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حتسني مهارة الكالم عند التلميذات و ارتقاء مستويان، بـدليل           تساعد يف  و .اخلطأ أثناء الكالم  

  .  عليه من درجات أفضل من السابقنما حصل
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ABSTRACT 
 
Maimunah, Iffat. 2008. Improving Speaking Skill by Using Role  Playing Strategy 

in Madrasatul Mu’allimat al-Islamiyah “Baitul Arqom” Balung Jember. 
Thesis, Postgraduate Program, Arabic Education Program, The Islamic State 
of Malang. 
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Madrasatul Mu'allimat al-Islamiyah "Baitul Arqom" Balung Jember is an 
Islamic Senior High School which has high attention to Arabic. Teaching Arabic 
in this school aims at comprehending Islamic books which ore written in Arabic 
as well as improving language skills: listening, speaking, reading and writing. 

The previous study which has been done by the researcher indicates the 
weakness of the students in speaking. It may be caused by teaching and learning 
process. The teacher did not use variety of strategies. She was only telling about 
the lesson, the apportunity was limited for the students to speak inside the class 
and they each motivation to speak and discuss inside the class. 

This classroom action research which done by both of the researcher and 
the teacher aims at improving speaking skill through role playing strategy. The 
subject of this research is the students of class 2B, by using two cycles each 
contains four methods, namely: planning, implementing, observing and reflecting.  

In collecting the data, the researcher used some instruments: observation 
list, field note, interviewing guide and questionaire. Qualitative is used to describe 
learning process, whereas quantitative is dealing with speaking ability.   

The result of this research indicates that the strategy of role playing is very 
effective to improve the ability of student speaking skill. During performing role 
playing, they did it confidently without being ashame or worry, they could speak 
fluently and were able to work together.  
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ABSTRAK 

 
Maimunah, Iffat. 2008. Pengembangan Kemampuan Berbicara dengan 

Menggunakan Strategi Bermain Peran di Madrasatul Mu’allimat al-
Islamiyah “Baitul Arqom” Balung Jember. Tesis, Program Pascasarjana, 
Program Studi: Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Malang.  

 
Kata Kunci: Kemampuan Berbicara, Strategi Bermain Peran. 
 
 Madrasatul Mu’allimat al-Islamiyah “Baitul Arqom” Balung Jember 
adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki perhatian besar terhadap 
pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran Bahasa Arab di madrasah tersebut 
bertujuan agar siswa-siswinya mampu menguasai agama dan mampu mendalami 
bahasa Arab dengan 4 (empat) kemahiran berbahasa: istima’, kalam, qiro’ah dan 
kitabah. 
 Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kelemahan dan 
ketidakmampuan siswa-siswi dalam  berbicara disebabkan oleh beberapa hal, 
diantaranya: proses belajar mengajar belum berlangsung secara efektif, guru 
belum menggunakan strategi yang efektif, variatif dan inovatif. Guru hanya 
menyampaikan materi, terbatasnya kesempatan bagi siswa untuk  berlatih 
berbicara di dalam kelas, kurangnya motivasi siswa untuk berlatih berbicara dan 
kurangnya kegiatan berkelompok di dalam kelas.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbicara 
dengan menggunakan strategi role play. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas, yang dilakukan dengan cara berkolaborasi antara peneliti dan 
guru. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2B. Penelitian Tindakan Kelas ini 
dilakukan dalam dua siklus dengan mengikuti prosedur 4 (empat) tahap, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
 Instrumen yang digunakan: daftar observasi, catatan lapangan, petunjuk 
wawancara dan angket. Pemerolehan data dipresentasi dan dianalisis dengan 
menggunakan 2 (dua) cara: yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk melihat 
keaktifan siswa selama proses pembelajaran di kelas, peneliti menganalisis dan 
menggunakan data secara kualitatif. Sementara data kuantitaif digunakan untuk 
menganalisis dan memperbaiki kemampuan berbicara siswa.  

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bermain 
peran sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berbicara siswa. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya keterlibatan siswa secara aktif  dalam bermain peran 
dengan berani dan percaya diri tanpa rasa takut, malu atau khawatir akan terjadi 
kesalahan dalam menggunakan bahasa, dan juga mereka dapat menggunakan 
komponen bahasa secara benar di samping mampu bekerja sama dalam hal 
kegiatan berkelompok secara baik.  
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  احملتويات
                      

  ب ......................................املوافقة على مناقشة البحث 
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 الفصل األول

  أساسيات البحث

 
  مقدمة - أ

منذ وقت طويل عملت دول كثرية على تعليم لغتها لغري الناطقني ا، 
 احلياة وتقود ومن مث نشر ثفاقتها وحضارا وتأكيد وجودها أمما حية تصنع

ولقد أخذت األمم يف وقتنا احلاضر تتنافس يف تعليم . ثقافة العامل وحضارته
لغتها ونشر ثقافتها باعتبار أن اللغة امتداد لكياا، ووجه معرب عن ثقافتها 
وحضارا ومكانتها يف العامل، مسلمة بأن اللغة من أهم املعايري اليت تقاس ا 

  .تقدم واحلضارة والتأثري والتأثرفاعلية األمم يف مضمار ال
ولكم يذكر لنا التاريخ ويؤكد تلك العالقة احليوية الوثيقة بني األمم 
ولغاا، فكم من لغات ماتت مبوت الناطقني ا، وكم من أمم اضمحلت 

فاألمم احلية حترص على ازدهار لغاا وانتشارها ومنوها، . باضمحالل لغاا
 تعترب عامال مهما من عوامل انبعاث أممها وازدهار وبالتايل جند اللغة احلية

إن اللغة حتيا ومتوت "ولقد قيل . حضارا وانتشار ثقافتها، ورفعة أصحاا
  ".حبياة املتحدثني ا وموم

شاءت أقدار السماء أن يكون هناك التالزم بني اللغة العربية وبني الدين 
ث أن اإلسالم هو العامل حي_ وقد أكد هذا الوضع التارخيي _ اإلسالمي
ليه يرجع الفضل يف انتشارها وبقائها إتدين له اللغة العربية، والذي الوحيد 

إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، فقد سارت يف ركاب اإلسالم أينما سار 



 

 ٢ 

 أا يف ظله أصبحت إذولو اله ملا كان هلا شأن يذكر، . وحلت حيثما حل
  ١.تباطها الوثيق بالقرآن الكرميا لفهمه نظرا الريعامال أساس

) ِإنا أَنزلْناه قُرآناً عرِبياً لَعلَّكُم تعِقلُونَ: (كرميل اهللا تعاىل يف كتابه الاق
وكَذَِلك أَنزلْناه حكْماً عرِبياً ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم بعد ما (، )٢:يوسف(

وكَذَِلك (، )٣٧:الرعد) (جاَءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللَِّه ِمن وِلي وال واٍق
) أَنزلْناه قُرآناً عرِبياً وصرفْنا ِفيِه ِمن الْوِعيِد لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحِدثُ لَهم ِذكْراً

، )٣:فصلت) (ِكتاب فُصلَت آياته قُرآناً عرِبياً ِلقَوٍم يعلَمونَ(، )١١٣:طـه(
)رآناً عقُر اهلْنعا جِقلُونَِإنعت لَّكُماً لَع٣:الزخرف) (ِبي(.  

 حتتل تلك املكانة – لغة القرآن –و من هنا أصبحت اللغة العربية 
  يف نفوس املسلمني املؤمنني املتعبدين بالكتابفيعة و املرتلة الشريفة املقدسةالر

العزيز، و أصبح احلفاظ عليها جزءا من احلفاظ على القرآن و كذلك تعلمها 
  ٢.طا بتعلمهمرتب

قوم على أساس التكامل بني يو هكذا نرى أن اللغة و تعليمها ينبغي أن 
كل فن من فنوا بالفنون األخرى بدءا بفن االستماع مث يتأثر إذ فنوا، 

   ٣.فنون اللغوية األخرى من حتدث أو كالم و قراءة و كتابةاليتوقف منو 
يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاتـه يف          تهأمهيتظهر  تعليم الكالم   ف

ا يف منهج تعليم اللغة األجنبيـة، و يعتـربه          ياللغة، فالكالم يعترب جزءا رئيس    
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جنبية، ذلك أنه ميثـل  األلغة الالقائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تعلم    
   ٤. و التطبيقي لتعلم اللغةييف الغالب اجلزء العمل

ميثل وسيلة االتصال االجتماعى عند اإلنسان، و هلـذا         أيضا  الكالم  و   
 يستخدم  اليتو تتعدد املواقف    . ستخدامهااممارسة اللغة و    يعترب أهم جزء يف     

تـصال  عل تعليم الكالم  و احملادثـة و اال        فيها الكالم يف احلياة اليومية، مما ج      
 اإلهتمام به داخل املدرسة، دف متكني الدارسني         أمرا أساسيا ينبغي   الشفهي

لقـدرة علـى    من إكتساب املهارات اخلاصة باحلديث و املناقشة البناءة  و ا          
التعبري و عرض املعلومات، و إمكانية تقدمي نفسه و نشاطه الفكري لزمالءه و             

خرين تصال اآل إتصاله باآلخرين و    إ التعبري عن ذاته عند      أسرته و مدرسيه، و   
    ٥.به

فتعويد التالميذ على الكالم الصحيح، و إيراد األفكار املرتبة املتسلسلة              
جبرأة و ثقة بالنفس، تبعدان بالولد عن اخلطأ أو اخلوف منه، و هـذه الثقـة                

حتل عقدة لسان الولد و تساعده علـى النجـاح يف دروسـه يف              "بالنفس  
   ٦".احلياة
حدى إهي  بالونج مجبري     " بيت األرقم "و مدرسة املعلمات اإلسالمية         

 اويف سـنه   يف جاوي الشرقية     بتعليم اللغة العربية  املؤسسات املعنية و املهتمة     
 و هي أا تسعى لتمكني      أالاخلمسني تقريبا لديها آمال متعددة لكافة تالميذه        
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التالميذ استيعاب كتب التراث و تعمق الكفاءة اللغوية إجيابيـة كانـت أم             
 وهذا بتهيئة البيئة اللغوية يف حياة التالميذ اليومية و إيصال املعلومات            ،سلبية

لكفائتهم يف احملادثة   و لكن بالنسبة    . لعربية ا يف حجرة الدراسة باستخدام اللغة    
هذه املدرسة تسعى بكل جهدها يف      رغم أن   ضعيفة  كانت متدنية     و الكالم   

املفردات  و تزويد   تطوير و رفع مستوى التعليم خبلق البيئة العربية يف املدرسة           
   .، إضافة إىل تدريسها يف حجرات الدراسة تناولوها كل يوماليت
 تجدفالكالم  مهارة  كفاءة التلميذات يف    على  حظ الباحثة   و حينما تال      

األسـاليب  العبـارة و     يكن صحيحا سليما من حيـث        مل  التلميذات كالم
 عملية التعليم اجلارية داخل الفصل مل جتري كمـا    و أيضا كانت  . املستخدمة

 يكن لديها طريقة    ملسة  و يف تعليم مهارة الكالم، كانت املدر      . هي املطلوب 
يذات عدم توفر فرص التلم   ر إىل   حىت تؤثّ اإللقاء   على   تإعتمدو إمنا    صحيحة

 ممارسة الكالم مع القيام باملعاملة بينهن عن و عدملألنشطة احليوية يف الكالم،  
يف  ةمـشارك  للالتلميـذات ملل و تعـب  إىل  و هذا يسبب    . طريق اموعة 

   .  داخل الصفالدراسة
حملاولة يف البحث عـن تنـوع  و         وهذه الظاهرة  تتطلب احلل، مثل ا          

مهـارة  تـدريس   طرائق التدريس املناسبة ب   جتديد طرائق التدريس و خاصة      
و التعلم داخل الـصف     عملية التعليم    العمل هي احملاولة خللق      ، و هذا  الكالم

، و هم يستفيدون هذه العملية      لدى الدارسني و الدارسات    ابةجذحية، ممتعة،   
  .من قبلالتعليمية أكثر مما لو كان 

أكد رشدي أمحد طعيمة أن التعليم ينبغي أن يكون فيه الفرص مـا             و    
جيعل تعلم العربية يف برامج تعليمها للناطقني بلغات أخرى عمليـة حيـة، و       



 

 ٥ 

و مواقف االتصال اللغـوي يف      . ليس جمرد استظهار قواعد أو حفظ كلمات      
 مسبح صغري   حجرة الدراسة إمنا هي مرحلة تدريبية، شأا شأن التدريب يف         

   ٧.يئة خلوض البحار
ة األنشطة اليت حيتـاج      يقصد ا جمموع   ،و لالتصال اللغوي  جماالت        

وهذه ااالت ختتلف باختالف البيئـة احمليطـة        . الفرد فيها الستخدام اللغة   
بالفرد، و مواقف احلياة اليت  مير ا، و خصائصه هو نفسه، و مدى إتقانـه                

و غري  ... تصال اال للغة اليت هي أداة التواصل، و الفترة الزمنية اليت جيري فيها          
 من ااالت   فهناك عدد . االت االتصال اللغوي   يف جم  ذلك من عوامل التباين   

العامة لالتصال اللغوي تلخصها لنا وليجا ريفرز و صاحبتها مارى تيمـربىل            
Rivers, W & M     Temperly, ٩١, p. تكـوين العالقـات   :  و هـي ٤٧

االجتماعية و االحتفاظ ا، تعبري الفرد عن استجاباته لألشياء، إخفاء الفـرد            
 ختلص الفرد من متاعبه، طلب املعلومات و إعطاؤها، تعلم طريقة عمل نواياه،

األشياء أو تعليمها لآلخرين، احملادثة عرب التليفون، حل املشكالت، مناقـشة           
األفكار، اللعب باللغة، لعب األدوار، الترويح عن اآلخرين، حتقيـق الفـرد            

  ٨.إلجنازاته، و املشاركة يف التسلية و إزجاء الفراغ
ذا النوع من االتصال اللغوى ال سيما هل إمهاالأن هناك ومن املالحظ 

وحىت . س فن التحدث أو الكالم، إال فيما يسمى عندنا بالتعبري الشفهيتدري
  يف-الدرس املخصص هلذا اللون اللغوي قد هجر غالبا أو أمهل، أو هو 

                                                  
٧    ،�M��'A +M�4
 ا�*�4(��) 	'�4 �*�ه��4 و أ������4         رMC+ي أ���4 ��	

KM8"رات ا��M�J8�   : ا��,�Mط  (����4 ا��

 . ١٨. ، ص)١٩٨٩ا&%$
�� �(��,�� و ا�'("م و ا����H�، إ 	�	#"، 
٨     ،���'A +� ا���� ا��
	�� ��*�(��) 	���ت أ8
ى      رC+ي أ���� "# %&

'� أم ا���Mى  ( ا�0�U :   �M<)ا� +MV'


 .٤٢. ، ص)١٩٨٦ا�'�,��، 



 

 ٦ 

 يؤدى بطريقة ميكانيكية مملة خالية من الروح ومن اإلثارة، -أفضل األحوال 
التدريس ونظرا إىل أن طرق . حيث أصبح التعبري الشفهي شكال بال مضمون

عندنا نعتمد على اإللقاء وعدم إعطاء احلرية للتلميذ كي يتحدث ويعرب عن 
نفسه ويناقش، فقد أفرغ التعبري الشفهي من مضمونه وأصبح شكال بال معىن 

   ٩.حقيقي
" بيت األرقم" فمدرسة املعلمات اإلسالمية ةضلالفالتحقيق آماله     

 تمثيلتطوير أسلوب طريقة تعليم اللغة العربية، فمنها  بالونج مجبري  مطلوب
من أحد أساليب role play) ( األدوار لعبكذلك بما يعرف األدوار أو 

عملية التعليم و خاصة يف  تنمية يف جلذاب الذي يساعد التعليم الفعال و ا
  . مهارة الكالم

جيعل عملية . ستخدامه يف برامج تعليم اللغةا األدوار يكثر متثيلو     
التعليم و التعلم ممتعة ألنه يوجه التالميذ إىل األحوال احلرة سوف يشعر 

لون يف براجمهم التالميذ سعيدين لكون الفصل مكان الرحلة و التالميذ ال يزا
 و أضاف دافيد نونان أن هذا النوع من أسلوب التعليم  حيفظ ١٠اللغوية

  وأنشطة١١ق الكالم الفعالاألحوال يف نشاط التعليم الصفي وذلك تطبي
   ١٢.التالميذ غري مملة
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١٠ Furqanul Aziz dan Chaedar Alwasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif: 
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شجع التالميذ على تدريب املهارات  األدوار يو عربت رملة أن متثيل
 و ١٣. املهارة اللغوية  األدوار حىت يطبقوامتثيلباملشاركة الفعالة يف أنشطة 

 )(Active Learningاملشاركة الفعالة هنا تناسب بأسس التعليم الفعال 

و   (Quantum Learning and Teaching)     التعلم و التعليم الكميوكذلك أسس
 مبجرد عملية إيصال املعلومات تالتعلم ليسعملية التعليم وهذه كلها تبني أن 

 و إذا ١٤.فحسب و إمنا حيتاج إىل مشاركة التالميذ ذهنا، جسدا و خربة
  . مغرمني اونيكونسوف  هذه األنشطة اللغوية فالتالميذ أجاد

بيت "تم الباحثة بأن مدرسة املعلمات اإلسالمية  فمن هذه القضايا، 
ب عملية تعليم اللغة العربية، و  ماسة إىل تطوير أسلوتها حاجمتس" األرقم

وعلى الشرح املذكور تريد الباحثة حبث .  خاصة يف تنمية مهارة الكالم
بيت "ظاهرة مجود عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة املعلمات اإلسالمية 

  .  أو لعب األدوارمتثيل األدوارطريقة بالونج مجبري و حلها باستخدام " األرقم
  

 حثالبمشكلة  -ب      

مدرسـة املعلمـات     لميـذات تهناك ضعف يف مهارة الكالم عنـد            
  . استخدام طرق فعالة يف التدريسغيابمع " بيت األرقم"اإلسالمية 

  
  

                                                  
١٣ Tatik Romlah, Teori Dan Praktek Bimbingan Kelompok (Malang: 

Universitas Negeri Malang, ٢٠٠١), hal ٩٩. 
١٤ Mel Siberman, Active Learning: ١٠١ Strategi Pembelajaran Aktif, terj. 

