم على تعليم قامت الباحثة بتطبيق  بعد ذلك،  
يف مدرسة دار القرآن   (gallery sassion) التعلممعرض باستخدام  النشطالتعلم 

، ويف هذا التطبيق هناك ستة لقاءات: اللقاء األول وهو الثانوية موجوكرطا
االختبار القبلي يف الفصل التجري ي والفصل الظابظ، واللقاء الثاين تطبيق تعليم 

واللقاء الثالث يف ، مبعرض التعلم النشطمهارة الكالم القائم على منوذج التعلم 
الفصل الضابط عملية تعليم مهارة الكالم بطريقة التقليدية )حفظ احلوار(، 

مبعرض  النشطواللقاء الرابع تطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم 
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واللقاء اخلامس يف الفصل الضابط عملية تعليم مهارة الكالم بطريقة ، التعلم
، واللقاء السادس وهو واالختبار البعدي يف الفصل التقليدية )حفظ احلوار(

 التجري ي والفصل الظابظ.
، قامت الباحثة االختبار القبلي للفصل الضابظ والتجري ي: اللقاء األول   

 20الطالبات، واجملموعة التجريبة  20بعدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 
إلقاء الباحثة السالم ي: الطالبات. أّما خطة االختبار القبلى للمجموعتني وه

والتحية،  الدعاء، قراءة كشف احلضور، توجهات عن االختبار القبلى، مث تأمر 
الباحثة الطالبات جللوس ترتيبا بكشف احلضور، لكل الطلبة توجها مع 
صديقتهم، وتنفيذ الباحثة االختبار القبلى باحملادثة، بعد إنتهى الوقت لالختبار 

دراسة مث الباحثة إلقاء السالم. عقدت هذا االختبار يف القبلي،  الدعاء بعد ال
  .2021أبريل  14يوم األربعاء 

 (: االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة8اجلدول )
 املقدمة  أ

 . إلقاء الباحثة السالم والتحية 1
 . الدعاء قبل الدراسة2
 . قراءة كشف احلضور3

 التنفيذ ب
 . توجهات عن االختبار القبلى 1     
 . تطلب الباحثة الطالبات جللوس ترتيبا بكشف احلضور2     
 . تطلب الباحثة لكل الطلبة توجها مع صديقتهم 3     
 . تنفيذ الباحثة االختبار القبلى باحملادثة 4     

 االختتام ج
 . إلقاء السالم والدعاء بعد الدراسة1     



53 
 

 . نغادر الباحثة والطالبات الفصل 2     
تعليم ملعرفة كفائة الطالبات يف مهارة الكالم قبل واهلدف هذا اللقاء وهو     

جرات هذا االختبار  .معرض التعلمباستخدام  النشطالباحثة بنموذج التعلم 
بكيفية جلوس لكل الطالب ترتيبا برقم كشف حضوركم، مث توجهت لكل الطال 

هم جبانبهم، مث وزعت الباحثة النص األسئلة ليجاوب الطالب تبادال مع صديقت
بعد أن  شفاهيا مع صديقهم، وهذا احلال سّهلت الباحثة لتقييم لكل الطالب.
، وقالت إنتهى الوقت هذا االختبار سألت الباحة إىل الطالب أن تلك االختبار

ألخطاء يف نطقه. بعضهم يشعرون بالصعوب لتكلم  اللغة العربية، هم خيافون 
والحظت الباحثة الطالب ما عندهم ثّقة النفس ليعرّب فكرهتم أو آرائهم، 

 واستهدفت الطالب خيافون ألخطاء الكالم.
الباحثة أّن الطالب نقصان للممارسة مهارة  وجدتيف هذا اللقاء    

الكالم اللغة العربية، وهذا يسبب الطالب يشعرون بالصعوب لتكلم  اللغة 
ة، وما عندهم ثّقة النفس ليعرّب فكرهتم أو آرائهم، وهم خيافون ألخطاء العربي

 الكالم عند يأمر الباحثة لتكلم اللغة العربية. 
بتعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم  قامت الباحثة :اللقاء الثاين         

أّما خطة التعليم ، باملوضوع األخبار واملعلومات معرض التعلمباستخدام  النشط
   يف هذه اجملموعة كماتلي: 

 (: عملية التعليم يف اجملموعة التجريبة9اجلدول )
 املقدمة  أ

 . إلقاء الباحثة السالم والتحية 1
 . الدعاء قبل الدراسة2
 . قراءة كشف احلضور3
. التوجهات من املّدرسة أو الباحثة عن هذه هي النموذج التعلم 4
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 املستخدمة 
 . تقدمي املدّرسة أو الباحثة عن أهداف هذه املادة 5
  (Appersepsi). اإلدراك بالرتابط 6

 التنفيذ ب
 حتديد موضوع املناقشة  .1
جمموعات مث يعطي كل جمموعة نًصا  مخسةالطالب إىل يقّسم  .2

 مبوضوع خمتلف
 مع جمموعتهم.  النص وفهمهة مناقشيطلب كل اجملموعة  .3
  حمتويات القراءة على شكل صور.يطلب كل اجملموعة تقدمي  .4

يف هذه احلالة، ميكن أن متثل األشكال والعناصر املوجودة يف 
 .الصورة األفكار الرئيسية يف نص القراءة

وبعد ذلك، يطلب كل اجملموعة لتلصق صورهتا يف املعرض  .5
إذا مل يكن لوحة املعرض، فيمكن أيًضا نشرها على  .املتوفرة

دار املدرسة إّما داخل الفصل، أو لوحة اإلعالنات أو على اجل
 خارج الفصل. 

يطلب كل اجملموعة لتعيني صديقها كحارس املعرض، وظيفة  .6
حارس املعرض هي تقدمي شرح على الزوار الذين يسئلون عن 

 .احملتوى أو الغرض من الصورة املعروضة
)سوى حارس املعرض( ليدور كل  يطلب مجيع الطالب .7

ارس عن الصور املعروضة باللغة املعرض أصدقائهم، وسؤال احل
ويسئل إىل حارس املعرض عن الصور املعروضة باللغة  .العربية
 العربية

 وجيب لكل احلارس ليشرح  تلك الصور باللغة العربية .8
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 وبعد انتهى الوقت، يُطلب مجيع الطالب لريجع إىل فرقتهم  .9
مث يقدم املعلم التعليقات، والتوضيح على مجيع عملية  .10

 . والتعلم اليت مت تنفيذهاالتعليم 
 االختتام ج

 . تعطي الباحثة اخلالصة عن الدراسة1     
 . ختتيم عملية التعليم بالدعاء مجاعة وخشوعا2     
 .إلقاء السالم 3     

بتعليم مهارة الكالم القائم على منوذج الباحثة  يف هذا اللقاء قامت    
أبريل  19يف اجملموعة التجريبة يف يوم االثنني  معرض التعلمباستخدام  النشطالتعلم 

. بدأت املدّرسة أو الباحثة بالسالم، مث الدعاء معا، وكذلك التعارف. يف 2021
 الذيمعرض التعلم على  النشطمرحلة إعدادية، شرحت الباحثة عن منوذج التعلم 

و الطالب، والتوجهات عن تطبيقه، وكذلك شرحت الباحثة عن املوضوع أ طّبقيس
 ذلك اليوم. املادة التعليمية يف

. يف حتديد موضوع املناقشة ،اخلطوة األوىل وهي: ويف مرحلة التطبيقيه   
هذه اخلطواة قد استعّدت الباحثة أو املدّرسة موضع املناقشة قبل دخول الفصل، 

الطالب إىل يقّسم  طوة الثاين،اخل وحتديد املوضوع فطبعا مناسبة بكفاءة الرئيسية. 
قسمت  . يف هذا اخلطوةجمموعات مث يعطي كل جمموعة نًصا مبوضوع خمتلف مخسة

، ولكل اجملموعة هناك أربع الطالباتالباحثة الطالب إىل مخسة جمموعات للمناقشة 
ولكن املوضوع العام متساويا وهو عن األخبار  ولكل اجملموعة املوضوع املختلف

احتفال اليوم العاملي عن اإلعالن " وهي يف اجملموعة األوىل . أّما املوضوعواملعلومات
مرحبا بشهر الرمضان اجملموعة الثانية املوضوع عن اإلعالن "و "، اللغة العربية

للمدرسة الثانوية  احتفال يوم امليالداملوضوع عن اإلعالن "اجملموعة الثالثة و "، الكرمي
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"، الوطين للقراءة احتفال اليوم، واجملموعة الرابعة املوضوع عن اإلعالن ""دار القرآن
  ."احتفال رأس السنة اهلجريةواجملموعة اخلامسة املوضوع عن اإلعالن 

يف  النص وفهمه مع جمموعتهم.ة يطلب كل اجملموعة مناقشاخلطوة الثالثة، ويف     
واد أو املوضوع يف تلك اجملموعة ستبّدل اآلراء حول امل هذا احلال لكل الطالبات

اخلطوة وظيفة الباحثة أو املّدرسة وهي مساعدة الطالبات ، يف هذا ناقشوهنااليت ت
لفهم املفردات الصعوبة عندهم وهي توجيه الطالبات لفتح القاموس أو إعطاء 
املعلومات عن املرادف تلك املفردات وغري ذلك، إذن الطالبات أو لكل اجملوعة 

يطلب كل اجملموعة تقدمي حمتويات القراءة على  الرابعة،ة واخلطو . يفهم تلك النص
األفكار  متثل األشكال والعناصر املوجودة يف الصورة يف هذه احلالة، شكل صور.

يف هذا اخلطوة تقسيم الباحثة أو املدّرسة القرطار "بوفالو"  .الرئيسية يف نص القراءة
آللة األخرى املرسم، لكل اجملموعة. وكذلك هناك ا األقالم امللّونة" أو مث "كرايون

يطلب كل اجملموعة لتلصق صورهتا يف  ،ةواخلطوة اخلامساملسطرة، املمحة وغريها. 
إذا مل يكن لوحة املعرض، فيمكن أيًضا نشرها على لوحة  .املعرض املتوفرة

يف هذا  اإلعالنات أو على اجلدار املدرسة إّما داخل الفصل، أو خارج الفصل.
التطبيق تلصق املعرض أو الصور داخل الفصل، ثالث الصور للفرقة األوىل، الثانية، 
الثالثة أمام السبورة، والفرقة الرابعة على اجلدار جهة اليسرى، والفرقة اخلامسة على 

 اجلدار جهة اليمىن. 
يطلب كل اجملموعة لتعيني صديقها كحارس ويف اخلطوة السادسة،          

ض، وظيفة حارس املعرض هي تقدمي شرح على الزوار الذين يسئلون عن املعر 
 نيسايف هذا احلال يف اجملموعة األوىل أخيت  .احملتوى أو الغرض من الصورة املعروضة

، واجملموعة ناجة رشيدةو  عنيكحارس املعرض، واجملموعة الثانية أخيت   فخفّ و
، واجملموعة اخلامسة جيينو ديتاواجملموعة الرابعة أخيت أزدنا، و  أفيكاالثالثة أخيت 

املعرض  شرح على الزوار الذين يسئلون عنل أّما وظيفتهم هي. صفيةو  فرداأخىت 
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يطلب  واخلطوة السابعة،لكل جمموعتهم، فطبعا سرحتهم باستخدام اللغة العربية. 
ليدور كل املعرض أصدقائهم،  أو الزوائر )سوى حارس املعرض( مجيع الطالب

يف هذه اخلطوة أخيت  .احلارس عن الصور املعروضة باللغة العربية وتقدمي السؤل إىل
أخيت ، كالزائران من اجملموعة األوىل زيارة إىل املعرض اجملموعة الثانية، حلداو ميليدا 

كالزائران من اجملموعة الثانية زيارة إىل املعرض اجملموعة الثالثة، وما إىل   نشوىو  بنيلة
. تلك الصور باللغة العربية وجيب لكل احلارس ليشرح، اخلطوة الثامنةيف  أّماذلك. 

أخطاء يف نطقه أو يف هذا احلال احلارس وكذلك الزائر فطبعا باللغة العربية، ولوكان 
هذا تطبيق وهي ملمارسة مهارهتم خاصة لتكلم اللغة ألن هدف  يف لفظه أحيانا.

العربية. يف هذه اخلطوة، مالحظة املّدرسة أو الباحثة لكل املعرض أو لكل عملية 
 التسائالت أو األجوبة لكل احلارس والزائر.

يُطلب مجيع الطالب لريجع إىل  ،اخلطوة التاسعةيف  وبعد انتهى الوقت،         
وة الطالبات صعوبة لتنظيمه ألن قد اهنى الوقت وجاء الوقت ، يف هذه اخلطفرقتهم

يقدم املعلم التعليقات، والتوضيح على مجيع  أو اآلخرة اخلطوة العاشرةللراحة. مث 
يف هذا احلال شرحت الباحثة أو املدّرسة ، عملية التعليم والتعلم اليت مت تنفيذها

املدرسة للوقت بعدها قد منتظر. اخلالصة عن املادة ولكن مل شرحت كاملة. ألن 
 إذن، مباشرة الباحثة الختتام الدراسة أو التطبيق يف ذلك الفصل.

الطالبات اتباعت الدراسة حبماسة وفرحة. عرفت  يف هذا احلال ظهرت      
الباحثة أهنم تشعرون بفرحة وهي من املقابلة مع الطالب بعد أن تطبيق هذه 

أن باستخدام هذه النموذج  خري النساءالنموذج التعلم قالت بعضهم إحدى منها 
تساعدهم للممارسة التكلم، وهم التشعرون خبوف، التشعرون مبلل الن ليس فقظ 

ارسة تكلم باحلوار أو احملادثة الىت حفظهم بل يستطيع أن تكلم بلغتهم أو مم
مبفردات األخرى وكذالك مبساعادة الصور. وقالت أيضا بعضهم أن تعليم هبذه 

 النموذج جيعلها محاسة وال نعاس عند عملية تعليم والتعلم. 
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للنظام أو ماذا يلزم الطالب نسيان أّما املشكلة يف تطبيق هذا النموذج وهي          
، لذالك كررت نوذجأن يعمل الطالب لكل اخلطوات يف عملية تعليم هبذا امل

أو ماذا يلزمه أن يعمل الطالب، ألن هذا النموذج  ذلك النظام أو املدّرسة الباحثة
خيتاج الطالب إىل التوجهات املستمر. لكي جرت كذلك و  أّول مرّة يف تطبيقه.