Sarjuli dkk. (Yogyakarta: Bayumedia, ١٩٩٦). 
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  أسئلة البحث  -ج    

 :و ميكن صياغة أسئلة البحث كما يلي  

يف مدرسة املعلمات   تنمية مهارة الكالم    يف  طريقة متثيل األدوار     ما مدى فعالية  
 ؟بالونج مجبري " بيت األرقم"ة اإلسالمي

  
 أهداف البحث -د    

إيل تنمية مهارة الكالم يف مدرسـة املعلمـات          هذا البحث    يهدف
  . األدوار متثيل طريقةبالونج مجبري باستخدام" بيت األرقم "اإلسالمية
  
 البحث أمهية -هـ

ترقية جودة تعليم اللغة العربية يف      يف  و أساسا   مدخال   هذا البحث  يكون
تطبيـق  لونج مجبري و خاصة يف      اب" بيت األرقم "رسة املعلمات اإلسالمية    مد

  .الطرائق املهمة و الصحيحة لتعليم مهارة  الكالم
  
   فروض البحث -و    

األدوار  هي الطريقة اليت تبين فعالية عملية التعلـيم و           إن طريقة  متثيل     
لتعويـد علـى    ميذ  ل  خاصة يف تنمية مهارة الكالم و هذه الطريقة تدفع التال         

تدفع التالميذ ، و جبرأة  و ثقة بالنفس ىرالكالم الفك الكالم الصحيح، و إيراد     
للمعاملة بينهم  إىل أن تعقد عملية التصحيح يف استخدام اللغـة العربيـة و               

 .خاصة يف تنمية مهارة الكالم
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 د البحثوحد -ز

تريد وضـع حـدود      الباحثة   فإن البحث املذكورة،    نظرا إىل مشكلة  
  :ما يلىك،  وحدود البحث هي حثالب

" بيـت األرقـم   "سالمية  اإلميدان هذا  البحث مدرسة املعلمات        .١
وختتار الباحثة هذه املدرسة ملعرفة عن تدين و اخنطاط         بالونج مجبري   

كفاءة التلميذات يف التكلم باللغة العربية مع نقـصان اسـتخدام           
 . اجلذابة و املمتعة يف التعليم والطريقة الفعالة

 . م٢٠٠٨-٢٠٠٧إجراء هذا البحث يف العام الدراسي  .٢

موضوع هذا البحث عن حماولة تنمية مهارة الكالم باسـتخدام          و   .٣
 .طريقة متثيل األدوار يف عملية تعليم مهارة الكالم داخل الصف

  
  مصطلحات البحث -ح

ب  اليت يكتس restructuringالتعليم هو عملية إعادة بناء اخلربة: التعليم .١
و تعليم اللغة   . املتعلم بواسطتها املعرفة و املهارات و االجتاهات و القيم        

الثانية هو نشاط مقصود يقوم به فرد ما ملساعدة فرد آخر على االتصال             
بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفه و تعود االتـصال             

 ١٥.به
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املهارة هي القيام بالعمل بسرعة ودقة وإتقان أو قـدرة مـن              :املهارة .٢
 بعمل ما بسرعة ودقـة مـع اإلتقـان يف         قدرات اإلنسان على القيام     

  ١٦.األداء
الكالم هو فن نقل اإلعتقادات والعواطف واإلجتاهات واملعاىن         :الكالم .٣

واألفكار واألحداث من متكلم على السامع أو ما يصدر عن اإلنـسان            
املتكلم والسامع، أو على     ذهن    يعرب به عن شيئ له داللة يف       الصوتمن  

   ١٧. ذهن املتكلماألقل يف
الطريقة هي جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اال          :الطريقة .٤

  ١٨.عينةاخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية م
هذا املصطلح يقال كذلك : )role play(أو لعب األدوار متثيل األدوار  .٥

و هو النشاط التعليمي و يستهدف عملية التعامل role play  مبصطلح 
يف القيـام بالتمثيليـة و      ذهنا، معرفة، و خربة،  بني أفراد املـتعلمني          

يستخدم اللغة كالوسيلة املهمـة حـيت يفكـروا و يطبقـوا مـادة              
 ١٩.دراستهم
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١٩  Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif di 
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  األولاملبحث 

  مهارة الكالمتعليم 

  

  مهارة الكالم تعليم مفهوم :أوال  

االصوات املفيدة، و عند املتكلمني هو : الكالم يف أصل اللغة عبارة عن      
املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقـال يف نفـسى كـالم، و يف                

   ٢٠.اصطالح النحاة اجلملة املركبة املفيدة
أما التعريف االصطالحي للكالم فهو ما يصدر عن االنسان من صوت             

يعرب به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم و السامع، أو على األقل يف ذهـن                 
  ٢١.املتكلم
و قال حممود أمحد السيد أن الكالم هو وسيلة املرء الشباع حاجاته و               

تنفيذ متطلباته يف اتمع الذي حييا فيه، و هي األداة األكثر تكرارا و ممارسة              
و استعماال يف حياة الناس، و أكثر قيمـة يف االتـصال االجتمـاعي مـن                

  ٢٢.الكتابة
وأكد أمحد فؤاد عليان أن الكالم ليس جمموعا من املهارات اللغوية   
 أن يعرب عنه يفح متمكنا مما يريد  جيب أن يتقنها الفرد، حىت يصباليتاملتنوعة 

: يسر، بل إن الكالم له بعد آخر غري هذا البعد اللغوي، وهو البعد املعريف
وهذا البعد املعريف يرتبط بتحصيل املعلومات واحلقائق واألفكار واخلربات عن 
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طريق القراءة املتنوعة الواعية، وهذا البعد املعريف يكسب املتكلم عند الكالم 
على تكوين اجلمل، وبناء العبارات والفقرات، الطالقة اللغوية، والقدرة 

وترتيبها وهذا يستدعى التنبيه على اإلهتمام بالقراءة العامة، والربط بني ما 
  .يقرؤه اإلنسان، وما يتكلم فيه

: جنس املتحـدث  : وتتعدد مهارات الكالم تبعا لعوامل متعددة منها      
:  العمر الـزمين   ا الكالم ختتلف عن مهارات األنثى، ومنه      فمهارات الذكر يف  
 الكالم ختتلف عن مهارات الشباب، ومهارات الشباب        فمهارات الصغار يف  

فمهـارات  : ختتلف عن مهارات الشيوخ وهكذا، ومنها املستوى التعليمـي        
 الكالم، ومنها اخلربات    مية، وختصصاا ختتلف عن بعضها يف     املستويات التعلي 

حدث عنه، أو بعده عن جمال      الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب املوضوع املت     
  ٢٣.ختصص املتكلم، ودافعية املتكلم إىل غري ذلك من عوامل أخرى

  
 مهارة الكالمتعليم أمهية : ثانيا 
و ال شك أن الكالم أو التحدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار               

. لى السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حيام         و الصغار ع  
و من هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل        . أي أم يتكلمون أكثر مما يكتبون     

و على ذلك يعترب الكـالم أهـم        . الرئيسي لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان    
   ٢٤.ستخداماااجزء يف املمارسة اللغوية و 
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 متثل غايـة    اليتو كذلك الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية            
.  و إن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين   . من غايات الدراسة اللغوية   
املهارة يف بداية النصف الثاىن من هذا القرن بعـد          ولقد اشتدت احلاجة هلذه     

انتهاء احلرب العاملية الثانية، و تزايد وسائل االتصال، و التحرك الواسع مـن             
بلد إىل بلد، حىت لقد أدى تزايد احلاجة  لالتصال الشفهى بـني النـاس إىل                

عية و كان أن انتشرت الطريقة الـسم      . إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية      
   ٢٥.الشفوية و غريها من طرق توىل املهارات الصوتية اهتمامها

ملا كان للكالم مرتلته اخلاصة بني فروع اللغة العربية، وهو أنه الغايـة             
 نقـاط  م يف احلياة يفحاول هنا أن نوضح أمهية الكالمن كل فروع اللغة، سن 

  .حمددة تكشف لنا جوانب من هذه األمهية
 الوجود، فاإلنـسان  كالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف   من املؤكد أن ال    -١

  .يتكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم سابق على الكتابة
 التعـبري عـن أفكـاره،    ى الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف  التدريب عل  -٢

 .املبادأة ومواجهة اجلماهريوالقدرة على 

 حاجة ماسة إىل املناقـشة،      اصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف      احلياة املع  -٣
وابداء الرأي، واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع علـى            

 . النفس الواضح عما يف يؤدى إىل التعبريالذيالتحدث، 

فيـه وسـائل النقـل       تعددت   الذي هذا العصر     خصوصا يف  -الكالم   -٤
، بـل طمأنـة      ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط      -واملواصالت  

 انقطاع االتصال بداية اخلطر، فاملغترب واملسافر       أهليهم وذويهم، ألن يف   
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عندما يكلم أهله باهلاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقه وأصـدقاءه فيطمـئن           
 .عليهم، ويطمئنون عليه

 للحكم على املتكلم، ومعرفـة      - ما    إىل حد  -والكالم مؤشر صادق     -٥
مستواه الثقايف، وطبقته اإلجتماعية، ومهنتـه، أو حرفتـه، ذلـك ألن           

ختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغويـة       إاملتكلمني على   
تنبيئ عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، ولذلك قال بعض            

 .إن اإلنسان حيوان ناطق: علماء املنطق

كالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو         وال -٦
ذلك واضحا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املـتكلمني، أو           

 . تكون حمال للخالفاليتاملشكالت اخلاصة والعامة 

 -والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفـسه              -٧
 الـيت  عالج نفسي خيفف من حدة األزمـة         -سه  ولو كان حيدث نف   
 . يتعرض هلااليتيعانيها، أو املواقف 

والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكـبري، واملـتعلم واجلاهـل،             -٨
 التعامل مـع احليـاة،   والذكر واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف      

 .والتعبري عن مطالبه الضرورية

ا، ال ميكن    خمتلف مراحله  يف العملية التعليمية يف   ة  يوالكالم وسيلة رئيس   -٩
 ٢٦. أية مادة من املواد للشرح والتوضيحأن يستغىن عنه معلم يف
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 م أهداف تعليم مهارة الكال:ثالثا
أن هناك أهـداف     ٢٧أوضح حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة         

  :عامة لتعليم الكالم و ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلى
   رب و التنغيم   أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، و أن يؤدي أنواع الن            -١

  .املختلفة و ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 .أن ينطق األصوات املتجاورة املتشاة -٢

 .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية و احلركات الطويلة -٣

 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة -٤

 الصحيح لتركيـب الكلمـة يف       أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام      -٥
 .العربية خاصة يف لغة الكالم

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التـذكري و             -٦
التأنيث و متييز العدد و احلال و نظام الفعل و أزمنته و غري ذلك ممـا                

 .يلزم املتكلم بالعربية

جه و  أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و مـستوى نـض            -٧
 .تصال عصريةإقدراته، و أن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات 

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة و املناسبة لعمـره و             -٨
مستواه االجتماعى و طبيعة عمله، و أن يكتسب بعـض املعلومـات            

 .األساس عن التراث العريب و اإلسالم

 . مفهوما يف مواقف احلديث البسيطةأن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا و -٩
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أن يتمكن من التفكري باللغة العربية و التحدث ا بشكل متـصل و            - ١٠
 .مترابط لفترات زمنية مقبولة

إن تعلم احلديث باللغة األجنبية يعد أساسا ملمارسة كثري من أنـشطة              
  :اإلنسان وحتقيق أهدافه ومن ذلك 

  . أن يطلب املتعلم شيئا ما-١
  .ستعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص أن ي-٢
  . أن يطلب من اآلخرين عمل شيء ما-٣
  . أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة-٤
  . أن حيكي قصة بسيطة، أو يقول شيئا ما لآلخرين-٥
  . أن يشغل اجلالسني باحلديث حىت حيني موعد شيء ما-٦
  . أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم-٧
  .جه اليومية ويؤدى ما يطلب منه من أعمال أن يقضى حوائ-٨

 تعلـيم    منوط مبعرفتنا للجوانب املهمة يف     إن حتقيق كل هذه األهداف    
 يئ عملية تعليمية    اليتالكالم وحبثنا عن أفضل املداخل والطرق واألساليب        

جيدة متكن الدارس فعال من ممارسة اللغة ممارسة شفهية حتقق له وللجماعـة             
  ٢٨.األهداف املرجوة
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 توجيهات عامة لتعليم مهارة الكالم :رابعا
 تطوير مهارة  قد تسهم يفاليتالتوجيهات العامة وفيما يلى جمموعة من 

  . العربية كلغة ثانيةكالم يفال
عرض الطالب يقصد بذلك أن يت :  تدريس الكالم يعىن ممارسة الكالم-١

إن الكالم .. بالفعل إىل مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه
من هنا ... مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم املعلم وظل هو مستمعا

 حصة الكالم مبقدار صمته وقدرته على توجيه تقاس كفاءة املعلم يف
 .احلديث وليس بكثرة كالمه واستثاره باحلديث

يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم : لطالب عن خربة  أن يعرب ا-٢
ينبغى أن يتعلم الطالب أن يكون لديه .. عن شيء ليس لديهم علم به

 موضوع غري ومن البعث أن يكلف الطالب بالكالم يف. شيء يتحدث عنه
 . رصيده اللغوي ما يسعفهوقد ال جيد يف.  أن هذا يعطل فهمهمألوف إذ

ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب :  االنتباه التدريب على توجيه -٣
.. إن الكالم نشاط عقلي مركب.. عبارات معينة وقتما يراد منه الكالم

والقدرة . إنه يستلزم القدرة على متييز األصوات عند مساعها وعند نطقها
إن ... على تعرف التراكيب وكيف أن اختالفها يؤدى إىل اختالف املعىن

صار نشاط ذهين يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ملا صدر الكالم باخت
وقدميا قيل إن عثرات اللسان أفتك . عنه حىت ال يصدر منه ما يالم عليه

 .من عثرات السنان

من أكثر األشياء حرجا للمتحدث :  عدم املقاطعة وكثرة التصحيح -٤
  يفذا كان هذا يصدق على املتحدثنيوإ. وإحباطا له أن يقاطعه اآلخرون



 

 ١٨ 

إن لديهم .  لغات ثانيةو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثني يفلغام األوىل فه
جه  احلديث أو اخرا اللغة ما يعوقهم عن االسترسال يفمن العجز يف

..  إحساسه ذا العجز أن يقاطعه املعلمبشكل متكامل، ولعل مما يزيد يف
 . تصحيح أخطاء الطالبرتبط ذا أيضا أال يلح املعلم يفوي

من املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عن : مستوى التوقعات  -٥
اإلمكانات احلقيقية للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستحثه على استيفاء 

 ينبغى أن اليتإن احلقيقة . القول مث يلومه إن مل يكن عند مستوى التوقعات
م العربية وهو يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أن األجنيب، خاصة إن تعل

وهذه . كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند ممارسته مهارة الكالم
ظاهرة ال ختتص بتعلم العربية وحدها، وإمنا تشمل كافة الدارسني للغات 

 .الثانية

وأن مييز بني مستوى . على املعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا
 يصدر عن الناطقني الذيوذلك  يصدر عن الناطقني بالعربية الذيالكالم 

  .بلغات أخرى
إن الكالم، كما قلنا، مهارة . ينطبق مبدأ التدرج هنا أيضا:  التدرج -٦

وتعلم هذه املهارة ال حيدث بني يوم وليلة، . مركبة ونشاط عقلي متكامل
إا عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصرب . وال بني عشية وضحاها
 من مواقف وعليه أن يهيئ. ن ميلكه املعلمغى أواجلهد واحلكمة ما ينب

 :الكالم ما يتناسب مع كل مستوى من مستويات الدارسني كالتاىل 

ميكن أن تدور مواقف الكالم حول : بالنسبة للمستوى االبتدائي )  أ
ومن خالل هذه . أسئلة يطرحها املعلم وجييب عليها الطالب



 

 ١٩ 

بناء اجلمل وعرض اإلجابة يتعلم الطالب كيفية انتقاء الكلمات و
 ينتهي الذيويفضل أن يرتب املعلم هذه األسئلة بالشكل . األفكار

ومن املواقف أيضا تكليف . بالطالب إىل بناء موضوع متكامل
الطالب باإلجابة عن التدريبات الشفهية، وحفظ بعض احلوارات 

  .واإلجابة الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص قرأوه
 يتعلم الطالب من اليت مستوى املواقف يرتفع: املستوى املتوسط  )ب

 role playingمن هذه املواقف لعب الدور . خالهلا مهارة الكالم
 اليتواملناقشة الثنائية، ووصف األحداث . وإدارة االجتماعات

 التلفاز ية األخبار اليت مسعوها يفوقعت للطالب، وإعادة روا
 تقرير مبسط واإلذاعة واألخبار عن حمادثة هاتفية جرت أو إلقاء

 .وغريها

وهنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم، أو : املستوى املتقدم ) ج
أو يلقون خطبة أو يديرون . يصفون مظهرا من مظاهر الطبيعة

 يلقون حوارا أو.  موضوع مقترحأو يتكلمون يف debate  مناظرة
  . متثيلية، أو غري ذلك من مواقفيف

رصيد اللغوي عند الدارسني  هذا كله أن يراعي املعلم الاملهم يف
وكذلك اهتمامام ومدى ما لديهم من خربة عن موضوع 

 .  احلديث

تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمونه ذا :  قيمة املوضوع -٧
وينبغى أن حيسن املعلم اختيار .  حياممعىن عندهم، وذا قيمة يف

ستوى املتقدم، حيث  امل يتحدث الطالب فيها خاصة يفاليتت املوضوعا
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فينبغى أن يكون املوضوع ذا قيمة، وأن يكون . الفرصة متاحة للتعبري احلر
 كل مرة موضوعان أو ويفضل أن يطرح على الطالب يف. دداواضحا وحم

   ٢٩.أكثر حىت تكون حرية االختيار متاحة هلم، فيتكلمون عما يعرفون
  

 الكالممهارة  دور املعلم يف تعليم :خامسا  
ال يزال املعلم هو العنصر األساسي يف املوقف التعليمي، و هو املهيمن              

و هو احملرك لدوافع التالميـذ و  . على مناخ الفصل الدراسي و حيدث بداخله 
 املشكل الجتاهام عن طريق أساليب التدريس املتنوعة، و ينحـصر اهتمـام           
املدرس التقليدي يف حتقيق أهدافه اليت تـدور يف معظمهـا حـول تلقـني               

أما التلميذ فهو أداة سلبية، عليه أن يأخذ و يتقبل ما يعطَـى لـه        . املعلومات
دون مناقشة، و يغفل متاما دوره كأحد املـتغريات األساسـية يف املوقـف              

  .التعليمي
 حيث تغريت نظريـات     لقد آن األوان لتغيري النظرة التقليدية للمعلم،        

علوم اإلدارة و التنظيم، و جاءت نظريات جديدة كانت رد فعـل إلغفـال     
فاملعلم ينبغي عليـه    . العنصر البشري و العالقات اإلنسانية يف العملية اإلدارية       

أن يراعي نظريات اإلدارة احلديثة و التربية احلديثة، من حيث زيادة االهتمام            
ابية يف العملية التعليمية، و انتـشار دراسـات         بدور التلميذ و مشاركته إلجي    

الفروق الفردية و امليول و االجتاهات و القدرات، و إتاحة الفرصة للتالميـذ             

                                                  
٢٩ ،���'A +� ا��
	�� رC+ي أ���� ،$	�� %&
� .١٦٢-١٦٠. ص، 



 

 ٢١ 

الختيار ما يناسبهم و ما يرغبون فيه من موضـوعات، مـستعينني بـاملعلم              
   ٣٠.كموجه و مرشد

 أن مهارة الكـالم     ٣١ حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة       يقول  
فمسؤولية املعلم عن تنميـة مهـارة       .  املعلم دمن مهارات اللغة حاجة هو    

و مهمـا   . كبرية و تتطلب منه جهدا فائقـا      الكالم عند الدارسني مسؤولية     
ذكرنا من وسائل و طرق و عددنا من أساليب و إجراءات فسيبقى املعلـم              
باعث احلياة يف هذه الوسائل و الطرق و األساليب و ال ننسى أننـا عنـدما                

و عندما نقول املعلـم فـنحن ال نغفـل          . نقول الطريقة فإننا ال نغفل املعلم     
دة املعلم على القيام بدوره و الوفاء مبسؤولياته فهنـاك          الطريقة، هلذا و ملساع   

  :بعض التوجيهات و اإلرشادات تنري له الطريق
 على املعلم أن يفسح صدره ألخطاء الدارسني و يقوم بتسجيلها           :أوال  

أوال فأوال حىت ميكنه أن يفرد هلا وقتا للعالج و التدريب الصحيح، و عليه أن               
ذلك أن مثـل هـذا      . ء الكالم و تصحيح األخطاء    يقاوم ميله للتدخل يف أثنا    

التدخل غالبا ما يؤدي إىل االرتباك و التلجلج و التهيب مث الصمت، لـيس              
معىن هذا أال يتدخل املعلم إطالقا، فهناك أوقات يصبح تدخلـه ضـروريا و          
تصبح فيه املساعدة املطلوبة منه أمرا حتميا، و ساعتئذ عليه أيضا أن يؤكـد              

اخلطأ يف الكالم و التردد و الوقوف أمر طبيعي جدا بل أمـر ال              للدارسني أن   
ميكن جتنبه ولكنه مع الوقت و التدريب على االتصال احلقيقي ستزول مثـل             

  .هذه األخطاء و تصبح االستجابات الكالمية أكثر سهولة و سرعة و انطالقا
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 جمموعة من التوجيهات نرى أـا       ٣٢. قدم لنا كنيث تشاستني    :ثانيا  
  : تقدم للمعلم مساعدات كبرية يف عمله من هذه التوجيهات ما يلى

يرجع النجاح يف تعلم الكالم إىل االشـتراك الفعـال للدارسـني يف           ) أ
ري ممكـن إال إذا     إن تنمية القدرة على الكالم أمر غ      . ناشط اللغوية امل

 الكالم، وقام بالتعبري عن نفسه ويرجع عدم اشتراك         اخنرط املتعلم يف  
كثري من الدارسني يف أنشطة الكالم برغم أم جاءوا لدراسة اللغـة            

  : إىل عدة أسباب-بشغف لتعلم الكالم
س واالستماع إىل املعلـم أو      أن ممارسة الكالم أصعب من اجللو      .١

  .التجول يف عامل من أحالم اليقظة
أن الكثريين يشعرون بعدم الراحة ملا يصيبهم من تـردد عنـد             .٢

 .احملاوالت األوىل للتكلم

أن كثريا من الدارسني لديهم إحساس مفرط بالذات وال حيبـون           .٣
 .ارتكاب أية أخطاء أو الظهور مبظهر الغباء أمام أقرام

 .خلوف من الفشل أو التهكم والسخريةا .٤

إن الرغبة يف التحدث أمر حقيقي وجوهري، ولكن املعوقـات          
النفسية واالجتماعية للكالم أمر أيضا حقيقي ومملوس، ومـن مث          
ينبغي على املعلم أن يوجه كثريا من اهتمامـة هلـؤالء الـذين             
حيتاجون إىل تشجيع وتعضيد للتغلب على مثل هذه الصعاب اليت          

  .ترض طريق القدرة الوظيفة للكالمتع

                                                  
٣٢ Kenneth Chastain, Developing Second Language Skills: Theory to Practice (Rand McNally 

Collage Publishing Comp, ١٩٧١).   
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البد أن يدرك املعلم أن احلماس يف دراسة اللغة خاصـة يف تعلـم                )  ب
تصاال وثيقا بالنجاح، فالقدرة على الكالم ال ميكن أن         إالكالم يتصل   

تنمو  وتتطور يف فصل خياف فيه الدارسون من االستجابة والكـالم            
 ـا   يبـدأ اليتاالهتمام أن الثقة وعدم   خوفا من اخلطاء، لذلك جند      

الدارس أمر ينبغي على املعلم تغذيته بكلمات القبول واالستحسان،         
وبإشاعة جو من االسترخاء خال من الضغوط، وبتوضـيح بعـض           
األمور مثل كون الضحك أمرا ال مفر منه عندما تنطق اللغة بشكل            

  .غري صحيح، وأن احملاولة واخلطأ من أيسر الطرق لتعلم اللغة
إن العمل على أن يسود الفصل جو من األلفة والصداقة أمر مطلوب                  

للغاية يف تعلم اللغة، ولذا فاملعلم مطالب بأن يتهيأ باستمرار لتقبـل            
وتشجيع حماوالت الدارسني وجمهودام، ولتبديد أي فكرة أو تصور         
لديهم بأم غري قادرين على التكلم، وعليه أن يشعرهم باحلرية عند           

ك يف احلديث، وأن ينظر إىل األخطاء باعتبارها أمرا طبيعيا ال           االشترا
ميكن جتنبه بل هو جزء ضروري من تعلم اللغة األجنبية، وأن ينظـر             
إىل تصحيح األخطاء كشيء ثانوي يف احلصة وكنوع من التغذيـة           
الراجعة اليت من خالهلا يقدم للدارس األصوات والصيغ والتراكيـب          

  .الصحيحة
يدرك املعلم أن التتابع والتدرج شيء مهـم يف تنميـة           ال بد أن    ) جـ

مهارة الكالم، فمستوى الصعوبة يف األنشطة الشفوية ينبغي أن ينظم          
ويدرج بطريقة جتعل الدارس يستجيب، ألن املستوى السابق أعـده          
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إعدادا كافيا لكي يتفاعل بنشاط وإال فقد الشجاعة وامتنـع عـن            
  .ة لترك تعلم اللغةاالشتراك يف الفصل وانتهز أول فرص

يف تدريبات الكالم القائمة على األسئلة واإلجابات القصرية حيتاج          )  د
حيتاج ملا نسميه   . ستخدام الطريقة ااملعلم ملا هو أكثر من قدرته على        

نشاط املعلم وحيويته وذكاءه، فاستخدامه ألسئلة وأجوبة قـصرية         
جوية مـن دارس    وسريعة حيتاج منه لسرعة يف االنتقال باألسئلة واأل       

إىل دارس، ولقدرة على التصحيح املوجز والسريع، ولرباعة يف انتزاع          
اإلجابات بشكل نشط وفعال من أفـواه الدارسـني، وإن احليـاة            
والنشاط واحلركة واإلثارة والتشويق صفات ضـرورية للمعلـم يف          
مواقف تدريس الكالم، ويف استطاعة املعلم أن حيقق جناحا أكرب لـو    

 أثناء هذا التفاعل أن يلتقط يف ذاكرته من يشترك ومن ال            استطاع يف 
وهكذا، مث يبدأ بتخصيص وقت     . يشترك، من يتفاعل ومن ال يتفاعل     

للتعلم الفردي يعطي فيه عناية مركزة هلؤالء حبيـث يـدفعهم إىل            
املشاركة و التفاعل، و حبذا لو قرن كل ذلك بكلمات التـشجيع            

 جديدة وجيدة، إجابة صحيحة     مثل حسن، هذه مجلة سليمة، إضافة     
وسليمة، نطق رائع كما لو كنت عربيا، كلمة جيدة، مل أكن أتوقع            

  .إخل...أنك تعرفها
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  الكالممهارة  مشكالت تعليم :سادسا

تعليم الكالم، السيما تعليمه للدارسـني      تتعلق ب  عدة مشكالت    هناك
  :ومنها. غري الناطقني بالعربية

قدرة على النطق السليم و جـودة يف أداء          ممن املدرسني هل  هناك قلة    -١
 باللغة العربية، بل كان منهم من مل يستطع الـتكلم بالعربيـة             الكالم

رغم أم يعتربون من وسيلة أوىل لتعلـيم الكـالم،          . فصيحا وجمودا 
 الكالم من قبـل     ل اجليد يف  والدارسون حيتاجون كثريا إىل وجود املثا     

 مرارا باللغة املتعلمة فـال يكـون        وإذا كان املدرس اليتكلم   . املدرس
واحلل على هذه املشكلة، أن يتزود كل مدرس        . احلوار بني الدارسني  
.  مجيع أقوالـه    الكالم جيدا، وبالتزام الفصحى يف     اللغة العربية مبهارة  

وهذا يتطلب املدارس على أن يتمكن فيها من دروس تالوة القـرآن            
املدرسة أن حيضر الناطق     وإن أمكن ملدير     ٣٣.الكرمي بالترتيل والتجويد  

 تنمية اللغـة العربيـة       عملية التعليم، وذلك له دور كبري يف       العريب يف 
املدروسة بشرط أن يكون املدرس الناطق بالعربيـة مـاهر مؤهـل            

 أن يستطيع الكالم بالعربيـة      وال يكفي  تعليم اللغة العربية     بالتحقيق يف 
  .فحسب

أكثر الدارسني خائفون من الفشل والحيبون ارتكـاب أيـة خطـإ أو              -٢
. الظهور مبظهر الغباء أمام أقرام عندما تكلموا باللغة العربية أثناء التعلم          

وذلك ألم يظنون أن ممارسة الكالم أصعب من اجللوس واالستماع إىل      
املشكلة، أن يؤكد هلم    على املدرس للعالج من تلك      وهنا جيب   . املدرس
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 الكالم والتردد والوقوف أمر طبيعي جدا، بل هو أمـر ال            أن اخلطأ يف  
وجيب على املدرس أيضا أن يوجه كثريا من اهتمامه هلؤالء          . ميكن جتنبه 

 الـيت الذين حيتاجون إىل تشجيع وتعضيد للتغلب على هذا الـصعاب           
سـتخدام  ا وميكن للمـدرس     ٣٤.ية للكالم تعترض طريق القدرة الوظيف   

 .الوسائل املمتعة هلم مثل األلعاب اللغوية إلزالة هذه املعوقات النفسية

 تشجع الدارسني على التكلم باللغة العربية، حىت        اليتية  عدم البيئة العرب   -٣
 اليت حتـيط ـم أو يف       البيئة   حملادثة يف اأم ال جيدون فرصة للتكلم أو       

 الفصل حمـدودة  رغم أن احلصة الدراسية يف. ن فيها  يتعلمو املدرسة اليت 
ومن املعلـوم، إن    . جدا، والكالم حيتاج إىل التكرير واالستمرار الكثري      

 الفـصول مـن   ة ال يستطيع أن يطبق ما يتعلمـه يف   رس للغة أجنبي  الدا
 ٣٥. احلياة اليومية مثلما يفعل ذلك أبناء اللغـة يفعادات كالمية جديدة    

فلذلك، البد من املدرس أن يعد أجهزة التعليم املتنوعة واملكيفـة، وأن            
 .أي جمال يفجيعل األنشطة اللغوية 

 يف يطبقها املدرس ال تفيد كـثريا للدارسـني          اليتإن الطريقة التعليمية     -٤
وذلك بسبب أن املدرس يكثر اهتمامه بقواعد اللغـة         . التعبري الشفهي 

فلـذلك، البـد    . أثناء التعليم وال يعطى الدارسني فرصة كبرية للكالم       
ريقـة   تناسب باهلـدف الدراسـي كالط      اليتللدارس أن يطبق الطريقة     

السمعية الشفوية، وتناسب باستخدام الوسـائل الـسمعية البـصرية          
 الكالم،  يفعداد التدريبات   إوأن يعود على    ). الكالم(لالستماع والنطق   
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ويسمح له باستخدام اللغة األصلية أو اللغة       . واملقرنة لتصحيح األخطاء  
  ٣٦.الوسيطة احتصارا للوقت وحتديدا للمعىن

 طبيعـة   يف األصوات أو    يفاالختالف أو التشابه بني لغة وأخرى يكون         -٥
 وكذلك  ٣٧. شكل الكتابة  يف األمناط السائدة فيها أو      يفتركيب اللغة أو    

ف بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية أي االختالف من ناحية          االختال
.  يواجهها دارس اللغة   اليتالنطق وخمارج احلروف، هو الصعوبة الكربى       

ولذلك تعتمد الطرق احلديثة لتعليم اللغات األجنبية بالتدريبات السمعية         
 .على اللغة املنطوقة قبل التدريب على القراءة والكتابة
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  املبحث الثاين

   متثيل األدوارطريقة 

  

  متثيل األدوارطريقة مفهوم : أوال    

هو القيام بتمثيل بعض األدوار متثيال تلقائيا، دون        إن متثيل األدوار     
و يتوقف الـتعلم    . إعداد سابق، أمام الفصل أو أمام جمموعة من املشاهدين        

التمثيليـات مثـل    على األنشطة التعليمية اليت تلى هـذه        الذي يتم حتصيله    
   ٣٨.املناقشات أو القراءات أو الدراسات اليت يقوم ا الدارسون

يف اللغة   role play أو متثيل األدوار يطلق عليه لعب األدوار  فمصطلح  
ية اليت تدفع التالميذ للمشاركة يف التربية االجتماعيـة و           و هو العمل   ،يةالتينال

و هذه العمليـة    . املعاملة بينهم  بصيغة التمثيل ويقوم كل تلميذ بدوره املعني         
التمثيلية  تتأصل من اجلانب الفردي و االجتماعي، و من اجلانـب الفـردي               

يت تتكون  معاجلة مشكلتهم بواسطة الفرقة االجتماعية ال     ى  لعتساعد التالميذ   
و من اجلانب االجتماعي تصبح هذه العمليـة التعليميـة          . من أعضاء الفصل  

 األدوار فرصة للتعاون بني التالميذ لتحليل أحواهلم االجتماعية         متثيلباستخدام  
  ٣٩.مث االستفادة منها

من الطرق الطبيعية للتعـبري عـن       أو لعب األدوار    يعترب متثيل األدوار     
النفس، فكثري من األطفال يقومون أثناء لعبهم بالكثري مـن التمثيـل ألدوار             
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الكبار، طريقة تلقائية و بدون إعداد سابق، و للتمثيليات أنواع كثرية، نلجأ            
رت بنا، أو عن مواقف نعيشها جيـب إثارـا و           إليها للتعبري عن أحداث م    

االنفعال مبواقفها، أو للتعبري عن أماىن و أهداف مستقبلة، أو لتأييد فكـرة أو      
مبدأ، و تركيز التمثيلية على األحداث اليت تتفق مع الغرض منها، و تـستبعد             
ما عداها فال تشتت انتباه املشاهد، و متر فيها احلوادث بغري فواصل زمنيـة،              
كما تتيح لبعض التالميذ املشاركة اإلجيابية يف صنع هذه املواقف و األحداث،      

تصال فعالة، و ذلك    إفيدرسوا و يتعلمون منها، كما تعد التمثيليات وسائل         
للتعبري عن مفهوم أو شعور معني، و هي تعتمد يف ذلـك علـى اللغـة، و                 

كالم، و على   حركات اجلسم، و تعبريات الوجه، و االشارات، و أسلوب ال         
  ٤٠).١٩٨٣مصطفى رسالن، (ذلك فإن التمثيل أسلوب تربوي هادف 

  
    متثيل األدوارطريقةية أمه: ثانيا  

 أحد األنشطة الشفهية الـيت حيـب      أو لعب األدوار    ر  إن متثيل األدوا    
ياة الطفولـة،   و املالحظة العابرة حل   . اإلنسان اإلشتراك فيها، عن رغبة و ميل      

و من خـالل هـذه       . تشري إىل أن التمثيل نشاط ميارسه الطفل يف أثناء لعبه         
   ٤١.األنشطة اليت ميثلها الطفل، يكتسب منوا يف تلقائية اللغة و انطالق فيها

 أن األطفال مييلون عادة إىل هذا اللون ألن         ٤٢وأكد على أمحد مدكور     
فيه تعبريا باإلشارة واحلركة واألداء واإلحياء باإلضافة إىل التعـبري اللغـوي            

                                                  
٤٠ ،�6��C 9	 $	�� %&
� .٤١٣. ، ص

)�ور،    ٤١  P): 9 +ح ا�$i +��
 �4�	
0
F��4 ا�	��ا-��4   ��ر�+ ا���� ا����	 )  gM "آ :  ،]M)١٩٧٣دار ا��( ،

 .٢٨٩. ص

+آ"ر، ٤٢ +�
&% ��	$ :(P أ� .٢٥٩. ، ص
 



 

 ٣٠ 

 هذا فاملسرحيات تعترب مصدر متعـة لألطفـال ألن تقليـدا            ىوعل. العادي
  . األدوارمتثيلولعون ولعا شديدا ذا اللون من وحماكاة، واألطفال ي

  :و التمثيل ممارسة أو استماعا، تبدو أمهيته بوضوح فيما يلى  
أنه وسيلة فعالة يف تدريب التالميذ على التعبري السليم، وإجادة احلوار            -١

  .وتنمية الثروة اللغوية، والكشف عن املواهب الفنية وتوجيهها
ويد التالميذ على فن اإللقاء والتمثيل، والثقـة        همة يف تع  مإنه وسيلة    -٢

 .بالنفس واإلندماج يف جماالت احلياة املختلفة

بعث يف التالميذ روح النشاط، وحتبب إليهم احلياة املدرسية، وختلع          ي -٣
 .عليها روحا مجيلة

همة من وسائل التزويد باملعلومات واحلقائق واخلـربات        مإنه وسيلة    -٤
كما أا جتعل التالميذ أكثـر إجيابيـة        . التالميذوتأكيدها يف أذهان    
 .وتقبال ملا يتعلمونه

. ه وسيلة هامة يف ذيب النفوس، وتربية اإلحساس الذوق واجلمال         أن -٥
 والوجداين يف شخـصية املـتعلم،       فهي تم بتنمية اجلانب االنفعايل    

 أي أن . باإلضافة إىل تنمية اجلانب املعريف واجلانب احلركي والنفسي       
التمثيل املسرحي ينمي كل جوانب الشخصية اإلنـسانية املعرفيـة          

 .والوجدانية واحلركية

عاديـات  يف التمثيل املسرحي ترويح عن النفس وانتزاعها من امللل وال          -٦
كما أا تصل بني املدرسـة واتمـع، حيـث إن هـذه             . اليومية

املسرحيات ما هي إال مشكالت واقعية تعرب عن أحاسـيس النـاس            
 .مشاعرهمو
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. يف التمثيل املسرحي استثمار لوقت الفراغ، واستمتاع وقت النشاط         -٧
وقد أصبح هذا هدفا تربويا جيب أن تعىن به املدرسة وختطـط مـن              

 ٤٣.أجله

و فيه تدريب له علـى      . فيه إشباع ملا عند الطفل من ميول و تلقائية         -٨
و فيه كذلك ارتبـاط     . غوية بطريق مشوق حمبوب   اكتساب حصيلة ل  

 .فتغىن حصيلته و تزداد ثروته. للتلميذ بنماذج أدبية ال بأس ا

و من مث يتعلم    . إن التمثيل عمل مجعي، ميارسه التلميذ يف أداء مجعي         -٩
و مـا   . مفهوم اجلماعة و روحها و ما ترتكز عليه من تعاون و إيثار           

 صـرب و أنـاة و       وتماد على النفس،    يتضمنه من إنكار للذات و اع     
 .حتمل

فهو يبعث فيهم املرح و     . إن التمثيل يف ذاته نشاط مقبول من التالميذ        - ١٠
يضفي على احلياة املدرسية جوا من املتعة و السرور و هذا يف حـد              

و إذا ما تعلمت اللغة من خالل نشاط        . ذاته هدف سام إىل حد كبري     
  ٤٤.ب إىل التحصيل و اإلفادةحمبب كانت أقرب إىل الطفل و أقر

 أيضا أنه    األدوار متثيل  أن من مميزات      ٤٥و أضاف حممود كامل الناقة      
ط ميكن الدارس من السيطرة على معاىن الكلمات بسهولة ووضوح الرتبـا          

الكلمة مبعناها مباشرة إما يف شكل الشيئ الدالة عليه أو احلديث املرئـي، و              
ستخدام الترمجة أو القاموس املترجم، و هذا يساعد الدارس أيضا          اهذا جينب   
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على أن يتذكر اللغة و يستدعيها يف مواقف الكالم اجلديدة بشكل أسهل مما             
  .فردات منعزلةلو قدمت له معاىن الكلمات يف مجل منفصلة أو يف م

ستخدام هذا األسـلوب يف تـدريب       ا تتمثل يف إمكانية     أخرىميزة    
الدارسني على التعبري احلر، فيتكلمون مستخدمني ما لديهم مـن حقـائق و             
أفكار، و ما اكتسبوه من تنظيم للحديث، و ذلك ألم مارسـوا مواقـف              

  .احلديث تلك اليت ارتبطت بواقع احلياة و بأحداثها اليومية
  

   طريقة تدريس متثيل األدوار: ثالثا  
يف اخلطـوات   أو لعـب األدوار     ميكن أن تسري تدريس متثيل األدوار         
  :التالية
التالميـذ  مـن قبـل   وقد يكون هذا التعيني  . تعيني موضوع الدرس   -١