 جناحا وحتقيق إىل أهدف التعليمية احملددة. دج عملية تعليم هبدا النمو 
الباحثة بعد أن تطبيق هبذا النموذج أّن الطالب  وجدتيف هذا اللقاء        

يشعرون بفرحة ومحاسة عند عملية تعليم والتعلم، ألن باستخدام هذه النموذج 
 تساعدهم للممارسة التكلم، وهم التشعرون خبوف، وهم يستطيع أن تكلم بلغتهم

أو مبفردات األخرى وليس جمّرد استخدام اللغة أو املفردات كما يف النص. ولكن 
هناك املشكلة باستخدام هذا النموذج منها: النظام يف تطبيقه وكذلك الوقت 
ليست كافية، ألن هذا هو أّول مرّة استخدام الطالب يف عملية تعليم مهارة الكالم 

  اللغوية هبذا النموذج التعلم.
بطريقة حفظ احلوار يف بتعليم مهارة الكالم  قامت الباحثة: قاء الثالثالل    

أّما خطة التعليم يف هذه اجملموعة  ، باملوضوع األخبار واملعلومات  اجملموعة الضابطة
 كماتلي:  

 (: عملية التعليم يف اجملموعة الضابطة10اجلدول )
 املقدمة  أ

 . إلقاء الباحثة السالم والتحية 1
 قبل الدراسة . الدعاء2
 . قراءة كشف احلضور3
 . تقدمي املدّرسة أو الباحثة عن أهداف هذه املادة 4

 التنفيذ ب
 . تعطي الباحثة ااحلوار باملوضوع "األخبار أو املعلومات"1     
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 . تقراء الباحثة احلوار، مث تكرر الطالبات2     
 . تشرح الباحثة عن ذلك اخلوار إىل الطالبات3     
 . تأمر الباحثة إىل الطالبات حلفظ ذلك اخلوار.4     
 . تطلب الباحثة إىل الطالبات حلفظ اخلوار تبادال.5     

 االختتام ج
 . تعطي الباحثة اخلالصة عن الدراسة1     
 . ختتيم عملية التعليم بالدعاء مجاعة وخشوعا2     
 .إلقاء السالم3     

يف اجملموعة الضابطة بطريقة كما بتعليم مهارة الكالم قامت الباحثة    
. 2021أبريل  21يف يوم األربعاء  العادة يف تلك املدرسة، وجرت هذا اللقاء 

عملية تعليم يف هذا الفصل الظابظ وهي يف مرحلة إعدادية بدأت الباحثة بالسالم 
تطبيق عملية والتحية كما العادة، مث الدعاء معا، وكذالك التعارف. يف مرحلة 

تعلم، شرحت الباحثة عن املوضوع يف ذلك اليوم مث قراءت الباحثة عن املادة 
واحلوار طلبت الطالب لقلده احلوار بعد أن قرأهتا الباحثة، مث شرحث الباحثة عن 

 تلك احلوار مث أمرت الباحثة الطالب حلفط احلوار.  
ة إىل الطالبات عن بعد أن عملية تعليم يف ذلك الفصل سألت الباحث       

عملية تعليم يف ذلك اليوم، وقالت بعضهم يشعرون بنعاس وملل، وقد أهنم 
  يم باللعبة أو بكيفية اآلخر.  تبدون ليست محاسة، قالت بعض اآلخر يريد أن تعل

واملشكلة يف هذا العملية وهي حفظت الطالب احلوار، ولكن سهولة  
تطيع أن يطّور أو تركية كفائة يف مهارة  بالتقليد واحلفظ احلوار ال يس ،نسياهنا

الطالب فقط  ، ألنميليداوهذه كما قالت إحدى الطالبات أحيت كالمهم 
بالرغم وار، ال يستخدم املفردات الخآخر، استخدامت املفردات يف تلك احل

الطالب عندهم كثري من املفردات املساعدة للممارسة مهارة الكالم اللغة العربية. 
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ال عند داعت الباحثة لتلخيص املادة أو تكرر احلوار اليت متتها نعرف هذا احل
 حفظهم. 

الباحثة أن الطالب يشعرون بنعاس وملل عند  يف هذا اللقاء وجدت 
عملية تعليم والتعلم، واحلوار اليت قد حفظهم سهولة النسيان، ويف احلقيقة عندهم  

كثري من املفردات املساعدة ولكن تلك املفردات نادرا لتطبيقه يف مهارة الكالم 
 اللغة العربية. 

الكالم القائم على منوذج التعلم  بتعليم مهارة قامت الباحثة :الرابعاللقاء          
أّما ، باملوضوع األخبار واملعلومات مرّة أخرى معرض التعلمباستخدام  النشط

  خطة التعليم يف هذه اجملموعة كماتلي: 
 (: عملية التعليم يف اجملموعة التجريبة11اجلدول )

 املقدمة  أ
 . إلقاء الباحثة السالم والتحية 1
 . الدعاء قبل الدراسة2
 . قراءة كشف احلضور3
. التوجهات من املّدرسة أو الباحثة عن هذه هي النموذج التعلم 4

 املستخدمة 
 . تقدمي املدّرسة أو الباحثة عن أهداف هذه املادة 5
  (Appersepsi). اإلدراك بالرتابط 6

 التنفيذ ب
 حتديد موضوع املناقشة  .1
جمموعات مث يعطي كل جمموعة نًصا  مخسةالطالب إىل يقّسم  .2

 مبوضوع خمتلف
النص وفهمه مع جمموعتهم. ة مناقشيطلب كل اجملموعة  .3



61 
 

  يطلب كل اجملموعة تقدمي حمتويات القراءة على شكل صور.
يف هذه احلالة، ميكن أن متثل األشكال والعناصر املوجودة يف 

 .الصورة األفكار الرئيسية يف نص القراءة
كل اجملموعة لتلصق صورهتا يف املعرض   وبعد ذلك، يطلب .4

إذا مل يكن لوحة املعرض، فيمكن أيًضا نشرها على  .املتوفرة
لوحة اإلعالنات أو على اجلدار املدرسة إّما داخل الفصل، أو 

 خارج الفصل. 
يطلب كل اجملموعة لتعيني صديقها كحارس املعرض، وظيفة  .5

سئلون عن حارس املعرض هي تقدمي شرح على الزوار الذين ي
 .احملتوى أو الغرض من الصورة املعروضة

)سوى حارس املعرض( ليدور كل  يطلب مجيع الطالب .6
املعرض أصدقائهم، وسؤال احلارس عن الصور املعروضة باللغة 

ويسئل إىل حارس املعرض عن الصور املعروضة باللغة  .العربية
 العربية

 وجيب لكل احلارس ليشرح  تلك الصور باللغة العربية .7
 وبعد انتهى الوقت، يُطلب مجيع الطالب لريجع إىل فرقتهم  .8
مث يقدم املعلم التعليقات، والتوضيح على مجيع عملية التعليم  .9

 . والتعلم اليت مت تنفيذها
 االختتام ج

 . تعطي الباحثة اخلالصة عن الدراسة1     
 . ختتيم عملية التعليم بالدعاء مجاعة وخشوعا2     
 .إلقاء السالم 3     
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بتعليم مهارة الكالم القائم على منوذج يف هذا اللقاء قامت الباحثة     
يف اجملموعة التجريبة مرّة أخرى وهو يف يوم   معرض التعلمباستخدام  النشطالتعلم 

. ويف هذا الفرصة تغريت جمموعتهم، وبالتايل املناقش 2021أبريل  26االثنني 
يف اللقاء الثاين. ليستبق املشكلة كما يف اللقاء الثاين  بعملية تعليم لقل فرقة خمتلفة

فشرحت الباحثة مرة أخرى بشرح واضح وبرتديد عن كل اخلطوات يف عملية هذا 
النموذج التعلم من البداية إىل هناية حىت الطالب يفهمون بكافية، وهكذا لكي 

لية تعليم باستخدام منوذج بدأت الباحثة عمجرت عملية هذا النموذج برتتيب. مث 
بالسالم والتحية، الدعاء معا، مث قراءة كشف  تعلمالمعرض : النشطالتعلم 

 احلضور. 
. يف حتديد موضوع املناقشة اخلطوة األوىل،ويف مرحلة التطبيقيه وهي:     

يقّسم اخلطوة الثاين،  .أوال شرحت الباحثة عن املادة التعليمة، هذه اخلطواة
. يف هذا جمموعات مث يعطي كل جمموعة نًصا مبوضوع خمتلف مخسةالطالب إىل 

قسمت الباحثة الطالب إىل مخسة جمموعات للمناقشة ولكل اجملموعة  اخلطوة
هناك أربع الطالبات، ولكل اجملموعة املوضوع املختلف ولكن املوضوع العام 

ثة من قبل باحساويا وهو عن األخبار واملعلومات. يف هذا اللقاء كما شرحت المت
أّن يف هذا احلال غريت اجملموعة لكل فرقة ولكل الطالب، إذن الطالب أو 

يف  بعملية تعليم املناقش لكل فرقة فطبعا خمتلفة وكذلك املوضوع لكل فرقة خمتلفة
 اللقاء الثاين.

النص وفهمه مع ة يطلب كل اجملموعة مناقشاخلطوة الثالثة، ويف     
يف هذا احلال لكل الطالبات يف تلك اجملموعة ستبّدل اآلراء حول  جمموعتهم.

املواد أو املوضوع اليت تناقشوهنا، يف هذا اخلطوة وظيفة الباحثة أو املّدرسة وهي 
مساعدة الطالبات لفهم املفردات الصعوبة عندهم وهي توجيه الطالبات لفتح 

وغري ذلك، إذن  القاموس أو إعطاء املعلومات عن املرادف تلك املفردات
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يطلب كل اجملموعة  الرابعة،واخلطوة الطالبات أو لكل اجملوعة يفهم تلك النص. 
يف هذه احلالة، األشكال والعناصر  تقدمي حمتويات القراءة على شكل صور.

قسيم يف هذا اخلطوة ت .متثل األفكار الرئيسية يف نص القراءة املوجودة يف الصورة
لكل اجملموعة.  األقالم امللّونة"بوفالو" مث "كرايون" أو  اسالباحثة أو املدّرسة القرط

ولكن ألن يف اللقاء املرسم، املسطرة، املمحة وغريها،  وكذلك هناك اآللة األخرى
الثاين نقصان الوقت إذن يف هذا اخلطوة هنت املدّرسة أو الباحثة لريسم صورهم 

ذلك  األفكار الرئيسيةبكاملة، وأّكدت الباحة املهم هو قد تثمل الصور عن 
النص وسهولة لفهمه وأيضا مساعدة حارس املعرض لشرح ذلك األخبار أو 

 اإلعالن، إذن الوقت هذا اخلطوة ليست طويلة. 
 .يطلب كل اجملموعة لتلصق صورهتا يف املعرض املتوفرة واخلطوة اخلامسة،    

إذا مل يكن لوحة املعرض، فيمكن أيًضا نشرها على لوحة اإلعالنات أو على 
يف هذا التطبيق تلصق  اجلدار املدرسة إّما داخل الفصل، أو خارج الفصل.

املعرض أو الصور داخل الفصل، ثالث الصور للفرقة األوىل، الثانية، الثالثة أمام 
رى، والفرقة اخلامسة على اجلدار السبورة، والفرقة الرابعة على اجلدار جهة اليس

يطلب كل اخلطوة السادسة، و وهذا احلال كما يف اللقاء الثاىن.  جهة اليمىن
اجملموعة لتعيني صديقها كحارس املعرض، وظيفة حارس املعرض هي تقدمي شرح 

يف هذا  .على الزوار الذين يسئلون عن احملتوى أو الغرض من الصورة املعروضة
إذن يف هذا احلال  فطبعا غري متساويا باللقاء الثاين، غريت احلارس احلال

الطالبات الاّليت ليس هلا وظيفة حارس يف اللقاء الثاىن وهي كاحلارس يف هذا 
لكل  املتوفرة املعرض الزوار الذين يسئلون عن شرح ل أّما وظيفتهم هي. اللقاء

 جمموعتهم، فطبعا سرحتهم باستخدام اللغة العربية.
 أو الزوائر )سوى حارس املعرض( يطلب مجيع الطالب واخلطوة السابعة،                

احلارس عن الصور املعروضة  وتقدمي السؤل إىلليدور كل املعرض أصدقائهم، 
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الطالبات الاّليت ليس هلا وظيفة الزائر يف و هذه اخلطوة وكذالك يف  .باللغة العربية
اللقاء الثاىن وهي كالزائر يف هذا اللقاء، أّما وظيفتهم وهي يدورون إىل كل املعرض 

وجيب اخلطوة الثامنة، يف و الفرقة األخرى ليسئل عن تلك اإلعالن أو املعلومات. 
وكذلك الزائر  يف هذا احلال احلارس. لكل احلارس ليشرح تلك الصور باللغة العربية

فطبعا باللغة العربية، ولوكان أخطاء يف نطقه أو يف لفظه أحيانا. ألن هدف هذا 
تطبيق وهي ملمارسة مهارهتم خاصة لتكلم اللغة العربية. يف هذه اخلطوة، مالحظة 

ت أو األجوبة لكل املّدرسة أو الباحثة لكل املعرض أو لكل عملية التسائال
 احلارس والزائر.

، يف هذه يُطلب مجيع الطالب لريجع إىل فرقتهم اخلطوة التاسعة،يف                 
وقالت بعضهم  ترتيبا، وهم يشعرون سعادة رجعت الطالبات إىل جلوسهم اخلطوة

، وهم يريدون هذا ون بنعاس وغري مملةر هذا العملية التعليم جّذابة وجيعلهم ال يشع
ة وقالت بعضهم هبذا الكيفية يساعدهم اإلسرتاتيجية ليطبق يف تلك املدرس

يقدم املعلم  ،اخلطوة العاشرةملمارسة مهارهتم خاصة تعبري الشفوي أو الكالم. مث 
يف هذا ، التعليقات، والتوضيح على مجيع عملية التعليم والتعلم اليت مت تنفيذها

كل اجملموعة،   كل موضوعلاحلال شرحت الباحثة أو املدّرسة اخلالصة عن املادة 
 وأيضا هناك الوقت للمراجعة كل املوضوع وهم يفهمون عن تلك املادة جيدة.

أمام  مجاعة التصويرمث  وإلقاء السالم، اآلخرة اختتام هذه الدراسة بالدعاء مجاعةو 
 الفصل. 

تسائل مع أصدقائهم لأو ل الطالبات شجاعة لتعرّب ظهرت  ويف هذا اللقاء               
ركيبه أحيانا. عرفت هذا احلال لغاهتم، ولو كان أخطاء يف نطقه أو يف ت باستخدام

مالحظة الباحثة عند عملية هذا النموذج التعلم، وكذلك قبل اخلطوات من 
التسائالت إىل معرض التعلم الفرقة األخر، سألت بعض الطالب و إحدى منها 

لعربية بالسياق أو عن جيوز أو ال عنذ التسائالت باستخدام اللغة ا أليفياوهي 
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بكلمات األخرى. فطبعا وجبت الباحثة جيوز ألن من املقابلة قبل تطبيق هذا 
قالتها أن تعليم أو ممارسة كالم اللغة العربية  ميليداالنموذج مع إحدى الطالبة 

باحلفظ حنن ال نستطيع أن نطّور كفائتنا ملمارسة التكلم ألن املفردات أو 
 سبة بنص املتوفرة. الكلمات املسخدمة فقد منا

شجاعة ليعرب أو الباحثة أّن يبدأ الطالب  وجدتيف هذا اللقاء واخلالصة              
مع أصدقائهم باستخدام اللغة العربية ولو كان أخطاء يف نطقه أو يف تسائالت 

مع أصدقائهم )التسائالت واألجوبة  تركيبه أحيانا، ويظهر الطالب أن يطّور احلوار
              لكل معرض( باستخدام املفردات األخر، وليس جمّرد يف النص املناقشة.   