 .أنفسهم

 .التمهيد للعب، وذلك مبناقشة عامة حول املناسبة املتصلة مبوضوعها -٢

 .قراءة فيها جتسيد للمعاين، ومجال يف اإللقاءقراءة املدرس هلا  -٣

دراسة شخصيات املوضوع والتعرف على مظاهر هذه الشخـصيات          -٤
 .اخلارجية والداخلية واالجتماعية

مناقشة أفكار املوضوع وأحداثه وأهدافه وغاياته، مناقشة تفـصيلية          -٥
حيت يتمكن التالميذ من اإلملام به ونقد موضوعه والوقـوف علـى            

 .احي اجلمالية فيهالنو

قراءة التالميذ املوضوع قراءة فيهـا جتـسيد للمعـاين واملـشاعر             -٦
 .والشخصيات كما سبق أن فعل املدرس



 

 ٣٣ 

توزيع األدوار على التالميذ الذين سيقومون بالتمثيـل، وحفظهـم           -٧
ألداورهم، وأدائهم ألدوارهم على مشهد من زمالئهم يف املكان املعد          

 .لذلك

ظات على أداء التالميذ ألدوارهم من الناحيتني اللغويـة         إبداء املالح  -٨
ولكن جيب أال يكون النقد مسرفا حىت ال يؤثر على ثقـة            . واحلركية

 .التالميذ بأنفسهم

ممارسة التمثيل بعد ذلك على أساس من جودة األداء واالتقان خاصة            -٩
 .بعد املمارسات التجريبية السابقة

ملدرس والتالميذ الذين مل يشتركوا علـى       تقومي هذا األداء بواسطة ا     -١٠
أساس إبراز جوانب القوة والضعف يف األداء، وكيفية القضاء علـى           

 ٤٦.أسباب الضعف وتقوية أسباب القوة

  
  اللغة العربية تعليم األلعاب اللغوية يف: رابعا

، أن عمليـة التعلـيم و        السائدة يف تعليم اللغات األجنبية     من املبادئ 
و ميكن تلبية هذا احلافز النفسي علـى        . التعلم ينبغي أن تتم يف مرح و جة       

 و  -ولدى الدارسـني    .  باستخدام األلعاب داخل فصول اللغة     –وجه أكمل   
 روح عالية يف التنافس، حبيث ميكن ألي نـوع مـن            -خباصة الصغار منهم    

يتعلم املشتركون من خالهلا دون     التدريب أن يتحول إىل منافسة أو مسابقة،        
 تعويد هلـم علـى      –أن يفطنوا إىل ما حيدث هلم، و يف ذلك كما ال خيفى             

  .التلقائية يف استخدام اللغة
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يكلف املرء جهدا يف الفهم ويف التـدريب        تعلم اللغة عمل شاق،     إن  
          ا اآليل املكثف للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، و للتنمية املتواصلة ملهارا

و األلعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني           . املختلفة
على مواصلة تلك اجلهود و مساندا، و التخفيف من رتابـة الـدروس و              

  .جفافها
و يستخدم األلعاب يف تعليم اللغة، لكي يعطـى جمـاال واسـعا يف              

مشوقة للتدريب على األنشطة الفصلية، تزويد املعلم و الدارس بوسيلة ممتعة و      
و هي أيـضا    . عناصر اللغة، و توفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة        

توظف بعض العمليات العقلية مثل التخمني إلضفاء أبعاد اتصالية على تلـك     
و هـذه   . األنشطة، و تتيح للطالب نوعل من اإلختيار للغة اليت يستخدموا         

  . املعلم أو ملراقبته يف األقلاأللوان من األلعاب ختضع إلشراف
أن يف :  الـروح احلقيقيـة و هـي        اللغوية إنه ملن املعلوم أن لأللعاب    

األلعاب اللغوية روح التنافس األخوي للتفوق على اآلخرين و بزهم، و فيها            
مشاهدة اآلخرين و متابعتهم يف املسابقات املختلفة و تشجيعهم، و فيها حث            

الذاتية، و فيها أيضا التعاون مع األقران إلجنـاز         النفس على حتسني إمكاناا     
و يف األلعاب اجلماعية أو يف اموعـات،        . عمل معني أو لتحقيق انتصار ما     

فهناك جمموعات و فـرق أخـرى       . يسري التنافس و التعاون جنبا إىل جنب      
 يساعدهم أحد على االنتـصار      حتاول  التغلب عليها، كما أن هناك أصدقاء       

   .نافسةعلى الفرق امل
  : يف اآليتيعرف خصائص اللعبة اللغوية املتمثلةو جدير باملدرس أن 

  . مالءمة اللعبة ملستوى الدارسني-١



 

 ٣٥ 

  . صالحية اللعبة لكافة املستويات-٢
  . إشراك اللعبة ألكرب عدد من الدارسني-٣
  . معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغوية-٤
  .ديثا اتصال اللعبة مبوضوع مدروس ح-٥
  . سهولة اإلجراء-٦
  ٤٧. إذكاء اللعبة لروح املنافسة و جبلها للمتعة و املرح-٧
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  املبحث الثالث

  متثيل األدوارم مهارة الكالم باستخدام طريقة تعلي

  

حسب مالحظة الباحثة خالل عملية تدريس اللغة العربيـة  فظهـور              
إن طريقـة التعلـيم     ) ١: (الفشل الذي يواجهه التالميذ ألسباب كثرية منها      

عدم االهتمام مبمارسة الكالم باللغة العربيـة       ) ٢(املستخدمة مل تكن فعالة،     
  .عملية التعليم و التعلم غري ممتعة و مملة) ٣(

 يدعونا إىل ضرورة االلتفات إىل اكتساب هذه املهارة         و لعل هذا الذي     
بطرق فعالة، و إعطائها االهتمام الذي يعطى القراءة و الكتابة و القواعد إن             

  .مل يكن أكثر
و يقـصد   . ال شك يف أن املعلم يرغب يف أن يكون تعليمه فعاال نافعا             

مـن الـتعلم    بالتعليم الفعال ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة           
بأقصر الطرق و أقلها جهدا ووقتا مع احلصول على أكرب قدر من املكاسـب              

  ٤٨.التربوية األخرى
  :و التعليم الفعال ضروري ألسباب متعددة  

علم الفعال، األمر الذي جيعل املعلـم حيـس          التعليم الفعال يؤدي إىل الت      -١
و هذا اإلحساس جيعل املعلـم      . بالنجاح يف أداء مهمته و حتقيق أهدافه      

سعيدا يف عمله، مما يدفعه إىل مزيد من النشاط و مزيد من النجـاح و               
  .مزيد من السعادة
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روري أيضا للطالب، ض  التعليم الفعال ليس ضروريا للمعلم فقط، بل هو -٢
  .دون تعليم فعال يكون تعلم الطالب ناقصا يف العادةألنه ب

  التعليم الفعال يوفر الوقت و اجلهد من طرق املعلم و الطالب معا، ألن               -٣
عدم فعالية التعليم تؤدي يف الغالب إىل إعادته من أجـل الوصـول إىل              

و اإلعادة تنطوي على بذل جهد مضاعف و اسـتغراق وقـت            . التعلم
ناجح خيتار األساليب التدريسية اليت تعطى نتيجـة        و املعلم ال  . مضاعف

  .ممتازة بأقل وقت و جهد ممكن
.   التعلم الفعال ال يصاحبه تعلم واف فقط، بل يصاحبه تعلم سعيد أيضا             -٤

فالتعلم الفعال ينطوي على تشويق للطالب، و تنويع لألساليب و عدالة           
ينـة يف   يف املعاملة، و دفء اجتماعي يف غرفة الـصف، ووسـائل مع           

   ٤٩.التدريس، مما جيعل التعلم خربة سارة للطالب
 متثيـل مطابقا بأسس التعليم الفعال فعملية التعليم باستخدام طريقـة            

دد األدوار تتطلب أنشطة التالميذ يف حجرة الدراسة فعالة و يف هـذا الـص             
وار لتنمية مهارة الكالم مطلوب لكون       األد فاحلاجة إىل استخدام طريقة متثيل    

التالميذ على القيام باملواقف املتنوعـة لتحقيـق        و تشجع   هذه الطريقة تدفع    
  .ء تدريس اللغة العربيةاإجر

 األدوار يدخل أيضا يف إطار من املدخل        متثيلو جدير بنا أن نعرف أن         
بسيط و السمعي البصري  و يتكامل مع األسلوب املباشر، و يطبقه باختالف           

هو التركيز على األحداث بدال من األشياء أي توسيع مدى املعىن يف الكالم،             
و االنتقال من الكلمة و اجلملة إىل املوقف املتكامل املكون من سلسلة مـن              
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األحداث املتتابعة و املترابطة، و عادة ما يستخدم هذا األسلوب يف مرحلـة             
وعة من األعمال ذات موضـع      متقدمة بعض الشيئ، و يقوم املعلم بأداء جمم       

و يقـوم   . واحد، و يصحب أداء كل عمل منها وصف ملا يقـوم بعملـه            
الدارسون بعد ذلك بأداء هذه األعمال يف مجاعات صغرية علـى أن تقـوم              

  ٥٠.إحدى اجلماعات بالكالم املصاحب
ار أكثر إثارة للتالميذ مـا يتعلـق باملـشكالت          و القيام بتمثيل األدو     

اإلجتماعية أو احلضارية اليت تتصل حبيام اليومية أو املشكالت املعاصـرة أو            
االقليمية اليت متس املشاعر القومية أو العاطفية و يف هذه احلـاالت يكـون              

      ٥١.التلميذ أكثر إنطالقا يف التعبري عن دوره
تقمص األدوار مدخل حيوى لتدريس اللغة و ميكن أن يتم بتحويـل              

بناء على أبعاد هذا    الفصل إىل مسرح ميارس فيه كل تلميذ دورا، و ينصرف           
ختذ التمثيل مواقف اجتماعية بتحرك من خالهلا التالميـذ، أو          الدور، سواء إ  

سياسية أو العسكرية أو    مواقف تارخيية لشخصيات هلا أبعادها احلضارية أو ال       
فمن خالل هذه املواقف املسرحية ميارس التلميذ اللغة مـن خالهلـا            . الدينية

و من خالل هذه املواقـف املـسرحية        . فتؤدي وظائفها يف الفهم و اإلفهام     
ميارس أمناطا لغوية و كلمات و مجال و أساليب مما يسمعه أو يتحدث هو أو               

هذه املباريات اللغوية تزداد ثروة التلميـذ   و من خالل    . غريه به داخل اتمع   
اللغوية يف شكل كلمات جديدة يستخدمها أو معان جديدة تكتسبها األلفاظ           

كما أن أفكار التالميذ تنمو و خـربام        . جبوار املعاىن اليت سبق له أن عرفها      
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كل هذه اجلوانب تيسر للتلميذ أن ميارس اللغـة         . تزداد و أحاسيسهم تصقل   
  .واقفها الطبيعية العملية داخل اتمعبنجاح يف م

و ال تقتصر هذه الطريقة على التمثيل و تقمص األدوار املختلفة، بـل               
فهـو يعلـم    . تتعدى ذلك إىل اللعب اللغوي، فاللعب إعداد للحياة املكتملة        

قواعد السلوك، و يعلم استخدام اللغة استخداما حقيقيا فيه التنغيم و تلـوين             
نفعاالت، و تقليد أمناط لغوية صادرة عن أشـخاص هلـم         الصوت بأنواع اال  

مهارة التلميذ يف الكالم و أيـضا       و هذه تنمى    . أدوارهم االجتماعية و املهنية   
 يف جو   –االستماع، والقراءة، و الكتابة     : الفنون اللغوية األخرى  مهارات  يف  

  .طبيعي تقريبا يدفع التالميذ إىل ممارسة اللغة عرب هذه املناشط
اج هذه الطريقة إىل احلركة و النشاط و العمل و اهلواء الطلـق، و              حتت  

فالدروس ميكن أن تعطى بطريقة متثيلية يف حديقة        . هي ال تتقيد حبجر دراسية    
  .أوملعبها، أو مكتبتها. املدرسة
فيها يكون التعليم شائقا، و يكون األطفال سعداء حينمـا يقومـون              

يكونون سعداء يبذلون كل جهدهم و      و حينما   . بتمثيل أدوارهم يف دروسهم   
  . عملهم
    يكون التعليم عمليا، و يكون التالميذ عملـيني، و يـشعرون            ذاو 

بالسرور و الغبطة حينما يكلفون بالتمثيل، فهم يعملون بشوق و رغبـة، و             
يبذلون ما يف طاقتهم، و ما يف وسعهم، لنجاح ذلك التمثيل، و القيام بكـل               

  ٥٢.م و إخوام إذا وجدوا تشجيعا من أساتذشيئ يف إعداده و متثيله
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  املبحث الرابع

  "بيت األرقم" اإلسالمية مدرسة املعلماتحملة عن 

  .بالونج مجبري
    

بيت "تأسيس مدرسة املعلمات اإلسالمية  على مل هذه اللمحةتتش  
  .ئة التدريس هي واملناهج الدراسية ،أحوال التلميذات، "األرقم

  

  "بيت األرقم"تأسيس مدرسة املعلمات اإلسالمية : أوال

إحدى املدارس اليت " بيت األرقم" مدرسة املعلمات اإلسالمية تكون
ومؤسسه ". بيت األرقم"تقوم حتت إشراف املؤسسة معهد التربية اإلسالمية 

إلياس احلاج عبد املعيد، و األستاذ جواهر عبد املعني  و األستاذ حمني :هو 
ومن خلفيام الدراسية والتعليمية، كلهم من  ).رمحة اهللا عليهم أمجعني(

أن كانوا متخرجني بعد . خرجيي املعهد اإلسالمي العصري غونتور فونوروغو
عادوا  إىل بالونج لتحقيق آماهلم  و عزمهم على إنشاء املعهد من ذلك املعهد 

   ٥٣.اإلسالمي
بقرية بالونج لور شارع " بيت األرقم"يقع معهد التربية اإلسالمية 

 مترا من الشارع ١٥٠وموقع هذا املعهد .  بالونج مجبري٣٢كرانج درين رقم 
 كيلو ٢٢ن بالونج إىل مجبري م: املسافةالواصل بني مدينة مجبري ولوجمانج، و
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لونج إىل سورابايا من باو  ، كيلو مترا٤٧من بالونج إىل لوجمانج و  ،مترا
و  ،قرية كومالر جنوبا، و قرية توتول مشاال: وحدودها.  كيلو مترا١٩٨

  . قرية تاجنونج ساري شرقاقرية كرانج مشاندينج غربا، و
وأما مدرسة املعلمات اإلسالمية فتقع يف اجلهة اجلنوبية من الشارع 

  .ية بالونج و من قرية إيكري إيكرياملواجه لقر
بالونج مجبري جاوى " بيت األرقم"و أسس معهد التربية اإلسالمية 

و جاء تأسيس هذه املؤسسة بسبب نقصان .  م١٩٥٩الشرقية يف سنة 
املؤسسات اإلسالمية يف هذه املدينة و أكثر من أبناء املسلمني يدرسون يف 

رئيسي من تأسيس هذه املؤسسة هو لذلك كان اهلدف ال. املدارس النصرانية
نشر التعليم اإلسالمي ويئة املعلمني املتقنني للعلوم الدينية والعامة، وتزويدهم  
باملعارف والتجارب واملهارات األساسية استعدادا لعودم إىل اتمع والقيام 

  . بالواجبات الدينية
إذ ابتدأت  . بعون اهللا تطورا سريعا   " بيت األرقم "وقد تطورت مؤسسة    

 م، واملدرسـة    ١٩٥٩عـام   " بيت األرقم  " اإلسالمية ببناء املدرسة املتوسطة  
  العامـة   م، واملدرسة املتوسـطة    ١٩٦٧عام  " بيت األرقم  "اإلسالميةالثانوية  

عـام  " بيت األرقـم  "العامةو املدرسة الثانوية .  م ١٩٧١عام  " بيت األرقم "
و بعـد   ".  يت األرقـم  ب"وهذه املدارس أقيمت قبل وجود معهد       . م١٩٧٩

ففي شهر . مرور األيام صارت هذه املؤسسة يف تقدمها مؤسسة تربوية منظمة       
 م أسست يف هذه املؤسسة مدرسة املعلمني اإلسـالمية          ١٩٨٦رمضان عام   



 

 ٤٢ 

بيت " م أنشأت مدرسة املعلمات اإلسالمية       ١٩٨٩، و يف عام     "بيت األرقم "
   ٥٤".األرقم

مدرسة املعلمات اإلسالمية هي املدرسة اليت يــتركز تعليمهـا يف           و
أما الدراسة املـشروعة يف       .اال التربوي و التعليمي و هي خاصة بالبنات

تربية مدرسة املعلمات اإلسالمية فتساوي مع املدرسة املتوسطة احلكوميـة و           
بيـت  "حيث قامت مدرسة املعلمات اإلسـالمية   .  الثانوية احلكومية  املدرسة
وتقـسم إىل   . بتنفيذ الربامج التعليمية أو املناهج الدراسية يف الفصول       " األرقم

 تلميذاتقسمني رئيسني، مها القسم الدراسي العادي و هذا القسم خاص بال          
أو التكثيفي و    يف املدرسة االبتدائية والقسم الدراسي التجريـيب        اتاملتخرج

وأمـا مـدة    .  يف املدرسة املتوسطة أوالثانوية    اتهذا القسم خاص باملتخرج   
الدراسة فهي ست سنوات للقسم الدراسي العادي وأربع سـنوات للقـسم            

  . الدراسي التجريـيب
التلميذات  ت يف هذه املدرسة كان    ن أمسائه تلميذاتو منذ أن سجل ال      
درسة املتوسطة و الثانوية اليت عقدا       اإلختبارات على املستوى امل    اتمشارك

 الشهادة ألجلها، إضافة إىل ذلك فاملعهـد        نوزارة الشؤون الدينية و استحق    
نفسه هناك اإلختبارات النهائية، و الطـالب الـذين اشـتركوا يف هـذه              

  . اإلختبارات حيصلون على الشهادة من املعهد
، كانت وزارة   ٢٠٠٥ يناير   ٢٨يف تاريخ    أن   ٥٥أكد رئيس املؤسسة  و    

الشؤون الدينية اإلندونيسية أقرت معادلة شهادة مدرسة املعلمني و املعلمات          
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 ٤٣ 

ــة  ــة احلكومي ــة الثانوي ــازة املدرس ــرار بإج ــالة الق ــبا برس ،  مناس
لنت جلنة التفتيش و املراقبة التابعة  و بعد ذلك أع   .٢٠٠٥/C/Kep/MN/٢٥:التالية

لوزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية إعالنا رمسيا عن حصول هذه املدرسة على           
.”A“نتيجة 

  

" بيـت األرقـم   "و أنشطة التلميذات يف مدرسة املعلمات اإلسالمية          
 أنواع و هي العبادة و التعلم و التمرن أو التـدرب علـى              ةحتتوى على ثالث  

صري التلميذات داعيات لدين اهللا ببذل اجلهد لتحقيق عزة اإلسالم          األمل أن ت  
و أيضا تعتمد هذه املدرسة على شعار املعهد املتعارف عليه و           . يف هذا العامل  

، لذلك تعطـي هـذه      "يقوم املعهد جلميع شعب إندونيسيا بغري متييز      : "هو
 اال السياسي   املدرسة الفرصة الكافية لكل تلميذاا دون إعتبار النتمائها يف        

  . أو احلركة اإلجتماعية يف بالد إندونيسيا
  

  أحوال التلميذات: ثانيا

بيـت  "يت يدرسن يف مدرسة املعلمات اإلسالمية كانت التلميذات الال  
 أربع مائـة و مثـانون        م عددها  ٢٠٠٨-٢٠٠٧بالونج مجبري للسنة    " األرقم

ج التعليميـة يف    وتستغرق الربام .  تلميذة و تتكون من عشرة فصول      )٤٨٠(
الصباح مخس ساعات من الساعة السابعة إىل منتصف الساعة الواحدة، ويف           

وجدير بالـذكر أن    . املساء ساعة واحدة من الساعة الثانية إىل الساعة الثالثة        
التلميذات جيئن من مناطق خمتلفة  داخل جاوى وخارجها مثل، كاملانتـان و             

  ٥٦.ريهاسومطرا ونوساتنجارا وفلوريس ومالوكو وغ
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 ٤٤ 

بتهذيب تلميذاا على " بيت األرقم "قامت مدرسة املعلمات اإلسالمية     
مهمة الدعوة لكى يقمن بنشر الدعوة اإلسالمية بني ظهراين اتمع إذا رجعن            

لنشاطات و أنواع احلركات و الربامج      فال خيلو هذا املعهد من ضروب ا      . إليه
املخططة اليت ترمي إىل غرس العقيدة الراسخة يف نفوس الطالب و تكـوين             
األخالق السامية و ترقية املستوى العقلي و العلمي و تربية الرياسة و التعويد             
  .على اإلعتماد على النفس بتنفيذ املناهج الدراسية و الربامج اإلضافية األخري

  
  ملناهج الدراسيةا: ثالثا

و مدرسة املعلمات اإلسالمية هي املدرسة اليت يـتركز تعليمهـا يف             
اال التربوي و التعليمي و هي خاصة بالبنات، و هذه املدرسة تابعة لألنظمة             

كانـت املنـاهج    و. املهمة و هي كلية املعلمني اإلسالمية غونتور فونوروغو       
توىل اإلهتمام باجلوانب   " بيت األرقم "الدراسية يف مدرسة املعلمات اإلسالمية      

فالتربية فيها تعتمد على املنهج  الدراسي       . املليئة بالقدوة بعد اجلوانب النظرية    
للمعهد اإلسالمي العصري غونتور فونوروغو و مناهج وزارة الشؤون الدينية          

مـع االسـتفادة ممـا       اإلندونيسية حىت يسهل تناوهلا و تطبيقها يف اتمـع        
  .اخترع من النظم و الوسائل التربوية و التعليمية العصريةاستحدث و 

بيـت  "و املواد الدراسية يف مدرسة املعلمني و املعلمات اإلسـالمية           
  : تضم على أربعة أنواع، و هي كما يلي"األرقم

  الدراسة اإلسالمية. ١
  اللغة العربية. ٢

                                                                                                                                      
  



 

 ٤٥ 

  املناهج الوطنية. ٣
  املعهدية. ٤

هي اللغة العربية بالنسبة للمواد الدينية و       و كانت اللغة املستخدمة فيه      
. العربية و اللغة اإلجنليزية للمواد املتفرعة منها و اللغة اإلندونيسية لبقية املواد           

و أما لغة التخاطب بني منسبيه فهي اللغتان العربية و اإلجنليزية، حيث أجـرب              
أسـبوع  التالميذ على التخاطب ما على مدار أسبوع عن طريق التناوب يف         

  .كامل بنظام صارم
  

  هيئة التدريس: رابعا

يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس و الذي يتكـون مـن املدرسـني و              
 )٦٣(ثالثة و ستون    " بيت األرقم "املدرسات يف مدرسة املعلمات اإلسالمية      

خرجيـوا اجلامعـات يف الـشرق       : هم كما يلي   خلفية دراست  تكون. مدرسا
ا احلاملون لشهادة الليـسانس، املدرسـون       األوسط و اجلامعات يف إندونيسي    

وا املـدارس العامـة و      جياملتخصصون يف التخصصات العلمية املختلفة، خر     
األهلية يف إندونيسيا، خرجيوا مدرسة املعلمني و املعلمات اإلسـالمية علـى            

 .اختالف سنوات التخرج

ى و يف مدرسة املعلمات اإلسالمية يكون تعليم اللغة األجنبية يتركز عل            
تزويد الطالبات بالكفاءات اللغوية األساسية اليت تشمل أربع مهارات لغوية و           

ت هـذه   حتقيقا هلذا األمل أنشأ   .  الكتابة هي اإلستماع و الكالم و القراءة و      
. املدرسة قسما خاصا للنهوض مبستوى اللغات حتت إشراف قسم إحياء اللغة          

ية بقصد التشجيع و التزويد      هذه املدرسة بتنفيذ النشاطات اللغو     تقومو أيضا،   



 

 ٤٦ 

بالقدرة على  احلوار، و يقسم األسبوع إىل قسمني جيعل يف أسبوع واحـد              
أسبوعا للتحدث باللغة العربية و األخرى للتحدث باللغة اإلجنليزية مع نـشر            

مل  الـذي اإلصدارات باللغتني حيث وضع قسم إحياء اللغة العقاب املباشـر           
إضافة إىل ذلك فاللغـة     . ىل أمهية اللغة نفسها   تجاوز نظام اللغة و إرشادهن إ     ت

العربية هي لغة التدريس يف هذه املدرسة و تستخدم لشرح املواد العربيـة و              
  .بتدأ من السنة الثانيةتالدينية والذي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٧ 

  املبحث اخلامس

  الدراسات السابقة

  

 أمهية االطالع على الدراسات السابقة: أوال    
 وكل  وث العلمية الدراسات السابقة من بعض البح    تبحث الباحثة عن    

. تبحث عن طريقة و استراتيجية يف تعليم مهـارة الكـالم  البحوث من هذه   
البحوث العلمية اليت قـام ـا   ملعرفة هذه الدراسات السابقة    االطالع على   و

من خالل موضوع البحـث     الدراسات السابقة   تبني الباحثة   .  سابقا الباحثون
للباحثة تبني  يو من هذه  الدراسات السابقة       . البحث نتائج و مشكلة البحث و

مث احملاولة  املتحصلة عليها   تعليم مهارة الكالم و األشياء       عنالبحوث العلمية   
  .عن تنمية مهارة الكالم باستخدام طريقة متثيل األدواربالبحث العلمي للقيام 

  
   السابقةمناذج من الدراسات: ثانيا

  :هييف الدراسات السابقة وهلا الباحثة من البحوث اليت تتنا  
حبث تقوميي عن (تدريس مهارة الكالم  :دراسة خريي أبو صريي. ١

طريقة التدريس و تكوين البيئة العربية يف املعهد رشيدية خالدية 

 البحث العلمي اجلامعي لدراسات العليا )آمونتاي كاليمنتان اجلانوبية
  .٢٠٠٢إلسالمية احلكومية ماالنج، اجلامعة ا

يكشف هذا البحث عن الطريقة املستخدمة يف تدريس : مشكلة البحث
مهارة الكالم و البيئة اللغوية يف معهد رشيدية خالدية آمونتاي 



 

 ٤٨ 

كاليمنتان اجلانوبية و أسباب ضعف طالب املعهد املتحدث باللغة 
  .العربية مث العالج من هذه األسباب

لطريقة املستخدمة يف تدريس مهارة الكالم لطالب الفصل أن ا: النتائج
الثالث العايل الديين باملعهد رشيدية خالدية آمونتاي هي طريقة القراءة و 
الترمجة، و البيئة اللغوية ال تدفع عملية تدريس مهارة الكالم و ذلك 

) ٢(خطأ الطريقة املستخدمة يف التدريس ) ١: (لوجود األسباب  اآلتية
عدم ) ٣(رفة و خربة املدرس عن طريقة تدريس هذه املهارة قلة مع

عدم اقامة أكثر الطالب ) ٤(مطابقة الطريقة املستخدمة باملواد املدرسية 
قلة املواد العربية املقروؤة ) ٦(قلة املساكن الطالبية فيه ) ٥(داخل املعهد 

  .عدم النظام اللغوي) ٨(قلة األنشطة اللغوية ) ٧(
دراسة عن تعليم (استراتيجية تعليم اللغة العربية  :لصدراسة أمحد خم. ٢

 )مهارة  الكالم  يف املعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسن منوذجا
 البحث العلمي اجلامعي لدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية

  .٢٠٠٤ماالنج ، 
ية تعليم اللغة العربية و خاصة هذا البحث يتركز يف كيف: مشكلة البحث

يف تعليم مهارة الكالم باملعهد العايل اإلسالمي بامكاسن، و ما األسباب 
و العوامل األغلبية اليت تؤثر يف تعليم الكالم  و كذلك صورة 
استراتيجية تعليم الكالم اليت تتكون من الطرائق و الوسائل التعليمية و 

  .التقدير يف تدريس الكالم
أن تعليم الكالم يف اللغة العربية باملعهد العايل اإلسالمي : النتائج

احلكومي بامكاسن قد سارت سرية صحيحة باستعمال الطرائق املناسبة 



 

 ٤٩ 

يف تعليمها و هي طريقة السمعية الشفوية و طريقة األسئلة و األجوبة و 
طريقة املباشرة و طريقة التحاورية و استعمال الوسائل التعليمية املقتصدة 
و هي الشرائح و الصورة الثابتة و الرحالت أو الزيارات التعليمية، و 
هناك وسائل أخرى تعني كثريا يف تكوين الطالب قادرين على التحادث 
و التكلم باللغة العربية و هي إعطاء املفردات اجلديدة كل يوم و أسبوع 

 اجليد اللغة و املسابقة يف اخلطابة باللغة العربية ولكن يف هذا التعليم
يكون مسئلة ضرورية يف تعليم الكالم و هي العوامل األغلبية الداخلة 
. املؤثرة فيه هي عدم الدوافع و امليول و االهتمامات لدى طالب  املعهد
  .  و التقدير منه هو التقدير الشفوي و التحريري مرتني يف السنة اجلامعية

إستراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه  :دراسة سيف املصطفى. ٣

دراسة حالة يف الربنامج اخلاص (التعليم والتعلم على السياق العام 

 البحث )لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
العلمي اجلامعي لدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

٢٠٠٦.  
 هذا البحث يريد الباحث الكشف عن إستراتيجية ويف: مشكلة البحث

تعليم مهارة الكالم ومشكالا يف إجتاه التعليم والتعلم على السياق العام 
  . يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

إستراتيجية تعليم مهارة الكالم باجتاه التعليم والتعلم على السياق : النتائج
 هي إستراتيجية Jigsaw Methodريقة العام اليت إستخدمها الباحث ط

جذابة وممتعة، وذلك ليكون الطلبة متحمسني ومنتبهني يف الدراسة وال 
املشكالت . يصيبهم امللل، والطالب حيصلون على تعلمهم حصيلة جيدة



 

 ٥٠ 

باستراتيجية Jigsaw Method   اليت يواجهها املعلم عند تطبيق طريقة  
إختيار املواد التعليمية : العام هي اجتاه التعليم والتعلم على السياق 

املناسبة حلياة الطالب اليومية، واملواد تنقسم إىل عدة املهارات الدراسية 
لكي يستطيع أن تقسم إىل اموعات املتعددة، وحيتاج إىل املؤنة إلعداد 

  .الوسائل التعليمية بعدد الفرقة أو اموعة قبل التدريس
تنمية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوين يف  :دراسة صوف رجال. ٤

، البحث العلمي اجلامعي    املدرسة العالية دار املخلصني أتشيه الوسطى     
  .٢٠٠٧لدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

بعد املالحظة اليت قام ا الباحث فظهرت أن مهـارة           :مشكلة البحث 
ة املدرسة العالية دار املخلصني أتشيه الوسطى غري جيدة، و          الكالم لطلب 

من أسباا أن طريقة تدريسها غري فعالة و أراد الباحث أن يـصلحها و              
و . يرقيها من خالل التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات      

تنمية مهارة الكـالم لـدى الطلبـة يف         ) ١: (أهداف هذا البحث هي   
الية اإلسالمية دار املخلصني خالل التعلم التعاوين بأسـلوب         املدرسة الع 

املعوقات اليت تواجه عملية التعليم     ) ٢(تقسيم الطلبة إىل اموعات، و      
مدى فعاليـة   ) ٣(يف تنمية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوين، و          

  . التعلم التعاوين
لم التعـاوين   أن استخدام الـتع   ) ١: (و نتائج هذا البحث هي    : النتائج

) ٢(بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات فعال يف تنمية مهارة الكالم،           
مخس خطوات التعليم املستخدمة من خالل التعلم التعـاوين بأسـلوب       

 و ،)student centered(تقسيم الطلبة إىل اموعات متركز على الطلبة 
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الكالم من خالل   املعوقات اليت تواجه عملية التعليم يف تنمية مهارة         ) ٣(
) ب(سيطرة الطلبة املاهرين على النقـاش و الـتكلم،          ) أ: (التعلم هي 

فاعلية الفصل الصائقة، تسبب الصعوبة يف تنظيم مكان اجللوس كمـا           
احلـصة  ) ج(أراده التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات         
) ٤(تعلم، و   اجلاهزة حمدودة حىت ينتهي وقت احلصة دون االنتهاء من ال         

 يف اإلختبـار    ١٤،٦٦الم من متوسط الدرجـة      ترفع درجة مهارة الك   
 و احللول املقترحة من طـرف . بعديختبار ال  يف اإل  ١٩،٧٣القبلي إىل     
التعلم من خالل التعلم التعاوين بأسـلوب تقـسيم         ) ١: (الباحث فهي 

 الطلبة إىل اموعات ميكن أن يرفع مهارة كالم الطلبة و لذلك ينبغـي            
للمدرس يف هذه املدرسة أن يطبقه يف عملية التعليم و تعلم اللغة العربية،             

على املدرس أن يوفر فرصة جيدة للطلبة ليمارسـوا الكـالم يف            ) ٢(و  
مواقف متنوعة، و مرتبطة باهتمامتهم و ميوهلم و مشبعة حلاجـام و            

  .متطلبات منوهم النفسي و االجتماعي و األكادميي
  
  االفادة: ثالثا

املتعلقة بتعليم مهارة الكالم فيتـبني      الدراسات السابقة   مناذج  بالنظر إىل   
تنمية مهارة الكالم   تتحدث عن     دراسات السابقة مل  الموضوعات  للباحثة أن   

ورغم ذلك فإن الباحثة استفادت كثريا مـن        . باستخدام طريقة متثيل األدوار   
 توصل إليها الباحثون    هذه الدراسات السابقة، ال سيما من نواحى النتائج اليت        

و يف هذا البحث احلايل      . وكذا املصادر و املراجع اليت إعتمد عليها الباحثون       
ستعاجل الباحثة تنمية مهارة الكالم باستخدام طريقـة متثيـل األدوار لـدى             
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" بيـت األرقـم  "يف مدرسة املعلمات اإلسالمية  )ب (تلميذات الصف الثاين
فعالة و أسلم ممـا     طريقة  طريقة  ال ن تكون هذه  تتمىن الباحثة أ  و. بالونج مجبري 

   .تقدم من الطرق
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  الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة  

  

  البحثمنهج تصميم : أوال  
للبحث العلمي تعاريف كثرية وهي تؤكد استخدام الطرق واألساليب         

املعرفـة  العلمية للوصول إىل حقائق جديدة  و التحقق منها و االسهام يف منو              
و بينما تؤكد تعاريف أخرى اجلوانب التطبيقية للمعرفة العلمية يف          . اإلنسانية

ومن هذه التعاريف هي تعريف  رومل       .  حل مشكالت علمية معينة يف احلياة     
)Rummel( للبحث العلمي بأنه تقصى أو فحص دقيـق الكتـشاف          :  وقال

حقـق منـها، و مـن       معلومات أو عالقة جديدة، و منو املعرفة احلالية و الت         
التعريف اآلخر الذي يؤكد األغراض العلمية هو تعريف البحث العلمي الذي           

 أن البحث هو احملاولة الدقيقة الناقدة للتوصـل  )Van Dalen(قدمه فان دالني 
و احملاولة اليت تريـدها    ٥٧.إىل حلول املشكالت اليت تؤرق اإلنسان و حتريه

الباحثة يف عملية البحث العلمي هي حل  املشكالت  اليت جتـدها بعـد أن                
" بيت األرقـم  "الحظت املشكالت  التعليمية يف مدرسة املعلمات اإلسالمية         

  .)ب(ة مهارة الكالم لتلميذات الصف الثاينبالونج مجبري يعين تنمي
 الصفي  اإلجرائيأما نوع البحث املستعمل يف هذا البحث فهو البحث            

)Classroom Action Research(    وهو البحث الـذي يـصف النـشاطات ،

                                                  
٥٧،]qي آ���o +� ا�*�+  ��ن دا��9، �� آ��ب L:�,�U+ ا����+ �U,� و أ�J و ��	
�*�ه� ا���K #" ا�� 

 )�=
 .٢٠. ، ص)١٩٧٨دار ا�dV8� ا�'�,��، : 
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اجلارية يف حجرة الدراسة مث القيام باحملاولة لتحسني و لتنمية عملية و بـرامج    
 و كذلك هذا البحث يقدم اإلعانة للمدرس يف عملية التعليم           ٥٨.التعليم  فيه  

والتعلم لتحسني مهنته يف الفهم واإلفهام عنـد التـدريس وحينمـا يـتعلم           
 جرائي الـصفي   وقال كاسب اهللا مما يتعلق ذا األمر أن البحث اإل          ٥٩.املتعلم

 الذي جيري يف الفصل، وهدف هذا البحث هـو          هو البحث يف ميدان التربية    
حتسني وتنمية جودة التعليم والتعلم اليت تتمثل يف ارتفاع تشويق الطـالب و             
رغبتهم يف التعليم والتعلم، واستيعام يف املواد املدروسة و سـيطرم علـى             

    ٦٠.الدرس
٦١ Ebbutو قال إيبوت   

ي دراسـة   الـصف جرائ إن البحث اإل(١٩٨٥)
منظمة يقوم ا جمموعة من املدرسني ألجل إصالح العملية التعليمية خـالل            

  .  عملية تعليمية معينة  مع تأملهم يف نتائج هذه العملية التعليمية و تقوميها
 الصفي هي إجياد العمل احملتاج إليه لتحليـل         جرائيحقيقة البحث اإل  و  

 الصفي  جرائيا، أهداف البحث اإل   هلذ. املشكلة اليت وجدها املدرس يف التعليم     
. ليست البراز أسباب املشكالت اليت يواجهها املدرس يف التدريس فحـسب          

بل أبعد منها إلعطاء حل املشكالت عند املدرس يف التدريس و بعبارة أخرى             
 الصفي هو جتربة األفكار يف تطوير الظروف أو إصـالحها           جرائيالبحث اإل 

  .ليكون التعليم أحسن مما قبل
                                                  

٥٨ Sukidin, Basrowi dan Suratno, Manajemen Penelitian Tindakan Kelas (Penerbit Insan 
Cendekia,  ٢٠٠٧), hal. ٦.  

٥٩ Rofiuddin, Rancangan Penelitian Tindakan: Konsep dan Aplikasinya. Makalah 
Disampaikan  Pada   Lokakarya Tingkat Lanjut Penelitian Kualitatif, (Malang: Lemlit 
IKIP Malang, ١٩٩٥), hal. ٢٥. 