بطريقة حفظ احلوار يف بتعليم مهارة الكالم  قامت الباحثة: اللقاء اخلامس       
أّما خطة التعليم يف هذه اجملموعة  ، باملوضوع األخبار واملعلومات  اجملموعة الضابطة

 كماتلي:  
 (: عملية التعليم يف اجملموعة الضابطة12اجلدول )

 املقدمة  أ
 . إلقاء الباحثة السالم والتحية 1
 . الدعاء قبل الدراسة2
 . قراءة كشف احلضور3
 . تقدمي املدّرسة أو الباحثة عن أهداف هذه املادة 4

 التنفيذ ب
 . تعطي الباحثة ااحلوار باملوضوع "األخبار أو املعلومات"1     
 . تقراء الباحثة احلوار، مث تكرر الطالبات2     
 . تشرح الباحثة عن ذلك اخلوار إىل الطالبات3     
 . تأمر الباحثة إىل الطالبات حلفظ ذلك اخلوار.4     
 . تطلب الباحثة إىل الطالبات حلفظ اخلوار تبادال.5     
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 االختتام ج
 . تعطي الباحثة اخلالصة عن الدراسة1     
 . ختتيم عملية التعليم بالدعاء مجاعة وخشوعا2     
 .إلقاء السالم3     

يف اجملموعة الضابطة بطريقة كما بتعليم مهارة الكالم قامت الباحثة       
  28يف يوم األربعاء  درسة يف تلك املدرسة ، وجرت هذا اللقاء استخدمت امل

. عملية تعليم يف هذا الفصل الظابظ وهي مراجعة حفظ احلوار 2021أبريل 
مبوضوع مناسبة بأسبوع املاضي، يف مرحلة إعدادية بدأت الباحثة بالسالم 

رحت والتحية كما العادة، مث الدعاء معا. يف مرحلة تطبيق عملية تعلم، ش
الباحثة عن املوضوع يف ذلك اليوم مرّة أخرى مث قراءت الباحثة عن املادة 
واحلوار طلبت الطالب لقلده احلوار بعد أن قرأهتا الباحثة، مث استمرت حبفظ 

 احلوار بعض الطالبات األخرى. واملشكلة يف هذا اللقاء تشاهبا بللقاء القدمي. 
ثة يف هذا اللقاء أّن اختياج الباح املالحظة يف هذا العملية، وجدتمن 

الطالب الدوافع أو ترفيهية أو اإلسراتيجية التعليمية األخرى لنشطت 
محاستهم. وأيضا الطالب نادرا ممارسة مهارة الكالم اللغة العربية. وتطبيق 

 مهارة الكالم اللغة العربية فقط ليقلد واحلفظ احلوار اللغة العربية.  
بعد أن تطبيق بتعليم مهارة الكالم القائم على منوذج  اللقاء السادس: 

يف اجملموعة التجريبة. (، gallery sassion) معرض التعلمباستخدام  النشطالتعلم 
 كما استخدمتها املدّرسة يف تلك املدرسةوكذلك تعليم مهارة الكالم بطريقة  

ظ يف اجملموعة الضابطة. قامت الباحثة االختبار البعدي للفصل الضاب
جرت االختابر البعدي يف فصل . 2021 مايو 3 االثننيوالتجري ي يف يوم 

أّما التجري ي أوال، وبعد إهني الوقت مباشرة انتقلت الباحثة إىل الفصل الظابط. 
 خطة االختبار البعدي للمجموعتني كما تلي:



67 
 

 (: االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة13اجلدول )

 املقدمة  أ
 . إلقاء الباحثة السالم والتحية 1
 . الدعاء قبل الدراسة2
 . قراءة كشف احلضور3

 التنفيذ ب
 . توجهات عن االختبار البعدي 1     
 . طالبت الباحثة الطالبات جللوس ترتيبا بكشف احلضور2     
 . طالبت الباحثة لكل الطلبة توجها مع صديقتهم 3     
 ثة االختبار البعدي باحملادثة . تنفيذ الباح4     

 االختتام ج
 . إلقاء السالم والدعاء بعد الدراسة1     
 . نغادر الباحثة والطالبات الفصل 2     

 بعد أنملعرفة كفائة الطالبات يف مهارة الكالم واهلدف هذا االختبار وهو     
. فياجملموعة التجريبة معرض التعلمباستخدام  النشطتعليم الباحثة بنموذج التعلم 

 يف اجملموعةالضابطة بعد أن تعليم دون استخدام هذا النموذج التعلم.وكذلك 
جرات هذا االختبار بكيفية جلوس لكل الطالب ترتيبا برقم كشف حضوركم، مث 
توجهت لكل الطال مع صديقتهم جبانبهم، مث وزعت الباحثة النص األسئلة 

ديقهم. واملوضوع وهي عن األخبار ليجاوب الطالب تبادال شفاهيا مع ص
حتتوي على نقاط متوافقة بالقدرة واملعلومات. والتقييم مهارة الكالم اللغوية  

املرجوة ملهارة الكالم، منها: القدرة على نطق الصحيح لألصوات اللغوية، 
  79الرتاكيب أو القواعد، املفردات، مثّ الطالقة يف الكالم.
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 ACTFL, Pedoman Kemahiran (Berbicara, Menulis, Menyimak, Membaca). (Alexandria, VA 
22314: 2012), hal. 8 
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يف كل اللقائات املذكورة، حنن نستطيع أن نفرق بني  بناء على املالحظة         
معرض تعليم مهارة الكالم اللغة العربية القائم على النموذج التعلم باستخدام 

وتعليم مهارة الكالم اللغة العربية بكيفية حفظ احلوار أو تقليد إىل قراءة ،  التعلم
هلا فوائد ليساعد  معرض التعلم النشطحوار من املدّرسة. هذا النموذج التعلم 

ا النموذج يشعرون الطالب ممارسة يف تعليم مهارة الكالم اللغوية منها: تطبيق هبذ
تباعة عملية تعليم مهارة الكالم اللغة العربية، وهم ال يشعرون الطالب محاسة لل

جيعل بلملل عند عملية التعليم ألن هبذا النموذج يهتم بدور نشاط الطالب حيت 
. باستخدام هذا النموذج الطالب ة تعليم والتعلم جّذابةالدراسة أو عملي

 ستخدمت الطالبيستطيعون أن يطّور كفائتهم ملمارسة تكلم اللغة العربية، منها ا
ن بشجاعة ليعرب عن ة األخرى حيثما فهمهم، و هم يشعرو باملفردات أو الكلم

ية مبساعدة فكرهتم أو آرائهم. وكذلك ممارسة الطالب مهارة الكالم اللغة العرب
الصور. وإخرتت الباحثة هذه النموذج ألن كما شرحت الباحثة السابق أّن يف 

 هذه املدرسة الطالبات الجيوزون أن حيملوا اآللة اإللكرتويت. 
بمعرض التعلم  النشطالقائم على نمودج التعلم  هارة الكالممتعليم فعالية  -ب

(gallery sassion)   .في مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا 
عرض مب  النشطفعالية تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم ملعرفة     

جهاز اإلحصاء فحللت الباحثة باستخدام الرموز اإلحصاء باستخدام  التعلم
 . (SPSS 16)16احلسويب

 ةالضابطالتجريبة والمجموعة   لمجموعةتحليل االختبار القبلي في ا -1
بعد أن قامت الباحثة باالختبار القبلي للنجموعة الضابطة والتجريبية يف 

. حصلت الباحثة على نتائج من اجملموعتني ومها  2021أبريل  14يوم األربعاء 
 جمموعة الضابطة، واجملموعة التجريبة كماتلي: 
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 التجريبة والضابطة(: نتائج االختبار القبلي للمجموعة 14اجلدول )
 اجملموعة الضابطة الرقم اجملموعة التجريبة الرقم

 النتيجة اسم الطالبات النتيجة اسم الطالبات
 62 أديندا سيسكا نور موجيايت 1 50 عبيدة فائزة الفردوس 1
 75 عفاف أفرح 2 50 ألفّية الّزهرة 2
 50 عائشة نور ويديا 3 75 أفيك نسوة مطيعة 3
 62 أليفة نشوى .ن.ا 4 56 حسفي نبيلةأزدانا  4
 68 أمبار أولياء طه سلسبيال 5 62 ه سيندي فاحتة األولياء  5
 62 ديال بركة ساري 6 56 عزّة شهر حمّرم 6
 56 اكفي عائشنا مشسول 7 75 خلدة عزّة الّنفسي 7
 68 عنده نور دارمايانيت 8 62 خّفف رطارقة مثلة 8
 75 اخلرييّةليلة  9 75 خريالّنساء 9

 68 لنا نور اوكتافيا 10 68 ميليدا مفتاح الّرزقّية 10
 62 مرمي لطفّية نورعيين 11 62 موستيكا عني فضيلة .س 11
 68 حمّبة الّنورنّ ّية 12 62 نبيلة رمحة ديانه 12
 56 هنديّة أولياء الّزهرة 13 68 نفعى سلمى حذيقة 13
 68 نور الّسموايت 14 75 جناح رشيدة 14
 75 فوتري ألفّية سلسبيال 15 68 جنوى خري الّنساء 15
 62 فوتري يسمني امارة اجملّددة 16 57 نشوى فاحتة الفؤاديّة 16
 68 فوتري فاطمة الّزهرة 17 68 رمحة ديتا موالنا الّزهرة 17
 50 رمحة نور جاهياين 18 50 رزانه عّز العفيفة 18
 62 عزم صربنا مريزا 19 68 صفّية رمحة محيدة 19
 56 س  .سلسبيال رفعة احلسناء 20 75 زهرة العلم ألف دينّية 20
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 1273 اجملموع  1282 اجملموع
 63،7 املعدل 64،1 املعدل

جتانس  فالبّد أن يعرف (t-Test )االختبار التأيت التحليل باستخدام 
 Test of)يهدف االختبار التجانسي أوال، وهذا ألن  البيانات وطبيعتها

Homogenety)  لرؤية أو ملعرفة هل كانت البيانت يف كل اجملموعتني هلا نفس
لرؤية أو ملعرفة هل  الطابعي التباين )متجانس( أم ال، وكذلك يهدف االختبار 

أم ال. وأحوال الطابعية  (normal)املطلوبة هلا توزيع عادية  كانت البيانت
 البارامرتيالبيانات وهي الشروط األساسية اليت جيب أن حتقيقها يف التحليل 

االختبار التأيت فينبغي قبل أن يعمل إذن،  80وإحدى منهم وهي االختبار التأيت.
 الطابعي. االختبار التجانسي واالختبار أن يعمل 

 (15) اجلدول
 بلى يف اجملموعة الضابطة واحملموعة التجريبةاالختبار التجانسى لالختبار الق

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

NILAI Based on Mean 1.024 1 38 .318 

Based on Median 1.112 1 38 .298 

Based on Median and with 

adjusted df 
1.112 1 37.872 .298 

Based on trimmed mean 1.009 1 38 .322 

لرؤية أو ملعرفة هل    (Test of Homogenety)يهدف االختبار التجانسي     
كانت البيانت يف اجملموعتني هلا نفس التباين )متجانس( أم ال. أّما أساس اختاذ 

  0.05< ( Sig) ( إذا كانت قيمة األمهية1القرار يف االختبار التجانسي، وهو: 
فإن   0.05>  ( Sig)  ( إذا كانت قيمة األمهية2البيانات متجانس. فإن 

 البيانات ليست متجانس.
                                                           
80

 Ce Gunawan, Mahir Menguasai SPPS Pnduan Praktis Mengolah Data Penelitian. (Yogyakarta:  
CV Budi Utama, 2020), hal. 52-68 
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 0.318(  Sig)  كانت قيمة األمهيةمن هذا اجلدوال عرفت الباحثة أن   

فالبيانات لالختبار قبلي   0.05<  ( Sig)  وهذا يدّل على قيمة األمهية
 (.  0.05أكرب من  0.318والبعدي للفصل الضابط وهي متجانس.  ألن )

 (16اجلدول )
 االختبار الطابعي لالختبار القبلى يف اجملموعة الضابطة واحملموعة التجريبة

Tests of Normality 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NILAI KELAS EKSPERIMEN .171 20 .126 .898 20 .037 

KELAS KONTROL .169 20 .135 .923 20 .115 

a. Lilliefors Significance Correction      

املطلوبة هلا  لرؤية أو ملعرفة هل كانت البيانت الطابعي يهدف االختبار   
( 1، وهو الطابعيأّما أساس اختاذ القرار يف االختبار أم ال.  (normal)توزيع عادية 

( إذا  2. عادية هاتوزيعفإن البيانات   0.05<  (Sig)  إذا كانت قيمة األمهية
  توزيعها ليست عادية. فإن البيانات   0.05>  ( Sig)  كانت قيمة األمهية

-Kolmogorov)كانت قيمة األمهية من هذا اجلدوال عرفت الباحثة أن   

Smirnov
a
 .Sig ) فالبيانات توزيعها  0.126من اجملموعة التجريبة لالختبار القبلي

-Kolmogorov)  وكذلك قيمة األمهية  (. 0.05أكرب من  0.126عادية. ألن )

Smirnov
a
 .Sig )  فالبيانات  0.135للمجموعة الضابطة يف االختبار القبلي

 (.   0.05أكرب من  0.135توزيعها عادية، ألن )
 (17اجلدول )

 االختبار التأيت لالختبار القبلى للمجموعة الضالبطة والتجريبة
Group Statistics 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NILAI KELAS EKSPERIMEN 20 64.10 8.783 1.964 

KELAS KONTROL 20 63.65 7.485 1.674 
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واهلدف   (Independent sampel T-Test)االختبار التأيت للعينة املستقلة  
هذا االختبار وهو ملقارنة  املعدلني من اجلموعتني غري مرتبطتني. لكي نستطيع من 

فلبّد علينا (، Independent sampel T-Test)االختبار التأيت للعينة املستقلة إجراء 
واالختبار التجانسي. وقد جرت الباحثة ذلك  من إجراء االختبار الطابعي

( إذا كانت 1يف بيان السابق. أّما أساس القرار االخبار التأيت وهو:  االختبارين
 ( إذا كانت قيمة األمهيةHa  .2وقبول  Hoفرّد  0.05>  (tailed-2) قيمة األمهية

(2-tailed) >0.05 فقبولHo   رّد وHa . 

-2)واملغرى الثاين  (Mean)تركيز هذا اجلدول إىل اثنني نواحي وهي املعدل         

tailed ) ألهنا أسس من معيار األجوبة هلذا اإلختبار. ورأت الباحثة أن النتيجة
النتيجة املعدل لالختبار القبلي يف  املعدل لالختبار القبلي يف اجملموعة التجريبة،

الفرق اهلام بني املعدلني ألن الفرق قليل جّدا. اجملموعة الضابطة  ليس هناك 
<  0.862) (sig 2-tailed)ولتكون هذه البيانات واضحة، نرى إىل املغرى الثاين 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

NILAI Equal 

variances 

assumed 

1.024 .318 .174 38 .862 .450 2.580 -4.774 5.674 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.174 37.068 .863 .450 2.580 -4.778 5.678 
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يعين ليس هناك فرق اهلام بني االختبار القبلي .  Hoوقبول  Haفرّد  ومعناه  (0.05
 يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة. 