٦٠ Kasihani Kasbolah, Penelitian Tindakan Kelas  (Malang: Dirjen Dikti Depdikbud, ١٩٩٨), hal. 
٣٤. 

٦١ Rochiati Wiriatmadjaya, Metode Penelitian Tindakan Kelas Untuk Meningkatkan 
Profesionalisme Guru dan Dosen (Bandung: Rosda Remaja Karya, ٢٠٠٧), hal. ١٢. 
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 ،)Colaborative Partisipatoris( املشاركةجيري هذا البحث بنظام و
و يف عملية البحث كانـت      . وهو املشاركة بني الباحثة واملدرسة يف الفصل      

الباحثة واضعة خطة العمل مع القيام باإلجراء العملي واملالحظة والتقومي وغري           
 هلمـا   املشاركة بأن املدرس والباحث يف نظام       ٦٢كما قدم رفيع الدين   . ذلك

نفس اخلطة واألهداف وكذلك يف عملية مجع البيانات أو املعلومات وحتليلها،         
  .وتأملها
 هو البحث الذي قام بـه        إن البحث اإلجرائي العملي    ٦٣وقال عقيب   

ـ بنظـام   املدرس يف الصف عن طريقة التصميم، والعمل، والتقومي           شاركةامل
ويهدف لتحسني عملية  التعليم  إىل أن تكون نتيجة تعلم التالميذ مرتفعة و              

والبحث اإلجرائي  . يف هذا الصدد لتكون كفائة لغوية للتلميذات غري متدنية        
  :له خصائص وهي

  .ة من املدرس املشكلة صادر )١
 . مستهدف لتحسني جودة عملية التعليم )٢

 . الطريقة الرئيسية هي التقومي الذايت مع اتباع قواعد البحث )٣

 . متركز على عملية التعليم )٤

 .    كان املدرس بصفة الباحث )٥

  
  
  

                                                  
٦٢ Rofiuddin, Op. Cit., hal. ١٢.  
٦٣  Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru (Bandung: CV. Yrama Widya, ٢٠٠٦), 

hal. ١٦. 
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 ميدان البحث و عينته: ثانيا  
بيـت   " الباحثة ميدان البحث يف مدرسة املعلمات اإلسـالمية        تعين

ولقد اختارت الباحثة ميـدان     . )ب(بالونج مجبري، و يف الفصل الثاين     " األرقم
البحث يف املدرسة املذكورة، معلومة لتدىن مهارة كالم التلميـذات باللغـة            
العربية  ونقصان استخدام الطريقة التعليمية الفعالة يف عملية التعليم، وضرورة           

  .دوار أو لعب األدوارتنمية مهارة الكالم باستخدام متثيل األ
 مدرسة  )ب(عينة هلذا البحث فهي سائر تلميذات الصف الثاين         الو أما   

بالونج مجبري، و الذي يبلغ عددهن سبع و        " بيت األرقم "املعلمات اإلسالمية   
  .عشرون تلميذة

    

  خطوات البحث: ثالثا

 تصميم هذا البحث على ما أشار إليـه كـيمس            الباحثة يف  تعتمدإ
  وهو يتم البحث يف أربـع خطـوات،   Kemmis and Taggart ٦٤وتيغارت

  . اإلنعكاسو) ٤(واملالحظة، ) ٣(و التنفيذ، ) ٢(التخطيط، ) ١: (وهي
ما مدى فعالية طريقة  عالمة سؤال كبري و هو  هذا البحث مناءدتبا

تنمية مهارة الكالم لتلميذات الصف الثاين مدرسة املعلمات متثيل األدوار يف 
لذلك حيتاج هذا البحث إىل الدراسة . بالونج مجبري ؟" بيت األرقم"اإلسالمية 

التمهيدية  لتشخيص مشكالت تنمية مهارة الكالم باللغة العربية يف الصف و 
لها مث تصميم اخلطوات اليت ستعملها الباحثة و مالحظتها يف ميدان ح

                                                  
٦٤ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V.  

(Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٧), hal. ٨٤. 
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البحث، و كذلك اإلنعكاس على الظواهر اليت تواجهها الباحثة إما من جهة 
  .النجاح  و من جهة الفشل يف تطبيق طريقة متثيل األدوار

و لتوضيح عن إجراء هذا البحث فتبني الباحثة خطوات البحث كما 
  :الرسم التايل

  
  
  
  
  

  
  :أما تفصيل دور البحث فكما يلي

   الدراسة التمهيدية-١

قبل أن تعني الباحثة العمل إلصالح  ظروف التدريس يف الصف فتقوم            
ليت الباحثة بالدراسة التمهيدية و هي احملاولة لنيل البيانات املتعلقة باملشكالت ا          

و يف هذه الدراسـة تقـوم       . تواجهها املدرسة و التلميذات يف عملية التعليم      
الباحثة جبمع البيانات بواسطة املالحظة لتشخيص مشكالت التعليم و خاصة          
باملشكلة اليت تتعلق بالطريقة املستخدمة يف عملية التعليم، و تقـوم الباحثـة             

و . الكـالم لية تعليم مهـارة  ات حول عمميذلتباملقابلة مع املعلّمة و بعض ال 
 مـستوى ختبار اللغوي ملعرفـة     أيضا تقوم الباحثة باإلختبار القبلي و هو اإل       

ل  يف التعلم باستخدام طريقة متثي     نشتركي يف مهارة الكالم قبل أن       اتميذلتال

  أو ا!����س 

  و ا!����سأ 
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ختبار هي النتيجة األوىل لتكون دلـيال عـن         و النتيجة من هذا اإل    . األدوار
  . و خاصة يف مهارة الكالماتذميلتالالكفائة اللغوية 

  
   التخطيط-٢

    تنظيم و تصميم اخلطة الدراسية)أ

 الباحثة و املدرسة بتنظيم اخلطة الدراسية لتدريس مهارة الكـالم           تماق
باستخدام طريقة متثيل األدوار و تنظيم أهداف التعليم العامة و اخلاصة مـن             

ئل التعليمية و الكتـاب     كل مواد التعليم، و أنواع الوظائف، و إعداد الوسا        
  .املقرر

و تشتمل هذه اخلطة الدراسية على اخلطوات، وفيما يلي البيان املـوجز            
  :سيدرت الواتعن خط
 إعداد نص متثيل األدوار على صورة احلـوار و احملادثـة املناسـبة              )١

  .مبستوى التلميذات  لتأثري االهتمام و امليول منهن
ة التعليم باستخدام طريقة متثيل      إخبار موضوع الدرس و إجراء عملي      )٢

  .األدوار
 شرح املفردات و موضوع الـدرس شـرحا واضـحا مث توزيـع              )٣

التلميذات إىل مخس جمموعات و توزيع األدوار هلن للقيام بتمثيـل           
  .األدوار

على   توزيع نص متثيل األدوار للتلميذات و قيام التلميذات بتدريب            )٤
  .التمثيل

  .تلميذات لتقدمي األسئلة عن مضمون التمثيل  إعطاء الفرصة لدى ال)٥
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  عرض التمثيل من سائر التلميذات مطابقا باملوضـوع و إعطـاء             )٦
  .املالحظة من املدرسة حنو األخطاء و النقصان

  .  التقومي على التمثيل السابق)٨
  .   عرض التمثيل من إحدى اموعات املثالية)٩
 .ه من التلميذات إختتام الدرس بإلقاء السالم و رد)١٠

و سـيتم   . و هذه خطة الدراسة هي اخلطة املستخدمة يف الدور األول           
هذا البحث يف الدور األول إن كانت الباحثة قد حـصلت علـى اهلـدف               

ولكن إن كانت فاشلة فتصحح الباحثة خطة التدريس لعملية التعليم          . املنشود
  .يف الدور التايل

  
   معيار النجاح)ب

 الصفي هو اهلـدف     جرائينجاح يف هذا البحث اإل    إن تصميم معيار ال   
. املطلوب، و ذلك تنمية مهارة كالم التلميذات باستخدام طريقة متثيل األدوار    

و استخدام هذا املعيار لتعيني جناح البحث يف الدور األول، إضافة إىل ذلـك              
  . لفحص األخطاء اليت تتطلب التصويب و التكميل يف الدور التايل

  :إذا توفرت فيه ثالث نواحي، و هيبحث وسيتم هذا ال
  .قدرة التلميذات تنمية مهارة لغوية و خاصة يف مهارة الكالم. ١
قدرة التلميذات متثيل األدوار دون احلياء أو اخلوف على األخطاء و           . ٢

  .النقصان طوال عملية التعليم
  .قدرة التلميذات التعاون مع سائر التلميذات يف أداء متثيل األدوار. ٣
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و لتقومي الكفاءة اللغوية للتلميذات فتستخدم الباحثة تقيـيم الكفـاءة          
ختبارات مهارة النطق و احلديث      إل خرباء القياس   الذي حدده     ملهارة الكالم 

(Dr. Heaton)كما نقله عبد اخلالد حممد من كلمات الدكتور هتون 
 و هي ٦٥

فنورد فيما يلي تفصيل كل     . النطق و القواعد و املفردات و الطالقة و الفهم        
  :منها
  النطق: أوال

 النتيجة املعيار الرقم

 ٥ مفهوم متاما مع وجود لكنة خفيفة .١

 ٤ مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضحة .٢

 ٣ أخطاء النطق و تقود إىل سوء الفهمبعض  .٣

 ٢ يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق .٤

 ١ ال ميكن فهمه لكثرة أخطاء النطق .٥

  
    القواعد: ثانيا

 النتيجة املعيار الرقم

 ٥ يرتكب أخطاء حنوية و صرفية قليلة جدا ال تؤثر يف فهم املعىن .١

 ٤ يه متامامع كثرة األخطاء  النحوية ميكن فهم  ما يعن .٢

 ٣ ه النحوية يف عدم فهم املعىن أحياناؤتسبب أخطا .٣

 ٢  بسبب األخطاء النحوية– إال القليل –يصعب ما يقول  .٤

 ١ لكثرة األخطاء النحوية ال ميكن فهم أي شيء مما يقول .٥

   
  

                                                  
٦٥  M. Ainin, M. Tohir, dan Imam Asrori, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: Misykat, ٢٠٠٦), hal. ١٦٩. 



 

 ٦١ 

  املفردات: ثالثا

 النتيجة املعيار الرقم

 ٥ اللغةيستخدم نفس املفردات اليت يفضلها أهل  .١

 ٤ يستخدم ألفاظا غري معربة أحيانا و لكن املعىن ما يقوله مفهوم متاما .٢

يستخدم بعض االلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف عدم وضـوح معـىن             .٣
 بعض فقرات حديثة

٣ 

 ٢ قلة املفردات و استخدامه يف غري السياق املناسب .٤

 ١  االطالقجهله بكثري من املفردات و الكالم غري مفهومة على .٥

      
 الطالقة: رابعا

 النتيجة املعيار الرقم

 ٥ يتحدث بطالقة  كأهل اللغة .١

 ٤ إستطاعته يف التعبري متاما عما يريد مع بعض التردد و التكرار .٢

 ٣ كثرة التردد و البطء الشديد و قد يصعب فهم ما يقول  .٣

 ٢ يقولمته يف زمن طويل حىت يصعب فهم ما صكثرة التردد و  .٤

 ١ ال ميكن فهم ما يقول لكثرة تردده و طول فترات الصمت يانبه .٥

  
 الفهم: خامسا
 النتيجة املعيار الرقم

 ٥ مفهوم متاما بغري صعوبة .١

 ٤ يف حالة عادية، مفهوم ما يقال و لكن قد يطلب إعادة .٢

 ٣ مفهوم أكثر ما يقال يف حالة البطء من عادة بتكرارات .٣

أكثر الصعوبة يف احملادثة حىت يفهم إذا ألقـي القـول يف         يواجه   .٤
 حاله بطيئ مع أكثر التكرارات

٢ 

 ١ ال يفهم ما يقال إليه، لو كان يف أبسط و أسهل القول .٥



 

 ٦٢ 

) ٢(،  ضعيف) ١: (و تفصيالت النتيجة لكل منها مخس مستويات وهي       
  .ممتاز) ٥(جيد، و) ٤(مقبول ، و) ٣(ناقص، و

 الباحثة مع املدرسة، فقيل مت يف التعلم إذا كانت           هاح تناقش و تعيني معيار النج   
  .  من جمموع املستويات اللغوية١٧من التلميذات حيصلن على نتيجة  % ٧٠
  

   التنفيذ-٣

تتم هذه املرحلة داخل الفصل، و ستقوم الباحثة باإلجراءات اليت توافق           
ق ألن أحـوال و     بالتخطيط و هذا ال يعين أن الباحثة ال خترج منه بـاإلطال           

لذلك يف هذه عملية تعليم مهـارة       . عملية التدريس يتطلب التغيري و التحويل     
الكالم باستخدام طريقة متثيل األدوار تعملها الباحثة نفسها بصفتها املعلّمة، و           

  . تساعدها املدرسة بصفتها مشاركة يف مالحظة عملية البحث
  
   املالحظة -٤

 مجـع البيانـات املتعلقـة بالنـشاطات         و املراد باملالحظة هنا عملية    
  وتقام املالحظة حني عملية التعليم و التعلم الذي يكون وقتـها             ٦٦.التعليمية

لذلك نشاط املالحظة ينبغي أن تتوفر فيـه هـذه          . شيا مع تنفيذ العمل   متما
  :األمور اآلتية

  
 

                                                  
٦٦ M. Adnan Latief, Penelitian Tindakan Kelas  Pembelajaran Bahasa Inggris (Malang: Jurnal 

Ilmu Pendidikan (Juni ٢٠٠٣, Jilid ١٠, Nomor ٢), hal. ١٠٧. 



 

 ٦٣ 

  بيانات البحث و مصادرها )أ
أما الكمي  . تنقسم البيانات يف هذا البحث إىل قسمني كمي و كيفي         

و الكيفي فتحـصل    . فتحصل عليه الباحثة  من نتيجة التلميذات يف اإلختبار        
،  اليت تتعلق مبعيار النجاح    و الوقائع يف عملية التعليم    احلركات  عليه الباحثة من    

أحوال الفصل، محاسة التلميذات، و تطبيق طريقة متثيـل األدوار، و كـل             
و مصادر هذه البيانات هي مدرسة      . مؤشرات و تغريات من العملية التعليمية     

مدرسة يف   )ب( الثاين صفاملادة  بصفتها املشاركة و كذلك سائر تلميذات ال        
-٢٠٠٧ الدراسـي    بالونج مجبري يف العام   " بيت األرقم "علمات اإلسالمية   امل

  .  م٢٠٠٨
  
  البحث أدوات  وأساليب مجع البيانات )ب

 الباحثة بإعداد األدوات املهمـة هلـذا        تماإلجراء نشاط املالحظة ق   
األدوات األولية، وهي الباحثة نفسها ألا      ) أ: ( الصفي وهي  جرائيالبحث اإل 

يف (وات يف هذا البحث وفقـاً بفكـرة بوغـدان و بـيكلن              من أهم األد  
) ب(و.   أنّ الباحث أعلم بكلّ البيانات و كيفية إختاذ موقفهـا           ٦٧؛)مولونج

) ٣( املقابلـة، و   نقـاط ) ٢( و  املالحظة، أوراق) ١(األدوات الثناوية وهي    
  .االختبار) ٥( الوثائق، و)٤(، واإلستبيان
  
  

                                                  
٦٧ Lexy. J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, ٢٠٠٦), 

hal. ١٧٢ 



 

 ٦٤ 

  : الباحثة جبمع البيانات يف هذا البحث بالعناصر التاليةتماو ق
  املالحظةأوراق )١(  

 املالحظة باملشاركة يف عملية التعليم و الـتعلم         أوراقتستخدم الباحثة   
حبيث تكون الباحثة جزءا    ويقال أيضا باملالحظة املباشرة وهي الطريقة       

من النشاطات التعليمية أي بأن تقوم الباحثة مبالحظة سلوك معني من           
 و تسجل   ٦٨.خالل إتصاهلا مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت تدرسها       

املالحظـة  أوراق  واسـتخدام   . حثة البيانات املهمة أثناء املالحظة    البا
  :باألدوات اآلتية

أوراق املالحظة املستخدمة لوصف تطبيق خطوات التعلـيم عنـد      -
سة  املدر 

 أوراق املالحظة لوصف تطبيق خطوات التعليم عند التلميذات -

 .أوراق مالحظة سلوك مشاركة التلميذات يف التعليم -

  
  املقابلة اطنق )٢(

املقابلة هي الطريقة االتصالية املباشرة احلرية بني السائل واملسئول جلمع          
   ٦٩.البيانات اليت حيتاج إليها)  الباحث(املعلومات، ويسجل السائل 
ل على البيانات يف هذا البحث هي املقابلة        فاملقابلة املستخدمة للحصو  

 وهي مقابلة حرة توجه فيها الباحثة األسئلة ،)deep interview(الدقيقة 
 املقابلة باملوضوع الذي يدور حوهلا مث تسمح احلرية         نقاطإعتمادا على   

                                                  
��444  وأدوا��44 و أ������444 : ا���K444 ا���440"  ذو�MMDن :MMM�L+ات و�MMopون،    ٦٨�'��دار ا��MM�: : ،�MMM#Wن اnردن  (

 .١٤٩. ، ص)١٩٩٣
٦٩ Prantiasih, A., Perencanaan Pengajaran PPKN  (Malang: IKIP Malang, ١٩٩٧), hal. ٩١ 



 

 ٦٥ 

للمسئول أن يتحدث كما تـريد وتـتدخل الباحثة  يف الكالم لتدفع           
  .الماملسئول و تشجعه على الك

لكشف احلقائق والبيانـات املتعلقـة       املقابلة   نقاطوتستخدم الباحثة   
باستراتيجية تعليم اللغة العربية ونظام تقوميه الذي قامت به مدرسـة           

  .بالونج مجبري" بيت األرقم"املعلمات اإلسالمية 
  

 اإلستبيان) ٣( 

ة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقـائق        ااالستبيان هو أد  
ة بواقع معني، ويقدم االستبيان بشكل عدد من األسئلة يطلـب           مرتب

  ٧٠.ني مبوضع االستبيانباإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املني
 جموعة من االستبيانات املشتملة على األسئلة ةوزع الباحثتذه الطريقة 

 تنميـة صول على البيانات عن     سيؤخذ احل .حول موضوعات البحث    
 .تلميذات فيها  وانطباع ال  باستخدام طريقة متثيل األدوار   مهارة الكالم   

وتستعمل الباحثة اإلستبيان للحصول على احلقائق يف طريقة التعلـيم          
  .واملواد الدراسية يف تعليم مهارة الكالم

  
   الوثائق)٤(

الكتـب  وتستخدم الوثائق للحصول على احلقائق والبيانـات مـن          
 فبهـذه   ٧١.واالت والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة      
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 ٦٦ 

الوثائق ستـحصل الباحثة على احلقائق أو البيانات املتعلقـة بـاملواد           
املخططة، وأهداف تعليم اللغة العربية، واملناهج، واخلطة الدراسية، و         

  .وغريها من الوثائق اليت تتعلق ذا البحث، تلميذاتأحوال ال
  

  ختباراإل) ٥(

 و تقوم الباحثة    قبليختبار ال كان اإلختبار يف هذا البحث يتكون من اإل       
 يف التكلم قبل إشـتراكهن يف       تلميذات ال مستوىباختبار لغوي ملعرفة    

ختبار هي النتيجـة    و نتيجة اإل  . التعلم باستخدام طريقة متثيل األدوار    
ستكون دليل طبقات مهارة كالم التلميذات و تكون أساسـا       األوىل و 

جبانـب اسـتخدام    .  م كل تلميـذة   للقيام باحملاولة لتنمية مهارة كال    
ختبـار  اإلختبار القبلي تستخدم أيضا اإلختبار يف اية العمل و هو اإل          

  .بعديال
  
   اإلنعكاس-٥

تقـوم  و اإلنعكاس هو أنشطة حتليل نتائج املالحظة و يف هذا النشاط            
الباحثة بتحليل البيانات و التلخيص على البيانات اليت تناولتها أثناء املالحظة           
. و التعرف على ما مدى تنمية مهارة الكالم باستخدام طريقة متثيـل األدوار            

كلما إنتهت عملية التعليم، تعاونت الباحثة و املدرسة ملناقشة نتيجة املالحظة           
الحظة مقياسا يف اإلنعكاس و يف حتـسني        و تكون هذه نتيجة امل    . يف التنفيذ 

و ملعرفة جناح تطبيق  العمل الذي قامت به الباحثة و            .اإلجراء يف الدور التايل   



 

 ٦٧ 

 يف تعليم مهارة الكالم، تستخدم الباحثة طريقـة         تلميذاتالاملدرسة، و نتائج    
  ٧٢:النسبة بالرموز التايل

P = (F : N) x ١٠٠٪  

  نسبة النجاح= P :    الشرح
 F  =درجة جناح البند  
N = عدد البنود  

  ٧٣:هيفو أما النسبة املئوية و تفسريها، 
  ممتاز  =  %١٠٠  -   %٨٠
  جيد  =  % ٧٩   -   %٦٦
  متوسط   =  % ٦٥  -   %٥٦
  مقبول    =  %٥٥  -   %٤٠
  ضعيف    =  %٣٩  -     %٠

  ٧٤:هوف تلميذاتالو أما الرمز املستخدم للبحث عن متوسط نتيجة كفاءة 

x =   
n

x∑
   

  : و الشرح
      x =املتوسط  
∑ x     = تلميذاتالعدد النتائج احملصولة من مجيع  

     n  =  تلميذاتالعدد  
                                                  

٧٢ Suharsimi Arkunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 
٢٠٠٧), hal ٢٣٦. 
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 ٦٨ 

  املبحث األول

  األولالدور 

  
 متهيد •

تـبني  و. مناقشتهاو   الفصل على عرض البيانات و حتليلها     يشتمل هذا   
 و  ،الباحثة فيه أنشطة تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقـة متثيـل األدوار           

: أربع خطوات و هـي    تعتمد على   يف كل دور    البيانات اليت تعرضها الباحثة     
 و  مث حتليـل هـذه البيانـات      .  املالحظة و اإلنعكاس    و  التنفيذ  و التخطيط

  .تهامناقش
 تنمية مهارة الكالم باستخدام طريقة متثيل األدوار       الباحثة أنشطة    تبدأ

، و يف هـذا  ٢٠٠٨ مارس ٢٨ إىل ٢٠٠٨ مارس   ١١تاريخ    بللدور األول   
طة العمـل يف الـدور      خلسة و املراقبة    املناقشة مع املدر   الباحثة ب  تالدور بدأ 

 أربـع   تـوي علـى   حتاملواد الدراسـية     أن: أما نتيجة املناقشة فهي   . األول
 و  العمـل  تنفيـذ    مثه الباحثة بتصميم اخلطة     تو هذا الدور بدأ    .موضوعات

  . املالحظة و اإلنعكاس
  

  ختطيط العمل يف الدور األول: أوال

 الباحثة بتنظيم و تصميم خطـة الدراسـة         تمايف مرحلة التخطيط  ق    
طريقـة  تعليم مهارة الكالم باستخدام     لرها إىل أن تكون اخلطة مناسبة       يوتطو

 هذه اخلطة على تصميم أهداف التعليم العامـة و          تشتملامتثيل األدوار، و    



 

 ٦٩ 

إليها و توزيع   اخلاصة من كل مواد التعليم، و إعداد الوسائل التعليمية احملتاج           
ات إىل جمموعات لتكون عملية تعليم      تلميذع ال يتوزب الباحثة   قامتو  . األدوار

  .   دوار فعالةمهارة الكالم باستخدام طريقة متثيل األ
و تصميم هذه اخلطة الدراسية يعتمد على املنهج الدراسـي للـصف            

بالونج " بيت األرقم "الثاين الفصل الدراسي الثاين ملدرسة املعلمات اإلسالمية        
. سة و املراقبتان خطة العمل يف الدور األول       الباحثة و املدر   ت ناقش و. مجبري

وضوعات الدرس اليت ستصممها الباحثة     مأن  : أما نتيجة املناقشة املوافقة فهي    
 لتكون أربع خطـط      هذه املوضوعات  يرطوتو ،أربع موضوعات تتكون من   

عبد اهللا  :  و هذه املوضوعات األربع هي    . عملية التعليم يف هذا الدور    لدراسية  
توزيع  و ).٢(السفر ، )١(السفر ، )٢(عبد اهللا و العصفور    ،  )١(و العصفور   

  .دراسيتني حصتني على املوضوعات األربعهذه 
 الباحثة بإعداد نص التمثيـل أو       قامتو لتصميم هذه اخلطة الدراسية        

لى التلميذات للقراءة   عه  تزعوواملوضوعات األربع    مع    ةناسبتمنص السيناريو   
لكل فرقة من سـائر     دوار  األعرض متثيل   مث القيام ب  و الفهم  على نص التمثيل       

  )٣ :حقأنظر املل(. أعضاء الفصل
  
  تنفيذ العمل يف الدور األول: انياث

ـ  الباحثة باألنشطة املناسبة     قامتيف مرحلة التنفيذ     . اخلطط الدراسـية  ب
 ملالحظة   الباحثة ببعض األدوات املعدة    تهتماإضافة إىل تنفيذ اخلطة الدراسية      

 الباحثة يف هذه    قامت و أيضا  ، املالحظة و التقرير امليداين    أوراق:  مثل التنفيذ
و هذه كلها للبحث عن     . الحظة عملية التعليم اجلارية داخل الصف     املرحلة مب 



 

 ٧٠ 

 و يتكون   .البيانات املتعلقة  بأنشطة املدرسة و التلميذات طوال عملية التعليم         
  .التنفيذ يف الدور األول من أربع لقاءات

 اللقاء األول -١

، يف احلـصة األوىل     ني اثنـت  نيحصتعلى   اللقاء األول  يفالتنفيذ   حيتوى
ـ باجأإلقاء السالم و السؤال عن أحوال التلميـذات، و          سة ب  املدر تبدأ ها ت

سة كشف احلضور  مث اإلخبار عن موضوع         املدر تقرأالتلميذات حبماس، و  
، و بعد اإلخبار عن موضوع الدرس       )"١(عبد اهللا و العصفور     "الدرس و هو    

ان ا و كذلك شرح املوضوع مع البي       واضح  املفردات شرحاً  سةاملدرشرحت  
  . الواضح عن طريقة متثيل األدوار اليت ستشترك سائر التلميذات فيها

سة أعضاء الفصل إىل سـت       املدر تو لتطبيق طريقة متثيل األدوار وزع     
ـ امن واحد إىل سـتة مث        األرقام   بذكر التلميذات تبدأجمموعات    تجتمع

و لكل  .   جمموعة واحدة  لالجتماع يف التلميذات على حسب الرقم املذكور      
 يكـون لموضوع و   اء هذه اموعة دور معني مطابق ل      تلميذة من سائر أعض   

 بدورها املعني على حسب توزيـع        كل تلميذة نص متثيل األدوار وقامت      مع
  .األدوار

 مع الفهم والتـدريب   التلميذات نص التمثيل   تقبل عرض التمثيل طالع   
عطـاء  إل  سـة املدرتذكرت  و  . ستعدادا للقيام بعرض التمثيل   على التمثيل ا  

  . لتلميذات لتقدمي األسئلة عن مضمون التمثيلدى االفرصة ل
عبـد اهللا و    "رض التمثيل عن موضـوع      عهي حصة   ف احلصة الثانية    أما

سة بإعطاء   املدر تمامن كل فرقة، و يف أثناء عرض التمثيل ق        )" ١(العصفور  
ـ بتقـومي   املدرسة أيضا    تماقكما  حول أداء التلميذات     اامالحظ ل التمثي
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يـة  سة فرصة إلحدى اموعـات املثال      املدر تعطأختتام    السابق، وقبل اإلِ  
م الدرس بإلقـاء الـسالم و رده مـن          اتتخإلعرض التمثيل أمام الفصل، مث      

   .التلميذات
  

 اللقاء الثاين  -٢

سة خلق البيئة العربية يف الـصف طـوال عمليـة           املدر تحاولو فيه   
ح الدرس بإلقاء الـسؤال     افتتإحيث  لغة العربية   احلوار بال مع اإللتزام ب  التعليم،  

عن أحواهلن و السؤال عن أحوال الدراسة و كذلك السؤال عـن الوظيفـة              
اللغـة العربيـة جبـد و       على تعلم   سة التلميذات    املدر تعو شج . زليةـاملن

  . إجتهاد
عبد اهللا و العصفور    "سة موضوع    املدر تمخلطة الثانية قد  اتنفيذ  عند  و  

سة املفردات مث البيان املـوجز عـن         املدر تيف بداية الدرس شرح   ، و   )"٢(
 التلميذات مـشكلة يف  تجدوا مبعد فهم املوضوع القدمي . موضوع الدرس 

ممتعة اليت جرت مثل ذلك كانت      التعلم بل شعرن بالفرح لكون عملية التعليم        
ـ التلميذات لال سة   املدر تأمرعلم هذا املوضوع     ت  عند و. و فعالة   ع يف اجتم

  .فرقتهن السابقة
سة نص التمثيل  املدرتعوزت التلميذات يف كل فرقة  جتمعاو بعد أن    

 ت التلميذات نص التمثيل و قدم     تناقش. دد احمل ا بدوره  كل تلميذة  وقامت
على تدريب  اللتمثيل مع   لاألسئلة عن مضمون التمثيل مث اإلستيعاب و الفهم         

حول التلميذات ألجل إعطـاء     سة  و قبل عرض التمثيل تدور املدر     . التمثيل
  .أمثلة مهمة صحيحة يف تقدمي الكالم أو احلوار باللغة العربية
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سـة   املدر تماق كل جمموعة متثيل األدوار و       تو يف اللقاء التايل عرض    
عمليـة  خـر   آو يف   .  ليكون الكالم صحيحا   ألجل تقوميه العرض  مبالحظة  

اخلتام  يكون   مثجدا،  و التلميذات أسئلتهن و الصعوبات اليت       تالتمثيل قدم 
إجتهاد مث  املنتبهة على التعلم جبد و      و إلقاء اإلرشادات    . سورة الفاحتة بقراءة  

  .ن عليهو ردهعلى التلميذات إلقاء السالم 
  

     اللقاء الثالث-٣

و تنظـيم   بترتيب   فصلعند حضورها ال  الدرس  بافتتاح  سة  املدرقامت  
غة العربية بصفتها لغة اإلسالم،      حب الل  يفترغيب تلميذات الفصل    الفصل و   

 املدرسـة احلمـاس يف      تراثأو  و لغة القرآن، و اللغة اليت رضي اهللا تعلمها          
 لتعلم اللغة العربية بإدخـال املـزاح و         اتجاهد تو حاول نفوس التلميذات   

  .  بامللل و السآمةت التلميذاتشعرما الدعابة حىت 
 قبل عملية   ىتوزيع احللو ربية  يف تعلم اللغة الع   ة  األمور احملبب و من بعض    

، لذلك يكفي   )"١(السفر  "سة موضوع    املدر تمو يف هذا التعليم قد    . التعليم
جـل  و أل .  كل تلميذة باحلوار مع زميلتها ااورة يف نفس املقعـد          موقأن ت 

و يف هـذا  . و هن قائمات التلميذات متثيل األدوار   تعملية التعليم فعالة نفذ   
السفر أو الرحلة رغم أن داخل الـصف و         ختيل  إىل  سة   املدر تالصدد دع 

  .  لكن األحوال متثل أحوال الترويح و مرحية لدى التلميذات
سة  عن   املدرمن  ل  ؤاسبإلقاء ال  يف اللقاء الثالث  تنفيذ متثيل األدوار     متو  

ـ او اليت    ا  خربعن   كل تلميذة    تلقأو  . خربان يف السفر   عـن   تختلف
سـة أن  املدروضـحت   إلقاء هذه اخلربات املختلفـة      و بعد   . بعضها البعض 
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عن السفر الذي   خمتلف  يف احلصة   ه التلميذات     درسستالسفر الذي   موضوع  
عن موضـوع   قامت به التلميذات، و ذلك بشرح احملتوى عن خطة الدراسة           

  .)"١(السفر "
سـة   التمثيل  رغم أن املدرميسة تلميذتني لتقد املدرتو بعد الشرح أمر 

لتلميذات األخريات علـى    ل اعيشجت  ميص متثيل األدوار، و هذا التقد      ن تعدأ
سة نص   املدر تعمث وز . باستخدام طريقة متثيل األدوار   ولكالم باللغة العربية    ا

على التمثيل لتفهم و تستوعب التلميذات متثيل األدوار الصحيح مع التدريب           
  .الكالم الصحيح

سائر التلميذات مع تقومي األخطـاء      متثيل األدوار ل  مبراقبة  سة  املدرقامت  
سة بإلقاء السؤال عن     املدر تماو بعد التقومي ق   . املوجودة يف كالم التلميذات   
سـورة  تام بقراءة   يكون اخل ها التلميذات مث    تباجأمضمون موضوع الدرس و     

  . إلقاء السالممثالفاحتة 
  

  الرابع  اللقاء-٤

 تأخـذ ،  عتادة امل لتعليمسة يف عملية ا   ها املدر تمثل اخلطوات اليت سلك   
يف  النظـام املطلـوب   بفتتاح الدرس و تنظيم الفصل      سة مخس دقائق ال   املدر 

االهتمـام   سائر التلميـذات     منسة   املدر تطلبو بعد تنظيم الفصل     . التعليم
  )". ٢(السفر "الدرس الذي حتت موضوع ب

وافيا، سة املفردات و مضمون املوضوع شرحا        املدر تشرحو يف البداية    
  . اجيد التلميذات الدرس فهما ت التلميذات حىت فهمتعمستاو 
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سة نص متثيل األدوار على سائر التلميذات و         املدر تو بعد الشرح وزع   
اللقاءات ق هذا التمثيل نفس الطريقة بالطريقة اليت سلكتها التلميذات يف           يتطب

ن رغـم أ  . هذه العملية مثل العملية املطلوبـة يف اخلطـة         جرتو  . السابقة
 بكـالم  ـتم سة املدر تزالما التلميذات متحمسات يف عملية التعليم لكن  

  .  التلميذات باستخدام طريقة متثيل األدوار
لذلك ترجو  . و اإلهتمام ذه عملية التعليم بتكوين عملية التعليم فعالة        

إليها أثناء متثيل     محل الوسائل و األدوات احملتاج     سة على سائر التلميذات   املدر 
 التمثيـل   ت التلميذات ألدوار و التطبيق مثل هذا األسلوب مثري حىت عرض        ا

  .جبرأة و ثقة بالنفس
سة مبالحظة حركة التلميـذات و       املدر تماو يف عرض متثيل األدوار ق     

أنشطتهن الفعالة و إن كانت األخطاء و النقصان موجودة يف تلك العمليـة             
 ترشـد أكالم تلميـذات ف   سة مالحظة تؤثر إىل تنمية مهارة        املدر تعطأف

التلميذاتمن ه دالسالم و رإلقاء سة يف ختام الدرس مث املدر  .  
  

   مالحظة تنفيذ العمل يف الدور األول:ثالثا

.  ا الباحثة طوال عملية التنفيذ يف الدور األول        تماقو هذه املالحظة      
ل ونقطة االنطالق للمالحظة هي األدوات املعدة قبلها يف التخطيط، للحصو         

 تهتمواعلى املعلومات املطابقة بعملية التعليم باستخدام طريقة متثيل األدوار          
  . املالحظة و التقرير امليداينأوراقالباحثة ب
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   اإلنعكاس:رابعا

سة على نظام املشاركة للحـصول       الباحثة و املدر   تما ق يف اإلنعكاس   
ذا اإلنعكاس  على املعلومات امللحوظة طوال عملية التعليم داخل الصف، و ه         

ملعرفة نتيجة إجراء التعليم مدى احلاجة إىل ختطيط أنشطة إضافية ملواجهـة            
النتائج يف عملية التعلـيم باسـتخدام       من   تبعض جوانب الضعف اليت ظهر    

 الباحثة و املراقبتان مبالحظة العمل يف الدور        تمالذلك ق . طريقة متثيل األدوار  
 الباحثة  تو فصل . راق التقومي املقررة  املالحظة و أو  بأوراق  باالستعانة  األول  

  :ما يليكوصف البيانات و نتائج البحث من املالحظة يف الدور األول 
  

 عملية التعليم  و مناقشة حتليل  -١

اجلوانب املرتبطة باألنـشطة  على يف حتليل عملية التعليم  تركز الباحثة     
 قدرة  كالم و للغة يف ال   استخدام ا   على قدرة التلميذات : داخل الصف، و هي   

علـى  متثيل األدوار دون حياء أو خوف و قدرة التلميذات          على  التلميذات  
امللحوظة البيانات  وصف   و هذا هو البيان التفصيلي عن        .التعاون فيما بينهن  
  .طوال عملية التعليم

استخدام اللغة العربيـة يف الكـالم أو    على  أوال، عن قدرة التلميذات     
البيانات املتعلقة بقدرة التلميذات    و  . هارة الكالم تنمية م على  قدرة التلميذات   

: ، و هـي   جوانـب على استخدام اللغة العربية يف الكالم حتتوي على مخسة          
   .النطق و القواعد و املفردات و الطالقة و الفهم

 قن بعض الكلمات بنطق غري سليم      التلميذات ينط  تزالما  النطق،  يف  
نطق األصوات العربية مبخـارج     و هذه الظاهرة بسبب نقصان معرفتهن يف        
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احلروف السليمة و نطق األصوات الصحيحة للتعبري الشفهي و كذلك كانت           
  . الكالمالعربية الفصحى يف تلميذات مل ميارسن ال

 التلميذات باللغة العربية فكثري من      ت القواعد، حينما تكلم   جانب عن
 هـو   ن اخلاطئ و من كالمه  .  عد العربية كالمهن غري سليم بالنظر إىل القوا     

و كـذلك يف تفريـق      ) و املاضية املضارعة  (استخدام الضمائر على األفعال     
و . كلمات اجلمع و املفرد  و دخول عالمات النصب على الفعل املـضارع            

قامـت   عملية التعلم داخل اموعـة حينمـا         علىهذه الظاهرة تؤثر كثريا     
لتعبري الـسليم و    قة و بـا   طالفبعضهن يتكلمن ب  . ل األدوار يمثالتلميذات بت 
، لـذلك هـذه الظـاهرة تـدفع        كما تتكلم األخريات   يتكلمن   بعضهن ال 

  .  تعاون و بفعالالتلميذات للقيام بالتعاون بينهن حىت جتري العملية 
 املفردات فكانت التلميذات مل يقعن يف أدىن الرتبة من       جانب عنو أما   

ـ   املستويات، وكثري من املفردات العربية مستخدمة أثناء          ضيفالتمثيل وقد ت
لذلك ليس  . بعض التلميذات املفردات لكون املفردات الكثرية قد استوعبنها       

هلن صعوبة فيما يتعلق باملفردات أثناء متثيل األدوار و أثناء إيراد الكـالم، و              
  . املشكلة خالل النطققد تقع لكن 

لغـة األم و ال     ال بعض التلميذات يتأثرن ب    ما زالت  ،كالم ال طالقةيف  و
و تستطيع  .  أو املادورا  ة بل هلجة  اجلاو    ةلهجة اإلندونيسي السيما يف استخدام    

و يف  . التلميذات جتنب هذه اللهجات مبمارسة الكالم باللغة العربية الفصيحة        
على نطق  دربن  تأثناء تطبيق الكالم باستخدام متثيل األدوار كانت التلميذات ي        

طالقـة و   بإيراد األفكـار ب   هن  ن أنفس لزمطالقة، ألن ي  األصوات العربية ب  
  .تتسابق بعضهن بعضا يف هذه اخلرييات
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لتلميذات بالنـسبة لإلهتمـام     هناك فهم أكثر ل   فهم،  جانب ال عن  و  
أن بعض التلميذات قد قمن بـاحلفظ       من   اليت سبق ذكرها، بالرغم      وانبباجل