. (SPSS 16)16جهاز اإلحصاء احلسويببناء على تلك التحليل باستخدام 

نعرف أّن البيانات يف االختبار القبلى للمجموعة التجريبة والضابطة، قد توّفرت 
الشروط قبل القيام باالختبار التأيت، وهي البيانات متنانس وتوزعها عادية. لذا 

(، Independent sampel T-Test)لة التأيت للعينة املستق قامت الباحثة باالختبار

ملعرفة فرق نتبجة بني تلك اجملموعتني غري مرتبطتني. أّما النتيجة من التحليل وهي 
ليس هناك فرق اهلام بينهما ألن الفرق نتيجة بني املعدلني قليل جّدا، وكذالك 

  (.sig 2-tailed  >0.05)املغرى الثاين
 التجريبة والمجموعة الضابطة المجموعةتحليل االختبار البعدى في  -2

بعد أن قامت الباحثة باالختبار البعدي للمجموعة الضابظة والتجريبية 
. حصلت الباحثة على نتائج من اجملموعتني ومها  2021 مايو 3 االثننييف يوم 

 جمموعة الضابطة، واجملموعة التجريبة كماتلي: 
 (18اجلدول )

 التجريبة والضابطةنتائج االختبار البعدي للمجموعة 
الر  اجملموعة التجريبة الرقم

 قم
 اجملموعة الضابطة

 النتيجة اسم الطالبات النتيجة اسم الطالبات
 68 أديندا سيسكا نور موجيايت 1 81 عبيدة فائزة الفردوس 1
 87 عفاف أفرح 2 75 ألفّية الّزهرة 2
 56 عائشة نور ويديا 3 93 أفيك نسوة مطيعة 3
 68 أليفة نشوى .ن.ا 4 81 حسفي نبيلةأزدانا  4
 75 أمبار أولياء طه سلسبيال 5 87 ه سيندي فاحتة األولياء  5
 81 ديال بركة ساري 6 75 عزّة شهر حمّرم 6
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 68 اكفي عائشنا مشسول 7 98 خلدة عزّة الّنفسي 7
 75 عنده نور دارمايانيت 8 81 خّفف رطارقة مثلة 8
 81 اخلرييّةليلة  9 93 خريالّنساء 9

 75 لنا نور اوكتافيا 10 81 ميليدا مفتاح الّرزقّية 10
 68 مرمي لطفّية نورعيين 11 75 موستيكا عني فضيلة .س 11
 75 حمّبة الّنورنّ ّية 12 93 نبيلة رمحة ديانه 12
 62 هنديّة أولياء الّزهرة 13 87 نفعى سلمى حذيقة 13
 75 نور الّسموايت 14 98 جناح رشيدة 14
 87 فوتري ألفّية سلسبيال 15 87 جنوى خري الّنساء 15
 68 فوتري يسمني امارة اجملّددة 16 81 نشوى فاحتة الفؤاديّة 16
 75 فوتري فاطمة الّزهرة 17 93 رمحة ديتا موالنا الّزهرة 17
 62 رمحة نور جاهياين 18 75 رزانه عّز العفيفة 18
 68 عزم صربنا مريزا 19 87 صفّية رمحة محيدة 19
 62 س  .سلسبيال رفعة احلسناء 20 93 زهرة العلم ألف دينّية 20

 1436 اجملموع  1714 اجملموع
 71،8 املعدل 85.7 املعدل

 )االختبار التأيت كما شرحت الباحثة يف السابق، إذا التحليل باستخدام 

t-Test) يهدف أوال، وهذا ألن  جتانس البيانات وطبيعتها فالبّد أن يعرف
لرؤية أو ملعرفة هل كانت البيانت يف   (Test of Homogenety)االختبار التجانسي 

كل اجملموعتني هلا نفس التباين )متجانس( أم ال، وكذلك يهدف االختبار 
أم  (normal)املطلوبة هلا توزيع عادية  لرؤية أو ملعرفة هل كانت البيانتالطابعي 

ال. وأحوال الطابعية البيانات وهي الشروط األساسية اليت جيب أن حتقيقها يف 
   وإحدى منهم وهي االختبار التأيت.  البارامرتيالتحليل 
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 (20) اجلدول
 االختبار التجانسى لالختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة واحملموعة التجريبة

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

NILAI Based on Mean .017 1 38 .898 

Based on Median .047 1 38 .829 

Based on Median and with 

adjusted df 
.047 1 37.733 .829 

Based on trimmed mean .015 1 38 .903 

هل   لرؤية أو ملعرفة  (Test of Homogenety)يهدف االختبار التجانسي     
كانت البيانت يف اجملموعتني هلا نفس التباين )متجانس( أم ال. أّما أساس اختاذ 

<  ( Sig)  ( إذا كانت قيمة األمهية1القرار يف االختبار التجانسي، وهو: 
  0.05>  ( Sig)  ( إذا كانت قيمة األمهية2فإن البيانات متجانس.   0.05

 فإن البيانات ليست متجانس.
 0.898(  Sig)  كانت قيمة األمهيةمن هذا اجلدوال عرفت الباحثة أن   

فالبيانات لالختبار قبلي   0.05<  ( Sig)  وهذا يدّل على قيمة األمهية
 (.  0.05أكرب من  0.898والبعدي للفصل الضابط وهي متجانس.  ألن )

 (21اجلدول )
 ة واحملموعة التجريبةاالختبار الطابعي لالختبار البعدي يف اجملموعة الضابط

Tests of Normality 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NILAI KELAS EKSPERIMEN .178 20 .098 .904 20 .049 

KELAS KONTROL .176 20 .106 .943 20 .279 

a. Lilliefors Significance Correction      

املطلوبة هلا  لرؤية أو ملعرفة هل كانت البيانت الطابعي يهدف االختبار   
( 1، وهو الطابعيأّما أساس اختاذ القرار يف االختبار أم ال.  (normal)توزيع عادية 
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( إذا  2. عادية هاتوزيعفإن البيانات   0.05<  (Sig)  إذا كانت قيمة األمهية
  توزيعها ليست عادية. فإن البيانات   0.05 > ( Sig)  كانت قيمة األمهية

-Kolmogorov)كانت قيمة األمهية من هذا اجلدوال عرفت الباحثة أن   

Smirnov
a
 .Sig ) فالبيانات  0.098من اجملموعة التجريبة لالختبار البععدي

  وكذلك قيمة األمهية  (. 0.05أكرب من  0.098توزيعها عادية. ألن )
(Kolmogorov-Smirnov

a
 .Sig )  للمجموعة الضابطة يف االختبار البعدي

 (.  0.05أكرب من  0.106ية، ألن )فالبيانات توزيعها عاد 0.106
 (22اجلدول )

 االختبار التأيت لالختبار البعدي للمجموعة الضالبطة والتجريبة
Group Statistics 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NILAI KELAS EKSPERIMEN 20 85.70 7.760 1.735 

KELAS KONTROL 20 71.80 8.326 1.862 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

NILAI Equal 

variances 

assumed 

.017 .898 5.462 38 .000 13.900 2.545 8.748 19.052 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

5.462 37.813 .000 13.900 2.545 8.747 19.053 
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واهلدف   (،Independent sampel T-Test)االختبار التأيت للعينة املستقلة 
هذا االختبار وهو ملقارنة  املعدلني من اجلموعتني غري مرتبطتني. لكي نستطيع من 

فلبّد علينا (، Independent sampel T-Test)االختبار التأيت للعينة املستقلة إجراء 
بار التجانسي. وقد جرت الباحثة ذلك من إجراء االختبار الطابعي واالخت

( إذا كانت 1يف بيان السابق. أّما أساس القرار االخبار التأيت وهو:  االختبارين
 ( إذا كانت قيمة األمهيةHa  .2وقبول  Hoفرّد  0.05>  (tailed-2) قيمة األمهية

(2-tailed) >0.05 فقبولHo   رّد وHa . 

-2)واملغرى الثاين  (Mean)تركيز هذا اجلدول إىل اثنني نواحي وهي املعدل         

tailed ) ألهنا أسس من معيار األجوبة هلذا اإلختبار. ورأت الباحثة أن نتيجة
املعدل االختبار البعدي يف اجملموعة التجري ي أكرب من نتيجة املعدل االختبار 

ود أو معنها هو هناك الفرق اهلام بني البعدي يف اجملموعة الضابطة، فاملقص
املعدلني من اجلموعتني غري مرتبطتني. ولتكون هذه البيانات واضحة، نرى إىل 

يعين  . Hoوقبول Ha فردّ  ومعناه  (0.000  <0.05) (sig 2-tailed)املغرى الثاين 
  هناك فرق اهلام بني االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة.

. (SPSS 16)16جهاز اإلحصاء احلسويببناء على تلك التحليل باستخدام 

نعرف أّن البيانات يف االختبار البعدي للمجموعة التجريبة والضابطة، قد توّفرت 
الشروط قبل القيام باالختبار التأيت، وهي البيانات متنانس وتوزعها عادية. لذا 

(، Independent sampel T-Test)تقلة التأيت للعينة املس قامت الباحثة باالختبار

ملعرفة فرق نتبجة بني تلك اجملموعتني غري مرتبطتني. أّما النتيجة من التحليل وهي 
(. وهذا sig 2-tailed  <0.05)هناك فرق اهلام بينهما، وكذالك املغرى الثاين

باستخدام تعليم مهارة  الكالم توجد فّعالية قبول، إذن اخلالصة وهي  Haمبعىن 
   .يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا مبعرض التعلم النشطمنودج التعلم 
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االختبار التأيت للعينة استهدفت أّن تلك اجملموعتني هناك الفرق اهلام بعد 
يف اجملموعة التجريبة والضابطة لالختبار ( Independent sampel T-Test)املستقلة 

 النشطالبعدي، فلذلك لتأكيد فّعالية تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم 
هبذا (. N Gain Score)استخدام الباحثة باالختبار لفرق النتائج  مبعرض التعلم

 االختبار استطاعة ملعرفة معيار فّعلية تطبيق هذا النموذج.
 (23اجلدول )

القائم على  تعليم مهارة الكالمملعرفة فّعالية  ”NGain Score“االختبار 
 مبعرض التعلم النشطمنوذج التعلم 

Descriptives 

 KELOMPOK Statistic Std. Error 

NGAIN

SCORE 

EKSPERIMEN Mean 62.3134 3.57506 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 54.8307  

Upper Bound 69.7961  

5% Trimmed Mean 62.2254  

Median 59.3750  

Variance 255.621  

Std. Deviation 1.59882E1  

Minimum 34.21  

Maximum 92.00  

Range 57.79  

Interquartile Range 22.00  

Skewness .296 .512 

Kurtosis -.409 .992 

KONTROL Mean 23.5371 2.59422 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 18.1074  

Upper Bound 28.9669  

5% Trimmed Mean 22.7079  

Median 21.8750  
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Variance 134.600  

Std. Deviation 1.16017E1  

Minimum 12.00  

Maximum 50.00  

Range 38.00  

Interquartile Range 8.21  

Skewness 1.574 .512 

Kurtosis 1.492 .992 

يف   ”NGain Score“من هذا اجلدول عرفت الباحثة أن املعدل االختبار 
، مبعىن أن نتائج الفصل التجري ي %62أو  62،31اجملموعة أو الفصل التجري ي 

بنيل  مبعرض التعلم النشطتعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم بتطبيق 
النسبة املؤية )%( املسفلة  ”NGain Score“% بتقدير فّعالة كافية. وبنتائج 62
يف اجملموعة   ”NGain Score“املعدل االختبار %. أّما 92%، ونتيجة متوفقة 34

تعليم . مبعىن أن نتائج الفصل الضابظ بدون تطبيق 23،53أو الفصل الضابظ 
% بتقدير غري 23بنيل  مبعرض التعلم النشطمهارة الكالم القائم على منوذج التعلم 

%، ونتيجة متوفقة 12النسبة املؤية )%( املسفلة  ”NGain Score“فّعالة. وبنتائج 
50 .% 

للمجموعة التجريبة  ”NGain Score“عرفت أن نتيجة الفرق املعّدل يف 
للمجموعة   ”NGain Score“نتيجة الفرق املعّدل يف  % بتقدير فّعالة، وكذلك62

% بتقدير غري فّعالة وهي من اجلدول معيار االختبار لفرق النتائج  23الضابطة 
“NGain Score” النقط أسلوب حتليل البيانات.  كما كتبت الباحثة يف  

مايو  05بعد ذلك وّزعت الباحثة اللوحة من االستبانات يف يوم األربعاء   
وإعطاء الباحثة االسستبانات يف فصل أو اجملموعة التجربية ملعرفة استجابة   2021

الطالبات بعد أن تطبيق تعليم مهارة الكالم اللغوية بتلك النموذج. أّما نتائج 
 كمايلي:  بابة وحتليلها يف هذا البحثاالست
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 (: نتيجة استبانة الطلبة24اجلدول )
جمموعة  1 2 3 4 5 6 7 أسئلة االستبانة

 نتيجة اإلجابة اسم املستجيبني الرقم النتيجة 
 22 4 4 3 2 3 4 4 عبيدة فائزة الفردوس 1
 28 4 4 4 4 4 4 4 ألفّية الّزهرة 2
 28 4 4 3 4 4 4 4 أفيك نسوة مطيعة 3
 23 4 4 4 3 4 3 3 أزدانا حسفي نبيلة 4
 23 4 4 4 4 3 3 3 سيندي فاحتة األولياء 5
 21 4 4 4 4 2 3 3 عزّة شهر حمّرم 6
 26 4 4 3 3 4 4 4 خلدة عزّة الّنفسي 7
 24 4 4 3 3 3 4 4 خّفف رطارقة مثلة 8
 27 4 3 4 4 4 3 4 خريالّنساء 9

 25 4 4 3 4 4 3 3 ميليدا مفتاح الّرزقّية 10
 21 4 4 4 3 3 3 4 موستيكا عني فضيلة  11
 24 4 4 4 3 3 4 4 نبيلة رمحة ديانه 12
 26 3 4 3 4 4 4 4 نفعى سلمى حذيقة 13
 26 4 3 4 4 3 4 4 جناح رشيدة 14
 26 4 4 4 4 3 4 4 جنوى خري الّنساء 15
 27 4 4 4 3 4 4 4 نشوى فاحتة الفؤاديّة 16
 28 4 4 4 4 4 4 4 موالنا الّزهرةرمحة ديتا  17
 28 4 4 4 4 4 4 4 رزانه عّز العفيفة 18
 28 4 4 4 4 4 4 4 صفّية رمحة محيدة 19
 28 4 4 4 4 4 4 4 زهرة العلم ألف دينّية 20
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 509 جمموع 
 1غري موافق :        2أقل املوافق:      3موافق:         4*موافق جدا: 

 

Skala Likert 
o األعلى = النتيجة املقياس األعلىنتيجة ال X  جمموعة األسئلةX   جمموعة

 املستجيبني
            4 X 7 X 20   =560 

o  =   قل النتيجة املقياس األالنتيجة األقلX  جمموعة األسئلةX   جمموعة
 املستجيبني

     1 X 7 X 20   =140 

o   = النتيجة األخرية
 جمموعة نتيجة املقياس 

جمموعة نتيجة األعلى  =  x 100% قيمة

      
509 

560 
=  x 100% قيمة

 % 90.89قيمة =       
بناء على حساب السابق، فحصل البيانات على النتيجة أو قيمة    

%. إذا تناسب جبدول مقياس ليكرت، فالنتيجة من املعيار موافق جدا. 90،89
تعليم وهذا مبعىن أن الطالبات أو مستجيبني موافقةجدا، وهذا يدّل أن تطبيق 

 فّعالة.  معرض التعلمهبذا النموذج التعلم:  مهارة الكالم
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج البحث

 
الباحثة فيما يتعلق بتطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على  شرحتيف هذا الفصل 

يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا، ويتعلق  مبعرض التعلم النشطمنوذج التعلم 
يف مدرسة دار  مبعرض التعلم النشطبفّعالية تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم 

 القرآن الثانوية موجوكرطا.
في بمعرض التعلم  النشطتطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على نموذج التعلم  -أ

 مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا.
قامت الباحثة باملقابلة مع مدّرسة اللغة العربية يق هذا النموذج التعلم قبل تطب  

يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا، وشرحت املدّرسة عن املشاكل املوجودة 
يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف مهار الكالم اللغة العربية يف تلك املدرسة، ومن 

ة، ولكّنهم املساعداملفردات  كثري من  عندهميف احلقيقة الطالبات منها: املشاكل 
أيضا ضعفون ليعرّبوا بغري ثقة النفس و خطاء يف تطبيق الكالم و يألخيافون با

 التكن محاساسة الطالبو ة لا، وكذلك عملية تعليم ليست فعّ النقصان يف ممارساهتم
 .وكذلك نعاس عند عملية تعليم والتعلم لذلك مل حتقيق أهداف التعليمية الطالب

أن السبب عملية تعليم اللغة العربية وخاصة ملهارة  الباحثةالحظة املومن   
الكالم ليست فّعالة والطالب التكن محاسة ألن دور الطالب سل ي وطريقة 
التعليمية اليت استخدامتها املدّرسة ليست جّذابة وال داعم يف تدريب أو ممارسة 

 قرأهتا املّدرسة. الطالب ليقّلد وحفظ احلوار اليتمر يؤ ، وهي الطالب مهارة الكالم
عند عبد املنيب يف كتابه أن هدف من الكالم وهو انتقال املعىن من الذات إىل بل 
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اليعترب بأنشطة تقليد أمناط اجلملة وممارسة احلوار  الرسائل املنقولة شفهيا، وأنشطة
   81الكالم.

 وأهدفحبثت الباحثة عن منوذج التعلم املناسبة بأحوال الطالب  هبذا احلال   
 مبعرض التعلم النشطمنوذج التعلم الباحثة  واسخدامتحلل تلك املشكلة. التعليمية 

(Gallery Sassion) ، حلل تلك املشكلة يف تعليم  النشطوختتار الباحثة منوذج التعلم
يف هذه املدرسة الطالب الجيوزون أن حيملو اآللة اإلكرتوين.  ألنمهارة الكالم، 

 عملية يف الطالب واستجابات حمفزات وتسريع أن تعزيزحياول  التعلموهذا النموذج 
 82.هلم بالنسبة مملة وليست ممتعة التعلم عملية تصبح حبيث والتعلم، التعليم

وكذالك تركيز هذا النموذج وهي دور نشاط الطالب لذلك إذا يف عملية تعليم 
والتعلم الطالب هلا دور نشاط فالطالب سيتبع عملية التعلم حبماسة حىت 
يستطيعون الطالب لنيل واالتقان املعلومات أو املادة التعليمية جيدة، وسوف تزيد 

   83التعلم. نتائج 
ألن  (Gallery Sassion)  معرض التعلم السرتاتيجيةإخرتات اأو واستخدام   

طريقة جلمع اخليال، مما سيؤدي إىل تبادل األفكار أو توفري هذا االسرتاتيجية ك
 .أن جيعل الطالب قادرين على التعبري تصورهموميكن ، املعلومات لألصدقاء

تشجيع الطالب على تنمية الشجاعة وكذلك إحدى من مميزات السابق وهي 
ميارس   يستطيع أن معرض التعلمإذن باستخدام اسرتاتيجية  84.للتعبري عن اآلراء

 مهارة الكالم الطالب.

                                                           
81

 Abdul Munip, Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan, 2017). Hal. 168 
82

Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi,  Active Learning dalam Pembelajaran bahasArab. 
(Malang: UIN Malang Press, 2019) hal, 81 
83

Muallim Wijaya. Efektivitas model pembelajaran: Talking Stick untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara di SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Lisan An-Nathiq: Jurnal Bahasa 
dan Pendidikan Bahasa  Arab. Vol.1 No.(2) Mei 2020, hal 131 
84

 Tyasmiarni Citrawati, dkk. Penggunaan metode Poter Sassio................, hal. 112 
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 النشطتعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم تطبيق قامت الباحثة ب  
 احلفظو  تقليد يف الفصل التجريب، وتعليم بكيفية (Gallery Sassion)مبعرض التعلم 

يف فصل الظابط. تطبيق تعليم مهارة الكالم هبذا النموذج سهال ألن خيتاج  احلوار
إىل األدوات اليت ميكن املتناول عليها بسهولة منها: كتاب الدراسة، الكرطاس، 

  املرسم، عزل الورق، املسطرة، القلم، األقالم امللّونة.
عامة  (gallery sassion) معرض التعلميف احلقيقة خطوات تعليم باستخدام 

( لكل الطالب يستعّد الصور. ينبغى تلك 2لكل الطالب خيتار املوضوع  (1: وهي
الصورة واضحا و سهولة لفهمه حىت الطالب األخرون يستطيعون أن يفهموا سهولة 

دون شرحا شفاهيا أو كتابة. بل كل الطالب يستطيعون أن يوّزعوا صفحة واحدة  
لصقون الصور على املعرض أو اجلدار، وهم ( كل الطالب ي3كلمرجع املادة. )

( بعد انتهى الوقت يعود 4جيوزون أن يدوروا حرّيا لينظروا ويناقشوا الصور األخرى. 
        85الطالب إىل أماكنهم ليناقش نتائج من تلك األنشطة.

 خاصة  عرض التعليممب النشطمنوذج التعلم تطبيق الباحثة ويف هذا البحث   
  86كما يلي:ه  تطبيقطوات اخلأّما ، هارة الكالممل

 حتديد موضوع املناقشة  .1
جمموعات مث يعطي كل جمموعة نًصا مبوضوع  مخسةالطالب إىل يقّسم  .2

 خمتلف
 النص وفهمه مع جمموعتهم. ة ذلك يطلب كل اجملموعة مناقش .3
يف   القراءة على شكل صور. النص يطلب كل اجملموعة تقدمي حمتويات .4

متثل األشكال والعناصر املوجودة يف الصورة األفكار هذه احلالة، ميكن أن 
 .الرئيسية يف نص القراءة

                                                           
85

 Mel Siberman, 101 Cara Pelatihan dan Pembelajaran Aktif.......hal.189 
86

 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need spress,2009), 
hlm.107-108 
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إذا مل  .وبعد ذلك، يطلب كل اجملموعة لتلصق صورهتا يف املعرض املتوفرة .5
يكن لوحة املعرض، فيمكن أيًضا نشرها على لوحة اإلعالنات أو على اجلدار 

 املدرسة إّما داخل الفصل، أو خارج الفصل. 
اجملموعة لتعيني صديقها كحارس املعرض، وظيفة حارس املعرض  يطلب كل .6

هي تقدمي شرح على الزوار الذين يسئلون عن احملتوى أو الغرض من الصورة 
 .املعروضة

)سوى حارس املعرض( ليدور كل املعرض أصدقائهم،  يطلب مجيع الطالب .7
املعرض ويسئل إىل حارس  .وسؤال احلارس عن الصور املعروضة باللغة العربية

 عن الصور املعروضة باللغة العربية
 وجيب لكل احلارس ليشرح  تلك الصور باللغة العربية .8
  ،وبعد انتهى الوقت، يُطلب مجيع الطالب لريجع إىل فرقتهم .9

مث يقدم املعلم التعليقات، والتوضيح على مجيع عملية التعليم والتعلم اليت  .10
 .مت تنفيذها

وهو إذا عملية تعليم مهارة خاصة ملهارة الكالم  تعلمالمعرض والفرق تعليم   
تفاعل بني صاحب املعرض أو احلارص والزائر. الهناك عملية  مبعرض التعلمالكالم 

، إذن خيتاج إىل اليت متثل الفكرة الرئيسية من النص صوروالصور املتعرضة وهي ال
عملية الطالب ملمارسة مهارة   كانتشرح تلك الصور. هبذا احلال  

    كالمهم.       
يف تعليم  معرض التعلمباستخدام  النشطتطبيق الباحثة منوذج التعلم وبعد أن  

ملهارة معرض التعلم وجدت الباحثة ثالثة مراحل أساسية يف تطبيق ، مهارة الكالم
 تطويرى، ومرحلة تطبيقي. كالم وهي: مرحلة إعدادى، مرحلة ال

خذ هذا حثة بتحديد املوضوع املناقشة، ويت، قامت البامرحلة إعدادىيف  
الرئيسية كتاب كفاءة الفطبعا مناسبة ب الطالب املوضوع مناسبة بأهداف تعليمية
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، تطوير املدّرسة أو تطويرييف مرحلة واللغة العربية املستخدمة يف تلك املدرسة. 
الباحثة النص من القراءة مناسبة مبوضوع التعليمية. مثال: املوضوع عن اإلعالن 

مسابقة احلطابة، مسابقة  ، منهاتطّور املدّرسة النص املختلفة أّما يتعّلق بإعالنف
غناء العريب، مسابقة كتابة الشعر، وغري ذلك. أو ميكن املوضوع عن اهلواية فتطّور 

مثال يلعب كرة القدم، يلعب كرة  ة النص املختلفة أّما يتعّلق بأنواع اهلوايةاملدّرس
يقسم اجملموعة، مّث يف مرحلة تطبيقي، السلة يف ملعب املدرسة، وغري ذلك. 

يف  ةصور التلصق ، القراءة على شكل صور النص تقدمي حمتوياتمناقشة النص، 
احلارس والزائر، مث تقدمي املعلم  ، مث عملية تساءالت واألجوبة بنياملعرض املتوفرة

    التعليقات يف آخر أنشطة التعليمية.  
 Gallery)معرض التعلمباستخدام  النشطالتعلم ج ذ بتطبيق منو وبعد 

Sassion) دي. وبالنظر إىلقامت الباحثة باالختبار البع، يف تعليم مهارة الكالم 
 فاعتار كانت  الباحثةوجدت ف االختبار البعدي من التطبيق وكذلكالبيانات 

 وهم يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية، زادت محاسة الطالبو ، نتيجة الطالب
ملل عند عملية التعليم ألن هبذا النموذج يهتم بدور  الو  فرحيشعرون بسرور و 

. باستخدام هذا جيعل الدراسة أو عملية تعليم والتعلم جّذابةنشاط الطالب حيت 
لغة العربية، منها يستطيعون أن يطّور كفائتهم ملمارسة تكلم الالنموذج الطالب 

 أو الكلمة األخرى حيثما فهمهم، ويبدء الطالبباملفردات  استخدمت الطالب
. شجاعة ليعرب عن فكرهتم أو آرائهم ولو كان أخطاء يف نطقيه أو كالمه أحياناب

الكالم يف تعليم لذا الطالب الختافون أن أخطاء يف الكالم عند ممارسة مهارة 
 اللغة العربية. وهبدا النموذج املادة املطلوبة ستذّكر طويال ولو بدون حفظ. 

دور النشاط الطالب يف عملية تعليم والتعلم مهّم جّدا، وهذا  فهبذا احلال، 
أن "كيفية التعلم من خالل االستماع ستجعل  Melvin L. Silberman قيلكما 

من خالل االستماع والرؤية سيجعل الطالب التعلم  الطالب ينسون بسهولة.
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ويف الوقت نفسه، فإن التعلم الذي يتم عن طريق االستماع والرؤية  .يتذكرون قليالً 
حيث أّن التعلم من خالل االستماع  ومناقشة شيء ما سيجعل الطالب يفهمون.

 .والرؤية واملناقشة والقيام بشيء ما سيجعل الطالب يكتسبون املعرفة واملهارات
 87وبالتايل، فإن الطريقة األخرية هي أفضل طريقة يف عملية التعليم والتعلم.

 مبعرض التعلم النشطإعتمادا على البيانات السابقة أن منوذج التعلم  
مهارة  كفاءة تعليم مهارة الكالم ويساعد الطالب لرتكية  مناسبة الستخدام يف 

منها: التحفيز  أو مزايا هلا فوائد مبعرض التعلمالنشط  منوذج التعلم ألن. كالمهم
لكي هم يشعرون محاسة يف عملية تعليم والتعلم. وكذالك  الطالب واالستجابة

تشجيع الطالب بدور النشاط يف عملية تعليم والتعلم، حىت هم ال يشعرون مبلل 
، الطالب ألن جيعل الدراسة أو عملية تعليم والتعلم جّذابة. باهتمام دور النشاط

يفهم بدراسته ولكّن اكتساب  فالطالب ليس فقط معرض التعلمواستخدام 
يستطيعون الطالب أن وكذلك االتقان أو املهارة، و  أو املعلومات املعرفة الطالب

 تهم ملمارسة تكلم اللغة العربية.يطّورا كفائ
وهي يزّود الطالب  النشطوهذا احلال مناسبة بوظيفة هذا النموذج التعلم 

باملهارات أو اإلتقان مناسبة بالبيئة واالحتياجات الطالب، وكذلك تنمية عقلية 
       إذن الطالب ليس فقد لتكرير أو احلفظ املادة من املدّرسة. 88الطالب.

بمعرض التعلم  النشطفّعالية تعليم مهارة الكالم القائم على نموذج التعلم  -ب
 لثانوية موجوكرطا.في مدرسة دار القرآن ا

أوال،  جتانس البيانات وطبيعتها االختبار التأيت فالبّد أن يعرفيف استخدام   
لرؤية أو ملعرفة هل   (Test of Homogenety)يهدف االختبار التجانسي وهذا ألن 

كانت البيانت يف كل اجملموعتني هلا نفس التباين )متجانس( أم ال، وكذلك يهدف 
املطلوبة هلا توزيع عادية  لرؤية أو ملعرفة هل كانت البيانتالطابعي االختبار 
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(normal)  أم ال. وأحوال الطابعية البيانات وهي الشروط األساسية اليت جيب أن
واسخدمت  89منهم وهي االختبار التأيت. وإحدىالبارامرتي حتقيقها يف التحليل 

ألن اهلدف   (،Independent sampel T-Test)االختبار التأيت للعينة املستقلة  الباحثة
قبل أن إذن،  90هذا االختبار وهو ملقارنة  املعدلني من اجلموعتني غري مرتبطتني.

 الطابعي. االختبار التجانسي واالختبار االختبار التأيت فينبغي أن يعمل يعمل 
اعتمادا على نتائج من إجراء االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة 

، أّن نتيجة (SPSS 16)16جهاز اإلحصاء احلسويبباستخدام ة واجملموعة التجريب
(  Sig)  كانت قيمة األمهيةاالختبار التجانسي وهو متجانس، ألّن عرفت الباحثة  

فالبيانات لالختبار قبلي   0.05< ( Sig)  وهذا يدّل على قيمة األمهية 0.318
أكرب من  0.318يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة وهي متجانس. ألن )

نتائج من إجراء االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة (. وكذلك  0.05
 وهذا يدّل على قيمة األمهية 0.898(  Sig)  كانت قيمة األمهيةالتجريبة وهي  

(Sig ) >0.05  البيانات لالختبار قبلي والبعدي للفصل الضابط وهي ف
 (.    0.05أكرب من  0.898متجانس. ألن )

 Test of)وهذا البيان وقفا بأساس اختاذ القرار يف االختبار التجانسي   

Homogenety)   إذا كانت قيمة األمهية  (Sig ) >0.05   .فإن البيانات متجانس
 91فإن البيانات ليست متجانس.  0.05> ( Sig)  إذا كانت قيمة األمهية

أّما نتائج من التجانسي وقعت الباحثة باالختبار الطابعي، بعد االختبار 
وهو: لالختبار  إجراء االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة

Kolmogorov-Smirnov) قيمة األمهيةأن القبلي من اجملموعة التجريبة، 
a
 .Sig )

(. وكذلك قيمة  0.05أكرب من 0.126فالبيانات توزيعها عادية.ألن )0.126
                                                           
89

 Ce Gunawan, Mahir Menguasai SPPS Pnduan Praktis Mengolah Data Penelitian. (Yogyakarta:  
CV Budi Utama, 2020), hal. 52-68 
90

 Jubilee Enterprise, Tutorial Komprehensif untuk memahami spss bagi para mahasiswa. 
(Jakarta:  Kompas Gramedia, 2018), hal. 163 
91

 Ce Gunawan, Mahir Menguasai SPPS Pnduan Praktis .......,hal. 71 



89 
 

Kolmogorov-Smirnov)األمهية 
a
 .Sig)  لالختبار القبلي من اجملموعة الضابطة

(. وكذلك  0.05أكرب من  0.135فالبيانات توزيعها عادية، ألن ) 0.135
وهو:  موعة التجريبةنتائج من إجراء االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة واجمل

Kolmogorov-Smirnov) قيمة األمهيةأن لالختبار البعدي من اجملموعة التجريبة، 
a
 

.Sig )0.098( والقيمة 0.05أكرب من 0.098فالبيانات توزيعها عادية. ألن .)
Kolmogorov-Smirnov)األمهية 

a
 .Sig)  لالختبار البعدي من اجملموعة الضابطة

 (. 0.05أكرب من  0.106ها عادية، ألن )فالبيانات توزيع 0.106
 Tests of)الطابعي وهذا البيان أيضا وقفا بأساس اختاذ القرار يف االختبار 

Normality)وهو إذا كانت قيمة األمهية ،  (Sig)  >0.05   هاتوزيعفإن البيانات 
توزيعها ليست فإن البيانات   0.05> ( Sig)  . إذا كانت قيمة األمهيةعادية

بني   قيمة األمهيةالطابعي يستطيع أن يستخدم نتيجة ويف هذا االختبار  92عادية.
Kolmogorov-Smirnov

a  أوShapiro Wilk 93 
الطابعي، قامت االختبار التجانسي واالختبار أن يعرف النتائج من مّث بعد 

يف ( Independent sampel T-Test)االختبار التأيت للعينة املستقلة بالباحثة 
االختبار القبلي للمجموعة التجريبة واجملموعة الضابطة، االختبار البعدي 

هذا يعين االختبار ملقارنة املعدلني من و للمجموعة التجريبة واجملموعة اضابطة .
اجلموعتني غري مرتبطتني. يف هذا احلال وجدت الباحثة االختالف املعّدل 

الضابطة، أن املعدل القبلي لالختبار القبلي للمجموعة التجريبة واجملموعة 
( أكرب من املعدل االختبار القبلي للمجموعة 64،10للمجموعة التجريبة )

(. واملعدل االختبار البعدي للمجموعة التجريبة واجملموعة 63،65الضابطة )
( أكرب من 85،70الضابطة، أن املعّدل االختبار البعدي للمجموعة التجريبة )

 (. 71،80مجموعة الضابطة )املعدل االختبار البعدي لل
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بنظر إىل الفرق بني املعدلني، أّن يف االختبار القبلي للمجموعة الضابطة    
واجملموعة التجربية ليس هناك الفرق اهلام بينهما ألن الفرق نتيجة بني املعدلني 

 (sig 2-tailed)قليل جّدا، ولتكون هذه البيانات واضحة، نرى إىل املغرى الثاين 
يعين ليس هناك فرق اهلام بني .  Hoوقبول  Haفرّد  ومعناه  (0.05 < 0.862)

وهذا البيان مناسبة  االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة.
(  Independent sampel T-Test)االختبار التأيت للعينة املستقلة يف باحتاد القرارا  

( إذا  Ha  2وقبول  Hoفرّد  0.05>  (tailed-2) وهو إذا كانت قيمة األمهية
94  رد و   Hoفقبول 0.05< (tailed-2) كانت قيمة األمهية

.Ha   
أّما يف االختبار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجربية هناك     

الفرق اهلام بينهما ألن الفرق نتيجة بني املعدلني كبري، وكذلك نرى إىل املغرى 
  إذن. Ha ومقبول Ho فمردودومعناه  (0.000  <0.05) (sig 2-tailed)الثاين 

هناك فرق اهلام بني االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة. 
 النشطالقائم على منوذج التعلم  موهذا يدّل أن توجد فعالية تعليم مهارة الكال

أّن هناك تركية  مبعىن  .يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا مبعرض التعلم
 النشط، باستخدام منوذج التعلم وكذلك نتيجتهم مهارة الكالم الطالبكفاءة 

شجاعة يبدأ الطالب يستطيع أن ميارس الطالب مهارة كالمهم، و  مبعرض التعلم
أو تسائالت مع أصدقائهم باستخدام اللغة العربية ولو كان أخطاء يف  للتعبري

وهم  نطقه أحيانا، وميارس الطالب تكلم اللغة العربية باستخدام املفردات األخر.
جيعل ال يشعرون بلملل عند عملية التعليم ألن يهتم بدور نشاط الطالب حيت 

  . الدراسة أو عملية تعليم والتعلم جّذابة
 (، يهدف هذا االختبار ملعرفة فّعالية N Gainأيضا مضبوط باالختبار )وهذا 

استخدام طريقة أومناذح أومعاملة يف البحث، ويعمل هذا االختبار بكيفية 
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حساب الفرق بني نتيجة أو نتيجة املعدل االختبار القبلي واالختبار البعدي. أو 
جية أو منوذج التعليمية ملعرفة هل تطيق أو استخدام هذه الطريقة أو االسرتاتي

أّما الفرق بني نتائج املعّدل اجملموعيني ومها: الفرق نتيجة  95.فّعالة أو غري فّعالة
%، والفرق نتيجة املعدل الفصل أو 62،31املعدل الفصل أو اجملموعة التجريبة 

 ,1999Hake (N Gain)%. بالنسبة اىل تفسري املعيار 23،5اجملموعة الضابطة 

R.R,   وهذا بتقدير فّعالة كافية. أّما إذا 75-56ذا الفرق النتيجة حويل أّن إ %
الفرق نتيجة املعدل الفصل أو  وهذا بتقدير غري فّعالة. لذا....  > 40الفرق النتيجة 

الفرق نتيجة املعدل الفصل أو و  % مبعىن غري فّعالة23،5اجملموعة الضابطة 
 % مبعىن فّعالة، 62،31اجملموعة التجريبة 

وهذا البيانات تأكيد أيضا بنتائج االستبيانات اليت قد توزعها الباحثة إىل     
الطالبات وحتليلها الباحثة باستخدام الرموز ليكرت. بناء على حساب السابق، 

%. إذا تناسب جبدول مقياس 90،89فحصل البيانات على النتيجة أو قيمة 
هو موافق جدا. وهذا  %  والتقدير100-84ليكرت، فالنتيجة من املعيار حويل 

فّعالة  مبعرض التعلم النشطأن تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم يدّل 
  .  Haقبول مو   Hoإذن هكذ مبعىن مردود  وجناحة.
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 سادس الفصل ال
 الخاتمة 

  الخالصة نتائج البحث -أ
 بمعرض التعلم  النشطتطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على نموذج التعلم  -1

 النشطتطبيق تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم قامت الباحثة ب
( تصميم األنشطة 3( حتديد أهداف التعليمية )2حتديد احلاجة )(1:)مبعرض التعلم

  (مبعرض التعلم( تنفيد باسرتاتيجية التعلم )واستخدامت الباحثة 4)
. حتديد موضوع املناقشة(1: مبعرض التعلم مهارة الكالم تعليمأّما اخلطوات 

. جمموعات مث يعطي كل جمموعة نًصا مبوضوع خمتلف مخسةالطالب إىل يقّسم (2
يطلب كل اجملموعة تقدمي ( 4النص مع جمموعتهم. ة مناقش يطلب كل اجملموعة(3

يطلب   (5متثل الفكرة الرئيسية من النصاليت  القراءة على شكل صورنص حمتويات 
موعة لتعيني يطلب كل اجمل(6 .كل اجملموعة لتلصق صورهتا يف املعرض املتوفرة

( ليدور كل كالزائر) يطلب مجيع الطالب(7 .، والزائرصديقها كحارس املعرض
وجيب لكل ( 8حارس املعرض عن الصور املعروضة  ويسئل إىلاملعرض أصدقائهم، 

انتهى الوقت، يُطلب مجيع الطالب  وبعد( 9. الصور باللغة العربيةاحلارس ليشرح 
مث يقدم املعلم التعليقات، والتوضيح على مجيع عملية ( 10.لريجع إىل فرقتهم

  .التعليم والتعلم اليت مت تنفيذها

يف تعليم  دت الباحثة ثالثة مراحل أساسيةطوات، وجبعد تطبيق بتلك اخلو 
تطويري، ومرحلة عدادي، مرحلة إ: مرحلة معرض التعليمدام مهارة الكالم باستخ

تشجيع الطالب بدور النشاط  . واملزايا:مث وجدت الباحثة املزايا والعيوب .التطبيقي
حىت هم ال يشعرون مبلل ألن جيعل الدراسة جّذابة. الطالب ليس فقط يفهم 

يستطيعون الطالب أن االتقان أو املهارة، و و بدراسته ولكّن اكتساب الطالب املعرفة 
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ياج إىل وقت طويل يف حييوب: كفائتهم ملمارسة تكلم اللغة العربية. أّما الع  يطّورا
  ، ويتطلب إىل معلم ماهر.هتّم املعلم الطالب إهتماما كبرياتطبيقه، ي

 بمعرض التعلم  النشطفعالية تعليم مهارة الكالم القائم على نموذج التعلم -2
مهارة الكالم القائم على منوذج اسنادا من نتائج عملية التجريبة أن تعليم 

هاز اإلحصاء بناء على التحليل جبفعالة. وهذا  مبعرض التعلم النشطالتعلم 
 Independent sampel)التأيت للعينة املستقلة  قامت الباحثة باالختبار. 16احلسويب

T-Test ،) هي هناك فرق اهلام بينهما، وكذالك املغرى الثاينوالنتيجة (sig 2-tailed 
%. 90،89فحصل البيانات على النتيجة  ،تأكيد بنتائج االستبياناتو ( 0.05>

 مبعرض التعلم النشطأن تعليم مهارة الكالم القائم على منوذج التعلم  يدلّ وهذا 
يستطيع تطبيق هذا ال إذن اخلالصة:، Hoمردود Ha قبولم وهذا مبعىن فّعالة وجناحة.

شجاعة للتعبري باستخدام اللغة العربية ولو  الطالب ، و أن ميارس مهارة كالم الطالب
. ىاملفردات األخر لم اللغة العربية بكان أخطاء يف نطقه أحيانا، وميارس الطالب تك

جيعل حيت ط الطالب التعليم ألن يهتم بدور نشعند وهم ال يشعرون بلملل 
 وأيضا نتيجتهم.تركية كفاءة مهارة الكالم الطالب . و الدراسة جّذابة

 مقترحات البحث -ب
انطالقا من نتائج البحث، تريد الباحثة أن تقدمت االقرتاحات إىل معلّمى   

ومعّلمات اللغة العربية عامة، وخاصة يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا. 
ين. واستنبطت الباحثة هذا رسالة اجلامعي حىت تكون ر وكذلك إىل الباحثني األخ

احثون ا البحث خيتاج إىل استمرار أن يقوم البإّن هذ(1)أحسن مما قد سبق: 
يرجى أن يكون هذا البحث مصدرا ومراجعا (2األخرون يف حتسينه وتعميقه. )

يف مهارة الكالم  التعلم مبعرضللبحوث الالحقة املتعلقة بنموذج التعلم، وخاصة 
على الباحثني األخرين أن يطّوروا هذا البحث. مثال أن يصمم ( 3)اللغة العربية.

 .يف املهارة اللغوية األخرى معرض التعلم: النشطويطور منوذج التعلم 
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A. Pedoman Observasi 

1. Observasi Proses Pengajaran Bahasa Arab 

Nama Guru  : 

Tanggal  : 

Kelas  : 

Materi  : 

NO. INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK DESKRIPSI 

PRA PEMBELAJARAN 

1 Membuka pelajaran dengan menyapa siswa    

2 Menertibkan kelas     

3 Memeriksa kehadiran siswa    

KEGIATAN APERSEPSI 

4 Mengingat materi sebelumnya    

5 
Mengaitkan materi yang akan dipelajari 

dengan materi sebelumnya 

   

6 

Menanyakan pengetahuan siswa tentang hal 

yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

   

KEGIATAN INTI 

A. PENGUASAAN MATERI PELAJARAN  

7 Menunjukkan penguasaan materi     

8 
Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

   

9 Menyampaikan materi dengan jelas    

10 
Menyaimpaikan materi dengan mudah 

dipahami 

   

11 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan     

 a. media     

 b. contoh    

PENDEKATAN/ STRATEGI PEMBELAJARAN 

12 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang telah ditentukan 

   

13 Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

14 Menguasai kelas    

15 
Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 

   

16 
Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi 

waktu yang telah ditentukan 

   

PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR/ MEDIA PEMBELAJARAN 

17 Menggunakan media secara efektif dan efisien    

18 Menghasilkan pesan yang menarik    

19 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    

20 Menguasai media yang digunakan    

PEMBELAJARAN YANG MEMICU DAN MEMELIHARA KETERLIBATAN 

SISWA 

21 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

   

 
a. memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

   

 
b. Tanya jawab berbagai hal terkait tema 

yang dipelajari 

   

22 
Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa 

   

 
a. Merespon siswa yang bertanya dengan 

baik 

   

23 
Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar 

   

 a. Ice breaking    



 
 

 

PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR  

24 
Memantau kemajuan belajar selama proses 

pembelajaran 

   

 
a. Penguatan kembali kosakata dan tata 

bahasa terkait materi yang dipelajari 

   

 
b. Meminta siswa menggunakan kosakata 

dalam kalimat sederhana 

   

 
c. Memita siswa berbicara/ bercakap 

dengan bahasa Arab 

   

 
d. Melakukan penilaian akhir sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) 

   

PENGGUNAAN BAHASA 

25 Menggunakan bahasa Arab aktif di kelas    

 a. Menggunakan bahasa Arab fusha    

 
b. Menggunakan bahasa Arab yang 

mudah dipahami siswa 

   

26 
Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 

   

PENUTUP 

27 
Membuat refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

   

28 
Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, kegiatan atau tugas 

   

29 Memberikan tes lisan    

30 Memotivasi siswa untuk belajar di rumah    

31 Menutup pelajaran    

2. Observasi Guru 

Nama Guru : 

Tanggal : 

Guru Kelas : 

NO ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK DESKRIPSI 

A. Penampilan Guru  

1 Wajah guru terlihat jelas dalam 

pembelajaran  
   

2 Guru ceria dalam mengajar    

3 Guru bersemangat dalam mengajar    

4 Guru berpenampilan rapi    

B. Penggunaan Media 

5 Media membantu guru dalam 

penyampaian materi 

   

6 Media memudahkan dalam pemahaman 

materi 

   

7 Media bersifat efisien    

8 Guru menguasai media yang digunakan    

9 Media bersifat fleksibel    

10 Media mudah didapat    

11 Media dapat dijangkau siswa dengan 

mudah 

   

C. Pengelolaan Waktu 

12 Guru memulai pembelajaran sesuai 

jadwal yang telah ditentukan 

   

13 Guru menggunakan waktu secara efisien    

14 Guru mengakhiri pembelajaran sesuai 

jadwal yang telah ditentukan 

   

D. Pengelolaan Kelas 

15 Guru dapat mengendalikan kondisi kelas    

E. Teknik Bertanya 

16 Guru menarik perhatian siswa dengan 

bertanya 

   



 
 

 

17 Guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya 

   

18 Guru menanggapi pertanyaan siswa 

dengan mimik yang bersahabat dan 

ramah 

   

19 Guru memberikan jawaban dengan 

bahasa yang mudah pihami siswa 

   

 

3. Observasi Siswa 

Tanggal  : 

Kelas  : 

NO ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK DESKRIPSI 

1 siswa memperhatikan penjelasan guru    

2 Siswa merespon guru    

3 siswa mengikuti instruksi guru    

4 Siswa antusias mengikuti pembelajaran di 

kelas 

   

5 Siswa aktif bertanya/ berinteraksi    

6 Siswa menjawab pertanyaan guru    

7 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru 

   

8 Siswa berdiskusi atau memecahkan 

masalah 

   

9 Siswa memanfaatkan sumber belajar yang 

ada 

   

10 Siswa menilai dan memperbaiki 

pekerjaannya 

   

11 Dapat bekerjasama dan berhubungan 

dengan siswa lain 

   

12 Siswa mau mencoba dan berusaha 

menggunakan bahasa Arab secara aktif 

   

13 Siswa terbiasa dengan bahasa Arab aktif    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

مدّرسة اللغة العربيةالمقابلة ب  
  

 العامة يف تعليم مهارة الكالم يف هذه املدرسة؟ ألهدافما ا -1
 هل تعليم مهارة الكالم حيتاج إىل اهتمام كبري؟-2
 ماالكتاب الدراسي املستخدام  لتعليم مهارة الكالم يف هذه املدرسة؟ -3
 الكالم املوجودة ؟ املشكلةما  -4
 الكالم؟ سرتاتيجية استخدمتها يف تعليم مهارةأية طريقة أو اال -5
 سرتاتيجية تعليم مهارة الكالم؟طريقة  أو االالمااملشكلة املتعّلقة بتطبيق  -6
 ما املدخل الذي استخدمته يف تعليم مهارة الكالم؟ -7
 يف مهارة الكالم؟ بةكيف كفائة الطل  -8
 يف تعليم مهارة الكالم؟ لبةكيف استجابة الط  -9

 املدرسةيم مهارة الكالم يف هذه كيف تقومي تعل  -10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 املقابلة بمديرة املدرسة 

Prolog 

 Trimakasih untuk waktu yang Ustadzah luangkan, sebagaimana Judul tesis saya 

yaitu terkait “Eksperiment: Pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan pada 

Pembelajaran Aktive dengan menggunakan Gallery Belajar di kelas 11 SMA Darul 

Quran Kota Mojokerto. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada 

Ustadzah selaku kepala sekolah di Sekolah ini, dan informasi dari Ustadzah ini 

sangat saya perlukan dalam kelengkapan data tesis saya.  

1.  Bagaimana Profil SMA Darul Quran? 

2. Apa Visi dan Misi SMA Darul Quran? 

3. Bagaimana Kurikulum Bahasa Arab yang diterapkan SMA Darul Quran, 

mengikutui Permendikbud seseuai dengan standart kurikulum Sekolah 

Menengah Atas, atau mengikuti Kurikulum Pondok pesantren? 

4. Bagaimana Profil Asatid/zah yaang mengajar bahasa Arab di Darul Quran? 

5. Apa harapan Ustadzah selaku kepala Sekolah terhadap Implementasi 

Pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan pada Pembelajaran Aktive 

dengan menggunakan Gallery Belajar di Skolah ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 األسئلة لالختبار القبلي

 هذه األسئلة شفهيا !أجبي  -أ

 أي املعامل السياحة اليت قد زرت؟ .1
 مىت زرت إىل تلك املعامل السياحة ؟ .2
 يف أي ساعة تفتح تلك املعامل السياحة ؟ .3
 أين وقع هذه املعامل السياحة ؟   .4
 مع من ذهبت هناك ؟  .5
 ماذا فعلت هناك؟  .6
 غلق هذه املعامل السياحة ؟تمىت  .7
 كيف ذهبت إىل هذه املعامل السياحة ؟    .8
 من الذي خيتار  هذه املعامل السياحة ؟   .9

 اخرتت هذه املعامل السياحة ؟    املاذ .10

  الصور ثم تكلمي عنها ! إحدىر اخت -ب 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 األسئلة لالختبار البعدي

 أجبي هذه األسئلة شفهيا ! -أ

 اليوم؟أي األخبار أو املعلومات يف هذا  .1
 مىت ستجري هذه املسابقة؟ .2
 يف أي ساعة ستجري  هذه املسابقة؟ .3
 أين ستجري هذه املسابقة؟ .4
 من مشارك يف هذه املسابقة؟ .5
 ماذاشرط ليّتبع هذه املسابقة؟ .6
 هذه املسابقة؟ جيلمىت أخري املوعد لتس .7
 كيف تسّجل هذه املسابقة؟   .8
 اللجنة هذه املسابقة؟   ئيسمن ر  .9

 هذه املسابقة؟   يف تشرتك  املاذ .10

 الصور ثم تكلمي عنها ! إحدىر اخت -ب

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 اإلستبانة للطالب
 نتيجة استبانة الطلبة

 3:   موافق       4:  موافق جدا
 1:    غري موافق       2:  أقل املوافق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستجابة بنود االستبانة الرقم

 العدد   غري موافق  أقل املوفق  موافق  موافق جدا
أحب تعليم مهارة الكالم مبناقشة  1

ألن سهولة لتذكرة ويساعد أوال، 
 لتعليم مهارة الكالم.

     

أحب تعليم اللغة العربية )مهارة  2
 الكالم( مبساعدة الصور

     

أحب تعليم مهارة الكالم بدور  3
 نشاط

     

أشعر بالسعادة تعليم مهارة  4
 الكالم بنموذج معرض التعلم

     

أشعر بالدافع تعليم مهارة الكالم  5
 بنموذج معرض التعلم

     

يساعدين  النشطمنوذج التعلم  6
 ليمارس تعلم مهارة الكالم

     

أحب كيفية أو طريقة مدّرسة  7
 لتعليم مهارة الكالم اللغة العربية

     



 
 

 

 
Validitas & Reabilitas  

 1 2 3 4 5 6 7 أسئلة االستبانة
 نتيجة اإلجابة اسم املستجيبني الرقم

 4 4 3 2 3 4 4 عبيدة فائزة الفردوس 1
 4 4 4 4 4 4 4 ألفّية الّزهرة 2
 4 4 3 4 4 4 4 أفيك نسوة مطيعة 3
 4 4 4 3 4 3 3 أزدانا حسفي نبيلة 4
سيندي فاحتة األولياء  5

 هانيئ
3 3 3 4 4 4 4 

 4 4 4 4 2 3 3 عزّة شهر حمّرم 6
 4 4 3 3 4 4 4 خلدة عزّة الّنفسي 7
 4 4 3 3 3 4 4 خّفف رطارقة مثلة 8
 4 3 4 4 4 3 4 خريالّنساء 9

 4 4 3 4 4 3 3 ميليدا مفتاح الّرزقّية 10
موستيكا عني فضيلة  11

 .س
4 3 3 3 4 4 4 

 4 4 4 3 3 4 4 نبيلة رمحة ديانه 12
 3 4 3 4 4 4 4 نفعى سلمى حذيقة 13
 4 3 4 4 3 4 4 رشيدةجناح  14
 4 4 4 4 3 4 4 جنوى خري الّنساء 15
 4 4 4 3 4 4 4 نشوى فاحتة الفؤاديّة 16
 4 4 4 4 4 4 4 رمحة ديتا موالنا الّزهرة 17
 4 4 4 4 4 4 4 رزانه عّز العفيفة 18
 4 4 4 4 4 4 4 صفّية رمحة محيدة 19
 4 4 4 4 4 4 4 زهرة العلم ألف دينّية 20



 
 

 

VALIDITAS 

Correlations 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 TOTAL 

X1 Pearson 

Correlati

on 

1 .150 .141 .929
**
 .274 -.019 -.087 .594

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
.527 .553 .000 .242 .936 .714 .006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2 Pearson 

Correlati

on 

.150 1 .228 .077 .767
**
 .114 .149 .627

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.527 

 
.333 .747 .000 .632 .529 .003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3 Pearson 

Correlati

on 

.141 .228 1 .092 .350 .823
**
 .629

**
 .707

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.553 .333 

 
.698 .130 .000 .003 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4 Pearson 

Correlati

on 

.929
**
 .077 .092 1 .204 -.075 -.129 .527

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .747 .698 

 
.389 .754 .589 .017 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5 Pearson 

Correlati

on 

.274 .767
**
 .350 .204 1 .241 .254 .751

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.242 .000 .130 .389 

 
.307 .279 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X6 Pearson 

Correlati

on 

-.019 .114 .823
**
 -.075 .241 1 .764

**
 .583

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.936 .632 .000 .754 .307 

 
.000 .007 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X7 Pearson 

Correlati

on 

-.087 .149 .629
**
 -.129 .254 .764

**
 1 .515

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.714 .529 .003 .589 .279 .000 

 
.020 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

TOTAL Pearson 

Correlati

on 

.594
**
 .627

**
 .707

**
 .527

*
 .751

**
 .583

**
 .515

*
 1 



 
 

 

 بكيفية: 

“Copy data ke SPP (laman Vareable view), Annalyze – Corelate – Bivariet – ok.” 

Dasar Pengambilan pada uji validitas adalah: 

1. Jika nilai r hitung/ Pearson Correlation > 0,5 maka item quesioner tersebut 

memiliki nilai validitas yang tinggi (Hair dkk, 1999; Munning & Munro, 

2006; Pallant, 2005).
96

  

2. Jika berdasarkan Perbandingan  nilai r hitung dengan r tabel 

Jika nilai r hitung > r tabel, maka item soal tersebut dinyatakan valid, 

sebaliknya jika nilai r hitung < r tabel, maka item soal tersebut dinyatakan 

tidak valid.
97

 

*r tabel dengan julmah N:20 (banyaknya respoden ) = 0, 444 

 

Reabilitas  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.724 7 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 21.80 4.589 .402 .700 

X2 22.00 4.316 .406 .704 

X3 21.75 4.303 .555 .662 

X4 21.85 4.766 .314 .722 

X5 21.90 4.095 .606 .646 

X6 21.75 4.829 .433 .694 

X7 21.65 5.082 .375 .707 

 

 Copy data ke SPP (laman Vareable view), Annalyze – Scale – Reability“بكيفية: 

Analysis – ok.”
98 

                                                           
96

 Dyah Budi Astuti & Agustinus Bandur, Validitas dan Reabilitas Penelitian. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 
hal, 158-159 
97

 SPSS Indonesia, “Olah Data Statistik dengan SPSS” http://www.spssindonesia.com, diakses pada 05/06/2021 

Pukul. 12:10 

Sig. (2-

tailed) 
.006 .003 .000 .017 .000 .007 .020 

 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

http://www.spssindonesia.com/


 
 

 

Dasar Pengambilan pada uji validitas adalah: 

Jika nilai Cronbach's Alpha > 0.60 maka quesioner tersebut dinyatakan realiable 

atau konsisten, sebaliknya Jika nilai Cronbach's Alpha < 0.60 maka quesioner 

tersebut dinyatakan tidak realiable atau tidak konsisten.
99

 

 

 نتائج االستبانة وحتليلها 
 ستجابة اال بنود االستبانة الرقم 

موافق 
 جدا

أقل  موافق 
 املوفق 

 جمموع الطالب  غري موافق 

 عدد عدد عدد عدد عدد
أحب تعليم مهارة  1

الكالم مبناقشة 
ألن سهولة أوال، 

لتذكرة ويساعد 
لتعليم مهارة 

 الكالم. 

14 5 1 - 20 

 %100 - %5 %25 %70 النسبة املئاوية 
 رقم بيان البنود للرقم األول

 
أحب تعليم اللغة  2

العربية )مهارة 
الكالم( مبساعدة 

 الصور

11 7 2 - 20 

 %100 - %10 %35 %55 النسبة املئاوية
 رقم بيان البنود للرقم الثاين

                                                                                                                                                                                            
98

 Sinngih Santoso, Mahir Statistik Parametrik: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan SPSS. (Jakarta: Kompas Gramedia, 
2011), hal. 219-220. 
99

 SPSS Indonesia, “Olah Data Statistik dengan SPSS” 

 موافق جدا

 موافق 

 أقل الموفق 

 غير موافق 



 
 

 

 
 

أحب تعليم مهارة  3
الكالم بدور 

 نشاط

15 4 1 - 20 

 %100 - %5 %20 %75 النسبة املئاوية
 رقم بيان البنود للرقم الثالث

 
 

أشعر بالسعادة  4
تعليم مهارة 

الكالم بنموذج 
 معرض التعلم

13 6 1 - 20 

 %100 - %5 %30 %65 النسبة املئاوية
 رقم بيان البنود للرقم الرابع

 
 

أشعر بالدافع  5
تعليم مهارة 
الكالم بنموذج 

 معرض التعلم

12 7 1 - 20 

 60% 35% 5% - 20 
 رقم بيان البنود للرقم اخلامس

 موافق جدا

 موافق 

 أقل الموفق 

 غير موافق 

 موافق جدا

 موافق 

 أقل الموفق 

 غير موافق 

 موافق جدا

 موافق 

 أقل الموفق 

 غير موافق 



 
 

 

 
 

منوذج التعلم  6
يساعدين  النشط

ليمارس تعلم 
 مهارة الكالم 

14 6 - - 20 

 70% 30% - - 100% 
 رقم بيان البنود للرقم السادس

 
 

أحب كيفية أو  7
طريقة مدّرسة 

لتعليم مهارة 
الكالم اللغة 

 العربية

16 4 - - 20 

 80% 20% - - 100% 
 رقم بيان البنود للرقم السابع

 
 

 

 

 

 

 موافق جدا

 موافق 

 أقل الموفق 

 غير موافق 

 موافق جدا

 موافق 

 أقل الموفق 

 غير موافق 

 موافق جدا

 موافق 

 أقل الموفق 

 غير موافق 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

RPP 
(Rancangan Proses Pembelajaran) 

 
 

Satuan Pendidikan     : SMA/MA  

Kelas/ Semester : 11 (sebelas)/Genap 

Mata Pelajaran  : Bhasa Arab 

Sub Tema  : األخبار والمعلومات 
Alokasi Waktu  : 6x45 JP (3x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakogmitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi 

seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.9.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam fungsional 

2.9. menunjukkan perilaku santun, antusias, kreatif, ekspresif, interaktif , kerjasama, dan 

imajinatif dalam menghargai budaya dan karya sastra.  

3.9.  menunjukkan ungkapan berisi pesan singkat dan pengumuman/pemberitahuan ( األخبار

 dengan memberi dan meminta informsi terkait kegiatan sekolah, dengan ,(واملعلومات

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks khusus 

sesuai dengan konteks penggunaanya.   

4.9. menjelaskan pesan singkat dan pengumuman/pemberitahuan  ( علوماتاألخبار وامل ), lisan 

dan tulis secara sederhana tentang kegiatan sekolah, dengan memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan.  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.9.1. Siswa dapat menyadari dan Mensyukuri bawa kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional adalah suatu anugerah dari 

Allah 



 
 

 

2.9.1. Siswa dapat menunjukkan perilaku santun, antusias, kerjasama, imajinatif, kreatif, 

ekspresif,  dan juga interaktif  dalam berkomunikasi dengan sesama baik dilingkungan 

sekolah, maupun dilingkungan madrasah. 

3.9.1. Siswa dapat membuat konsep atau gambar untuk pengumuman yang berisi pesan 

singkat dan pengumuman/pemberitahuan dari teks bacaan yang telah didiskusikan, 

dengan memberi dan meminta informsi dengan sesama teman terkait dengan tema: 

 (األخبار واملعلومات)

4.9.1. Siswa dapat mendemosntrasikan pesan singkat dan pengumuman/pemberitahuan 

yang telah dikonsep atau digambar terkait dengan tema: (األخبار واملعلومات) 

4.9.2. Siswa dapat melakukan tanya jawab terkait pengumuman/ pemberitahuan yang telah 

didemonstrasikan berdasarkan konsep atau gambar yang dipaparkan  terkait dengan 

tema  (األخبار واملعلومات)  

D. Tujuan Pembelajaran  

 Setelah melaksanakan pembelajaran dengan tema-tema tersebut, peserta didik 

diharapkan supaya: 

1. Mampu   menyadari dan Mensyukuri bawa kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional adalah suatu anugerah dari Allah.  

2. Mampu  menunjukkan perilaku santun, antusias, kerjasama, imajinatif, kreatif, ekspresif,  

dan juga interaktif  dalam berkomunikasi dengan sesama baik dilingkungan sekolah, 

maupun dilingkungan madrasah. 

3. Mampu   membuat konsep atau gambar untuk pengumuman yang berisi pesan singkat 

dan pengumuman/pemberitahuan dari teks bacaan yang telah didiskusikan, dengan 

memberi dan meminta informsi dengan sesama teman terkait dengan tema: ( األخبار

 (واملعلومات

4. Mampu mendemosntrasikan pesan singkat dan pengumuman/pemberitahuan yang 

telah dikonsep atau digambar terkait dengan tema: ( واملعلوماتاألخبار  ) 

5. Mampu melakukan tanya jawab terkait pengumuman/ pemberitahuan yang telah 

didemonstrasikan berdasarkan konsep atau gambar yang dipaparkan  terkait dengan 

tema  (األخبار واملعلومات).  

E. Materi Pembelajaran  

Keterampilan Berbicara atau komunikasi  terkait  tema (األخبار واملعلومات) dan sesuai dengan 

materi-materi yang telah dikembangkan.  

F. Pendekatan dan Metode  

Pendekatan Pembelajaran  : Scientific Learning  

Model Pembelajaran  : Active Learninng (Gallery Sassion) 

 teknik    : tanya jawab dan Munaqoshah 

G. Kegiatan Pembelajaran 

NO Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Pendahuluan: 10 Menit 



 
 

 

Kegiatan guru 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengajak membaca doa bersama-sama 

3. Guru menanyakan kabar dan mengapsen 

siswa 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

supaya slalu semangat belajar bahasa arab  

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan 

kepada siswa bertujuan untuk mereview 

materi yang telah dipelajari juga dikaitkan 

dengan materi yang akan dipelajari  

6. Guru memberikan Point-point materi yang 

akan dipelajari, menjelaskan dari tujuan 

pembelajaran, juga menelaskan terkait 

proses-proses pembelajaranya dan sistim 

penilaian. 

Siswa dengan khidmat dan santun: 

1. Menjawab salam  

2. Membaca doa dipimpin oleh perwakilan 

kelas 

3. Merespon guru dan mendengarkanya saat 

diabsen 

4. Merespon pertanyaan-pertanyaan guru dan 

mengikutinya saat guru mereview pelajaran 

dengan serius 

5. Menyimak penjelasan dan juga arahan dari 

guru terkait materi yang akan dipelajari 

6. Memahami dan menyimak dengan baik.   

2 Kegiatan Inti: (sintak Active Learning: Gallery 

Sassion) 

1. Guru menentukan topic bahasan yang akan 

dipelajari 

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

@kelompok 4- siswa, Setiap kelompok diberi 

teks bacan  

3. Setiap kelompok diminta untuk memahami 

teks bacan dan  mendiskusikanya.  

4. Setiap kelompok diminta untuk 

menvisualisasikan hasil diskusinya dalam 

250 menit 

Dialog dengan 

diri sendiri 

Dialog dengan 

orang lain  



 
 

 

bentuk ganbar pada kertas yang telah 

disediakan  Gambar yang dipaparkan harus 

mewakili pokok-pokok pikiran dari teks 

bacaan yang telah didiskusikan 

5. Setiap kelompok diminta untuk 

menempelkan/memaparkan gambarnya di 

dinding ruangan kelas sesuai dengan yang 

telah ditentukan.  

6. Setiap kelompok diminta untuk menentukan 

2 orang sebgai penjaga galeri,  

7. Anggota yang tidak bertugas sebagi penjaga 

gallery diminta berkeliling untuk berkunjung 

mengamati gallery kelompok lain (dengan 

melakukan tanya jawab terkait gallery yang 

dipamerkan dengan menggunakan bahasa 

Arab) 

8. siswa yang menjaga gallery bertugas, 

menyapa atau menyambut pengunjung, 

menjelaskan gallery kelompok mereka, dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari  

pengunjung, dengan menggunakan bahasa 

Arab  

9. Setelah waktu yang ditentukan habis, semua 

siswa diminta kembali ke kelompoknya 

masing-masing.  

10. Guru memberikan komentar dan juga 

klarifikasi dengan menjelaskan maksud dari 

isi masing-masing topic setiap kelompok 

3 Penutup: 

1. Guru dan siswa bersamaa-sama menyimpulkan 

materi yang telah dipelajarinya berkaitan dengan 

tema  

2. Guru memberikan umpan balik terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung  

3. Guru mengakhiri pelajaran dan mengajak siswa 

untuk memberikan kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajarinya secara bersama-sama,  

4. guru menutup pelajaran dengan mengajak 

membaca doa..  

10 Menit 

Observasi 

Doing 



 
 

 

5. Guru mengucapkan salam penutup kepada siswa  

 

H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 

1. Teknik Penilaian  

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Mufrodat 1-4 

  4 

 3 

 2 

 1 

2 An- Nutq 1-4 

  4 

  3 

  2 

  1 

3  Ath-Tholaqoh 1-4 

  4 

  3 

  2 

  1 

4 Qaidah 1-4 

  4 

  3 

  2 

Skor Max 12 

Nilai Akhir = Jumlah skor pemerolehan x 100 

                     Jumlah skor maksimal 

% 

2. Instrumen Penilaian  

No Nama  Aspek yang dinilai Total 

Mufrodat An- Nutq Ath-Tholaqoh Qaidah 

1 Ahmad….      

2       

3       

dst       

3. Pembelajaran Remudial, dan Pengayaan  

I. Media/Alat, Bahan Ajar, dan Sumber belajar  

a. Media  : Papan Tulis, Lcd, Laptop, PPT  



 
 

 

b. Alat /Bahan ajar :  buku tulis, Spidol, Ketas Gmbar,  

c. Sumber Belajar  : Buku Bahasa Arab Permendikbud No. 37 tahun 2018 

j. materi  

 

 

 

 Mojokerto,     April  2021 

Guru Praktik Bahsa Arab                 Kepala Sekolah 

 

Nihayatin Musyafa’ah    Ust… 

 النشطورقة املالحظة أنشطة الطلبة يف باستخدام منوذج التعلم 
 يف مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطا 



 
 

 

 الطالقة القواعد النطق املفردات أمساء الطلبة القم
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  √     √  √     √   أديندا سي 1
 √     √    √   √    عفاف أفرح 2
                 عائشة نور ويديا 3
                 أليفة نشوى .ن.ا 4
                 أمبار أولياء طه سلسبيال 5
6                  
7                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 دليل املالحظة ألنشطة الطلبة يف تعليم مهارة الكالم

 النشطالقائم على منوذج التعلم  
جوانب مهارة  الرقم

 الكالم
 النتيجة املعيار

(1-4) 
 4 اللغة أهل يستخدمها التي املفردات نفس يستخدم املفردات  1

 3 تماما مفهوم يقول  ما معنى ولكن أحيانا، غريبة ألفاظ يستخدم
 2 املعنى وضوح عدم في تسبب مما الخاطئة ألفاظ بعض يستخدم

 1 قلة املفردات واستخدامها في غير سياق املناسب
 4 النطق وضوح وسهوله لفهمه  النطق 2

 3 لبفهم سوء إلى ويسبب النطق أخطاء بعض
 2 النطق أخطاء لكثرة لفهمه يصعب



 
 

 

 1 النطق أخطاء لكثرة لفهمه يمكن ال
 4 األخطاء  النحوية والصرفية قليلة جدا ال تؤثر في فهم املعنى القواعد  3

 3 كثرة األخطاء النحوية حتى اليمكن فهم ما يعنيه تماما
 2 في عدم فهم املعنى أحياناتسبب أخطاؤه النحوية 

 1 يصعب ما يقول اال قليل بسبب األخطاء النحوية 
 4 اللغة كأهل بطالقة يتحدث الطالقة 4

 3 والتكرار اليتأتأ بعض مع يريد عما تماما التعبير استطاعة
 2 يقول  ما فهم يصعب وقد الشديد البطء ولكن قليال اليتأتأ

 1 الفهم يصعب حتى الطويل وقت في وصمته اليتأتأ، كثرة
 

 نتائج االختبار القبلى للطلبة يف الفصل الضابط
 النتيجة جوانب االختبار ألمساءا الرقم 

 الطالقة املفردات القواعد النطق
 62 2 3 2 3 أديندا سيسكا نور موجيايت 1
 75 3 3 2 4 عفاف أفرح 2
 50 2 2 2 2 عائشة نور ويديا 3
 62 2 2 3 3 .ن.األيفة نشوى  4
 68 3 3 2 3 أمبار أولياء طه سلسبيال 5
 62 2 2 3 4 ديال بركة ساري 6
 56 2 2 2 3 اكفي عائشنا مشسول 7
 68 3 3 2 3 عنده نور دارمايانيت 8
 75 3 4 2 3 ليلة اخلرييّة 9

 68 2 3 3 3 لنا نور اوكتافيا 10
 62 2 3 2 3 مرمي لطفّية نورعيين 11
 68 3 3 2 3 الّنورنّ ّيةحمّبة  12
 56 2 3 2 2 هنديّة أولياء الّزهرة 13
 68 3 3 2 3 نور الّسموايت 14
 75 3 3 3 3 فوتري ألفّية سلسبيال 15
 62 2 3 2 3 فوتري يسمني امارة اجملّددة 16
 68 3 3 2 3 فوتري فاطمة الّزهرة 17
 50 2 2 2 2 رمحة نور جاهياين 18
 62 2 3 2 3 صربنا مريزا عزم 19



 
 

 

 56 2 3 2 2 س  .سلسبيال رفعة احلسناء 20
 1273 اجملموع

 63،7 املعدل
 

 اجلدول: نتائج االختبار القبلى للطلبة يف الفصل التجري ي

 النتيجة جوانب االختبار ألمساءا الرقم 
 الطالقة املفردات القواعد النطق

 50 2 2 2 2 عبيدة فائزة الفردوس 1
 50 2 2 2 2 الّزهرةألفّية  2
 75 3 3 3 3 أفيك نسوة مطيعة 3
 56 3 2 2 2 أزدانا حسفي نبيلة 4
 62 3 2 2 3 سيندي فاحتة األولياء هانيئ 5
 56 2 2 2 3 عزّة شهر حمّرم 6
 75 3 3 2 4 خلدة عزّة الّنفسي 7
 62 3 2 2 3 خّفف رطارقة مثلة 8
 75 3 3 2 4 خريالّنساء 9

 68 3 3 2 3 الّرزقّيةميليدا مفتاح  10
 62 2 2 2 4 موستيكا عني فضيلة .س 11
 62 3 2 2 3 نبيلة رمحة ديانه 12
 68 3 3 3 2 نفعى سلمى حذيقة 13
 75 3 3 2 4 جناح رشيدة 14
 68 2 3 3 3 جنوى خري الّنساء 15
 57 2 2 2 3 نشوى فاحتة الفؤاديّة 16
 68 3 3 2 3 رمحة ديتا موالنا الّزهرة 17
 50 2 2 2 2 رزانه عّز العفيفة 18
 68 3 3 2 3 صفّية رمحة محيدة 19
 75 3 3 2 4 زهرة العلم ألف دينّية 20

 1282 اجملموع
 64،1 املعدل

 

 اجلدول: نتائج االختبار البعدي للطلبة يف الفصل الضابظ



 
 

 

 النتيجة جوانب االختبار ألمساءا الرقم 
 الطالقة املفردات القواعد النطق

 68 3 3 2 3 أديندا سيسكا نور موجيايت 1
 87 3 4 3 4 عفاف أفرح 2
 56 2 3 2 2 عائشة نور ويديا 3
 68 3 2 3 3 أليفة نشوى .ن.ا 4
 75 3 3 3 3 أمبار أولياء طه سلسبيال 5
 81 3 4 2 4 ديال بركة ساري 6
 68 3 3 2 3 اكفي عائشنا مشسول 7
 75 3 3 2 4 عنده نور دارمايانيت 8
 81 4 4 2 3 ليلة اخلرييّة 9

 75 3 3 3 3 لنا نور اوكتافيا 10
 68 3 3 2 3 مرمي لطفّية نورعيين 11
 75 3 3 2 4 حمّبة الّنورنّ ّية 12
 62 3 3 2 3 هنديّة أولياء الّزهرة 13
 75 3 3 3 3 نور الّسموايت 14
 87 4 3 3 4 فوتري ألفّية سلسبيال 15
 68 3 3 2 4 اجملّددةفوتري يسمني امارة  16
 75 3 3 3 3 فوتري فاطمة الّزهرة 17
 62 3 2 2 3 رمحة نور جاهياين 18
 68 3 3 2 3 صربنا مريزا عزم 19
 62 3 3 2 3 . سسلسبيال رفعة احلسناء 20

 1436 اجملموع
 71،8 املعدل

 

 
 
 
 
 
 

 اجلدول: نتائج االختبار البعدي للطلبة يف الفصل التجري ي



 
 

 

 النتيجة جوانب االختبار ألمساءا الرقم 
 الطالقة املفردات القواعد النطق

 81 4 3 3 3 عبيدة فائزة الفردوس 1
 75 3 3 3 3 ألفّية الّزهرة 2
 93 4 4 3 4 أفيك نسوة مطيعة 3
 81 3 3 3 4 أزدانا حسفي نبيلة 4
 87 4 4 3 3 سيندي فاحتة األولياء هانيئ 5
 75 3 3 3 3 عزّة شهر حمّرم 6
 98 4 4 3 4 خلدة عزّة الّنفسي 7
 81 3 3 3 4 خّفف رطارقة مثلة 8
 93 4 4 3 4 خريالّنساء 9

 81 3 4 2 4 ميليدا مفتاح الّرزقّية 10
 75 3 3 3 3 موستيكا عني فضيلة .س 11
 93 4 4 3 4 نبيلة رمحة ديانه 12
 87 4 3 3 4 نفعى سلمى حذيقة 13
 98 4 4 3 4 جناح رشيدة 14
 87 4 3 3 4 جنوى خري الّنساء 15
 81 3 4 2 4 نشوى فاحتة الفؤاديّة 16
 93 4 4 3 4 رمحة ديتا موالنا الّزهرة 17
 75 4 3 2 3 رزانه عّز العفيفة 18
 87 4 3 3 4 صفّية رمحة محيدة 19
 93 4 4 3 4 زهرة العلم ألف دينّية 20

 1714 اجملموع
 85.7 املعدل

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

  

  

  

  

 الصور عند عملية البحث



 
 

 

 

 

 

  

  

  
 



 
 

 

 

 السيرة الذاتية

  

 
  أ. المعلومات الشخصية

   : هناية مشافعة   االسم
 م.  1994أغوستوس  3: الموجنان،  مكان وتاريخ امليالد

 : مرأة   اجلنس 
  : إندونيسية   اجلنسية 

  : كاسيونو   الوالد
 نسوة:    الوالدة 

 : شارع مسجد قرية دايت ناوونج بابات الموجنان   العنوان
 085645468265:   رقم اجلوال

 nihayatin.musyafaah1995@gmail.com:   الربيد اإللكرتوين

 ب. المستوى الدراسي
 السنة المستوى الدراسى الرقم

 2002-2000 األطفال هداية املتعلمني دايت ناوونج باباتروضة  1
 2007-2002 املدرسة اإلبتدائية هداية املتعلمني دايت ناوونج بابات 2
 2010-2007 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مودل بابات  3
 2013-2010 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الموجنان 4
مرحلة بكالرييوس: قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم  5

 جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
2013-2017 

 2019-2017 مدّرسة اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة والثانوية دار القرآن موجوكرطا  6
دراسات العليا جبامعة مرحلة ماجستري: قسم تعليم اللغة العربية كلية  7

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
2019-2021 

 2021 فاسوروان 1مدّرسة اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  8
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