 و  فهم النص بوسيلة التمثيل   يف   التلميذات   تولكن رغب .  أوال مث التعبري ثانيا   
 التلميـذات هـذا     ت حينما مثل  ةدئ فيه احملاورة و يكون الفهم أكثر فا       تجر

ـ  اجل هذه العملية    و صارت .  الصحيح النطقالتمثيل مع     للقيـام   نهدفعذابة ت
  . بالتعلم الفعال
متثيـل األدوار دون حيـاء أو       على  بقدرة التلميذات   فيما يتعلق   ثانيا،  

م اللغـة   استخداتلميذات على   ال عن  قدرة     وانبخوف، و بعد اإلهتمام باجل    
ظهر أن متثيل األدوار يدفع التلميذات للقيام بـالتعلم         يف تنمية مهارة الكالم ف    

من  التلميذات    على و التعليم باستخدام هذه الطريقة يؤثر     . بصورة أكثر فعالية  
و كذلك كان متثيـل األدوار هـو        .  إيراد الكالم جبرأة و ثقة بالنفس      حيث

ن أن جتري إال بعملية اإلتصال اللغوي الفعال بني اجلانبني          العملية اليت ال ميك   
لذلك كان هذا النوع من التعليم هـو التعلـيم          .   و املخاطب  مو هي املتكل  

الذي  له العالقة بنمو تلميذات الصف الثاين يف مدرسة املعلمات اإلسـالمية             
فعالـة، و  بالطريقة ال العربية  تعلم اللغة   يف   التلميذات   رغبو ت ". بيت األرقم "

ممارسة ب و   يدرتقوم التلميذات بالت  ال سيما تعليم مهارة الكالم و يف التمثيل         
ت التلميذات حنو   الكالم حىت ال تكون لديهن الفرصة للصمت، و إمنا إنفعاال         

 أحوال  تلذلك ظهر .  مطلوبة عند عملية متثيل األدوار     التلميذات األخريات 
لفرح لال حمل يف قلون إال     و نالتلميذات حني عرض التمثيل متحمسات كله     

هذا التأثري أيضا من الـتعلم عـن طريـق          يأيت  ، و   نتعلميو هن   و السعادة   
  .اموعة
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و كانت  عن طريق اموعة      بالتعلم  التلميذات  قامت  و بالتايل، حينما    
، و يعترب تعلم التلميذات عن طريق اموعة يف هذا الدور           فائدةالعملية أكثر   
 سيما معاملتهن يف فهم الدرس مع توزيـع األدوار للقيـام            ال. األول جيدا 

 اتو بالطبع عن طريق اموعة تساعد بعض التلميـذات املمتـاز          . بالتمثيل
ذلـك   الباحثة و املراقبتان     تالحظوقد  . يف الكالم   األقل كفاءا  صاحبتهن

الضعيفة يف  ذوات املهارة   بعض التلميذات   حيث تتحمس   أثناء عملية التعليم    
و ال تأيت هذه احلماسـة  إال        . ات املمتاز هنكالم للمشاركة يف التمثيل مثل    ال

  . داخل اموعةمتازاملذات املستوى منها بنفسها و من صاحبتها 
و يف العموم أن عملية التعليم باستخدام طريقة متثيل األدوار يف هـذا             

نـاك  أن ه مـن   ن بالرغم   هلجذابة  هي  الدور األول حتبها سائر التلميذات و       
       ا لعملية التعلـيم يف      سة اإلهتمام جوانب مهمة  ينبغي على الباحثة و املدر 

ألن هذا التعليم ليس جمرد فهم احملتوى و إمنا حماولة تنمية مهارة            . الدور التايل 
  .   األمور املهمة يف تنمية مهارة الكالملىالكالم مع التطبيق ع

  
  منتائج التلميذات يف التعلومناقشة حتليل  -٢

 ينطلق من قدرة التلميذات علـى       حتليل نتائج التلميذات يف التعلم    إن  
. عرض التمثيل مع تطبيق الكالم الصحيح باستخدام طريقـة متثيـل األدوار           

معيار  . نظام املشاركة يف حتليل نتائج التلميذات يف التعلم        يف الباحثة   تسلك
و . طيط هذا البحـث   معني هلذه النتائج مثل املعيار الذي تعينه الباحثة يف خت         

التلميذات تعقد الباحثة اإلختبار    عند  كالم  ال مهارة   ةإلدراك احلقائق عن مقدر   
  . القبلي و البعدي هلذا الدور األول



 

 ٧٩ 

ـ إلختبار القبلي اليت حصلت عليها التلميـذات        او أما نتيجة     يمكن ف
  : كما يليتصنيفها إىل مخسة أقسام 

  .ى التلميذاتدحإصل عليه حتمل  ممتاز درجةالتقدير ب. ١
  .تلميذاتانحصلت عليه جيد التقدير بدرجة . ٢
  .تلميذةة أربع عشر حصلت عليه مقبول التقدير بدرجة. ٣
  . تلميذةحدى عشرةإ حصلت عليهناقص  التقدير بدرجة. ٤
  .مل حتصل عليه إحدى التلميذاتضعيف  التقدير بدرجة. ٥
 مهارة الكـالم    يفتوضيحا ملعرفة درجة التكرار عن نتائج التلميذات          

   :لإلختبار القبلي تعرض الباحثة اجلدول اآليت
  

  ،٤,١: اجلدول
  درجة تكرار نتائج التلميذات يف مهارة الكالم لإلختبار القبلي 

 نسبة مئوية عدد التلميذات مسافة حتديد النتيجة التقدير الرقم

 - -       ٢٥ - ٢٠ ممتاز .١

   %٧,٤٠ تلميذتان ١٩ – ١٧ جيد .٢

  %٥١,٨٥  تلميذة١٤ ١٦ – ١٤ مقبول .٣

  %٤٠,٧٤  تلميذة١١ ١٣ – ١٠ ناقص .٤

 - - ٩ - ٠ ضعيف . ٥

  %٩٩,٩٩ ٢٧ اموع
  

� ا&�L�oر ا��L(� �� ا�+ور اnول: ا��=+رm���  
  
  



 

 ٨٠ 

تلميذة على  % ٧,٤٠و من هنا يتضح أن مهارة التلميذات يف الكالم   
 % ٤٠,٧٤مقبول و تلميذة على مستوى  % ٥١,٨٥مستوى جيد و 

  .تلميذة على مستوى ناقص
 أن أكثر التلميذات مهارن يف الكالم على مستوى دلذلك جن

على هذا املستوي ومعدل  تلميذة ةحيث حصلت أربع عشر، "مقبول"
، لتأكيد على هذه العبارة تستخدم الباحثة رمز متوسط ١٤,٣٣نتيجتهن 

  :مهارة التلميذات كاآليت
                 33,14
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اإلختبار القبلي تعرض الباحثة اجلدول نتائج التلميذات يف ملعرفة توضيحا 

  :اآليت
  ،٤,٢: اجلدول

للدور األول ختبار القبلي اإل التلميذات يفائجنت  
               تفصيل الرقم

      أمساء الطالبات
 الفهم الطالقة املفردات اعدالقو النطق

  جمموع

  النتيجة

 التقدير

 مقبول ١٦ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ عني الرمحة ١

 مقبول ١٦ ٤ ٣ ٤ ٢ ٣ أيو ساجدة ٢

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ برينس حسىن ٣

 مقبول ١٦ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ديان إسالميىت ٤

 مقبول ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ دندا شفا ٥

 مقبول ١٥ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ إيفي فربي ٦

 مقبول ١٥ ٤ ٣ ٤ ٢ ٣ إيفي دوي ٧

 مقبول ١٦ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ فلفيانا يوليا ٨



 

 ٨١ 

 ناقص ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ فلزا يونتا ٩

 ناقص ١٣ ٣ ٢ ٤ ٢ ٢ ناظرة املزيدة ١٠

 مقبول ١٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ إنتان نريماال ١١

 ناقص ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ جنة العناية ١٢

 جيد ١٧ ٤ ٢ ٤ ٣ ٤ جهاد أكرب ١٣

 ولمقب ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ حسن الليل ١٤

 مقبول ١٦ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ لؤلؤ إسنوريا ١٥

 مقبول ١٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ميكا صاحلة ١٦

 مقبول ١٥ ٣ ٢ ٤ ٣ ٣ مفتاح األيو ١٧

 ناقص ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ نظري هنوراندا ١٨

 مقبول ١٥ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ نور ألفية القمرية ١٩

 ناقص ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ نور فريدة ٢٠

 ناقص ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ نور الفجر ٢١

 مقبول ١٤ ٣ ٢ ٤ ٢ ٣  املعرفةنور ٢٢

 مقبول ١٤ ٣ ٢ ٤ ٣ ٢ فيجار آلف ٢٣

 ناقص ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ فوطري راهايو ٢٤

 ناقص ١٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ رسكا فطرياين ٢٥

 مقبول ١٥ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ سيت نور مطمئنة ٢٦

 ناقص ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ وحتا كورنيا ٢٧

  ٣٨٧ اموع
  

� ا&�L�oر ا��L(� �� ا�+و: ا��=+رm���  ر اnول

 



 

 ٨٢ 

كفاءة التلميذات يف على سة تعرف املدرتو بعد القيام باإلختبار القبلي 
سة للقيام و تكون نتائج اإلختبار القبلي  هي املعلومة املهمة لدى املدر. الكالم

و بعد إاء عملية . بعملية تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة متثيل األدوار
اإلختبار ب طريقة متثيل األدوار تقوم الباحثة تعليم مهارة  الكالم باستخدام

  . ملعرفة كفاءة التلميذات يف الكالمبعديال
درجة تكرار نتائج التلميذات يف مهارة الكالم لإلختبار البعدي  و أما   

   :اجلدول اآليتفتعرض الباحثة يف 
  

   ،٤,٣: اجلدول
  ي لإلختبار البعديف مهارة الكالم درجة تكرار نتائج التلميذات 

 نسبة مئوية عدد التلميذات مسافة حتديد النتيجة التقدير الرقم

 - -       ٢٥ - ٢٠ ممتاز .١

   %٢٥,٩٢   تلميذات٧ ١٩ – ١٧ جيد .٢

  %٦٢,٩٦   تلميذة١٧ ١٦ – ١٤ مقبول .٣

  %١١,١١   تلميذات٣ ١٣ – ١٠ ناقص .٤

 - - ٩ - ٠ ضعيف . ٥

  %٩٩,٩٩ ٢٧ اموع
  

� ا: ا��=+رm���   اnولي �� ا�+ور�L�o&+'Lر ا�

  



 

 ٨٣ 

   ٢٥,٩٢ يتضح أن مهارة التلميذات يف الكالم اجلدول السابقو من 
تلميذة على مستوى  % ٦٢,٩٦على مستوى جيد و حصلن تلميذة % 

  .تلميذة على مستوى ناقص % ١١,١١مقبول و 
مهارة التلميذات يف الكالم ويزداد عدد هناك إرتفاع يف  أن لذلك جند

  سبعيت حصلن على مستوى جيد و هي من تلميذتني اثنتني إىل اللذات االتلمي
 ١٤ حصلن على مستوى مقبول من الاليتيزداد عدد التلميذات  تلميذات، و

 حصلن على مستوى الاليت تلميذة، و التلميذات ١٧تلميذة و يزداد إىل 
. ١٥,٢٩  تلميذات ومعدل نتيجتهن ٣ تلميذة إىل ١١ناقص أقل و هي من 

تأكيد على هذه العبارة تستخدم الباحثة رمز متوسط مهارة التلميذات ل
  :   كاآليت

    29,15
27
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للدور األول  بعديائج التلميذات يف اإلختبار التوضيحا ملعرفة نت
  :تعرض الباحثة اجلدول اآليت

  
  ،٤,٤: اجلدول

للدور األول يار البعدختب اإلجنتائ  
            التفصيل  الرقم

  أمساء الطالبات

  

 النطق
 الفهم الطالقة املفردات القواعد

  جمموع

  النتيجة

  

 التقدير

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ عني الرمحة ١

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ أيو ساجدة ٢

 جيد ١٨ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ برينس حسىن ٣



 

 ٨٤ 

 جيد ١٧ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ديان إسالميىت ٤

 مقبول ١٥ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ دندا شفا ٥

 مقبول ١٦ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ إيفي فربي ٦

 مقبول ١٦ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ إيفي دوي ٧

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ فلفيانا يوليا ٨

 مقبول ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ فلزا يونتا ٩

 مقبول ١٤ ٣ ٣ ٤ ٢ ٢ ناظرة املزيدة ١٠

 مقبول ١٦ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ إنتان نريماال ١١

 ناقص ١٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ جنة العناية ١٢

 جيد ١٨ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ جهاد أكرب ١٣

 مقبول ١٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ حسن الليل ١٤

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ لؤلؤ إسنوريا ١٥

 مقبول ١٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ميكا صاحلة ١٦

 مقبول ١٦ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ مفتاح األيو ١٧

 مقبول ١٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ نظري هنوراندا ١٨

 مقبول ١٦ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ نور ألفية القمرية ١٩

 ناقص ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ نور فريدة ٢٠

 مقبول ١٤ ٣ ٣ ٤ ٢ ٢ نور الفجر ٢١

 مقبول ١٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ نور املعرفة ٢٢

 مقبول ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ فيجار آلف ٢٣

 ناقص ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ فوطري راهايو ٢٤

 مقبول ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ رسكا فطرياين ٢٥



 

 ٨٥ 

 مقبول ١٦ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ سيت نور مطمئنة ٢٦

 مقبول ١٤ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ وحتا كورنيا ٢٧

  ٤١٣ اموع
  

� ا&�L�oر ا�: ا��=+رm���+'Lولي �� ا�+ورnا   
  
  

 يف الدور األول نعرف أن طريقة قبليإلختبار النتائج ا و أيضا، من 
متثيل األدوار يف تعليم مهارة الكالم تؤثر كثريا يف تنمية مهارة كالم 

حثة بعملية التعليم باستخدام التلميذات و الدليل على ذلك بعد أن قامت البا
 بعدياإلختبار الطريقة متثيل األدوار لتنمية مهارة الكالم مث عقدت الباحثة  

 و النتائج يف قبليج يف اإلختبار الظهر الفرق بني النتائيف الدور األول 
: ، و التفصيل هلذا اإلرتفاع٠,٩٦: و الفرق بينهما. بعدياإلختبار ال

   عامال مشجعا فإن هذه النتيجة تعترب. ٠,٩٦ يساوي ١٤,٣٣ -١٥,٢٩
  . لدى التلميذات للمشاركة يف عملية التعليم يف الدور اآليت

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٨٦ 

  املبحث الثاين

  الدور الثاين

  
  متهيد •

يف الدور األول و الفصل الذى جترى فيه عمليـة          التعليم  و كما جرى    
ور هـو الفـصل      األدوار يف هذا الـد     متثيلالتعليم والتعلم باستخدام طريقة     

بالونج مجبري جـاوى    " بيت األرقم " مدرسة املعلمات اإلسالمية     ) ب(الثاين
 . الشرقية

 إىل  ٢٠٠٨ أبريـل    ١تاريخ    ب للدور الثاين    التعليم الباحثة أنشطة    تبدأ
 و  العمـل تصميم اخلطة مث تنفيذ      ب  و ابتداء هذا النشاط   ،  ٢٠٠٨ أبريل   ٣٠

   .املالحظة و اإلنعكاس
  

 العمل يف الدور الثاينختطيط  :أوال  
 ويم و تصميم خطة الدراسـة        الباحثة بتنظ  تمايف مرحلة التخطيط  ق    

تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقـة      برها إىل أن تكون اخلطة مناسبة       يتطو
متثيل األدوار، و تشتمل هذه اخلطة على تصميم أهداف التعلـيم العامـة و              

ئل التعليمية احملتاج إليها و توزيع      اخلاصة من كل مواد التعليم، و إعداد الوسا       
ع الطالبات إىل جمموعات لتكون عملية تعلـيم        يتوزب الباحثة   تماق. األدوار

  .    فعالةممتعة ومهارة الكالم باستخدام طريقة متثيل األدوار 



 

 ٨٧ 

مها يصمت الباحثة أربع موضوعات مث قامت بت       أخذ هلذا الدور الثاين  و  
و . ة للقيام بعملية التعليم يف هذا الدور      رها لتكون أربع خطط دراسي    يو تطو 

وقـت   و .امللح  و العني  و الطريق  و زانـالعن:  هذه املوضوعات األربع هي   
  . هلذه املوضوعات األربع حصتان اثنتانالتدريس احملدد

 الباحثة بإعداد نص التمثيـل أو  تماقو لتصميم هذه اخلطة الدراسية       
لى التلميذات  عه  توزعت األربع مث    املوضوعاحبيث يتناسب مع    نص السيناريو   

للقراءة و الفهم  على نص التمثيل وعرض أدوار التمثيل لكل فرقة من سـائر         
  ).٣: حقأنظر املل( الدراسية بيان اخلططلو . أعضاء الفصل

  
  تنفيذ العمل يف الدور الثاين  :ثانيا

اخلطط الدراسـية   ب الباحثة باألنشطة املناسبة     تمايف مرحلة التنفيذ ق   
 املالحظة  أوراق:  مثل  ملالحظة التنفيذ  ببعض األدوات املعدة   ت الباحثة هتماو

يف حجرة الدراسة على عملية التعليم اجلارية  للقيام باملالحظة   و التقرير امليداين  
عن البيانات املتعلقة  بأنشطة املدرسة و التلميذات طوال عملية          ألجل البحث   

  :ثاين من أربع لقاءات، و هي كما يلي و يتكون التنفيذ يف الدور ال.التعليم
  
 اللقاء األول  -١

إلقاء السالم و الـسؤال عـن       بالتعليم يف اللقاء األول     سة   املدر تبدأ
سـة كـشف     املدر تقرأها التلميذات حبماسة،    تباجأ وأحوال التلميذات،   

، و بعد اإلخبـار     "العنـزان"احلضور  مث اإلخبار عن موضوع الدرس و هو          
 املفردات شرحا واضحا و كذلك شرح       سةاملدر تدرس شرح عن موضوع ال  



 

 ٨٨ 

املوضوع مع البيان الواضح عن طريقة متثيل األدوار الـيت ستـشترك سـائر       
  . التلميذات فيها

للقيـام  من كل تلميذة    سة   املدر تطلبو لتطبيق طريقة متثيل األدوار      
رغم . الفعالة بينهما احملاورة    ت جبانبها مث جر   تباحملاورة مع زميلتها اليت جلس    

سة بإعداد نص التمثيـل     املدراستعدت   باحملاورة لكن    ائماتأن التلميذات ق  
 تجتهـد فابالنظر إىل عملية التعلم الفعال بني التلميذات        .  وضوع الدرس مل

سة كذلك مبالحظة كفاءة التلميذات اللغوية و هي مهارة الكـالم و ال             املدر
 أن يكون لديهن الثقة بـالنفس  يف         ع التلميذات   يتشجللقيام ب سة  تنسى املدر 

و .   على التلميذات الـضعيفات    ات  بعض التلميذات املمتاز    و دفعت الكالم  
األسـاليب العربيـة    عـن    كثري من التلميذات     تيف أثناء عملية التعلم  سأل     

  .ئذ حينذتاليت ظهرحلل املشكلة مع بعض  بعضهن تالسليمة، و تعاون
ـ وضوع بطريقـة التمثيـل وز     ب التلميذات هذا امل   اعيستاو بعد     تع

املدر و فهمه فهما    منهن تعلمه  ت التمثيل على سائر التلميذات و طلب      سة نص 
 حول موضـوع الـدرس و   ةلسئ الفرصة للتلميذات لتقدمي األ   مث إعطاء جيدا  

  . األساليب اللغوية الغريبة
سة التلميذتني للتقـدم أمـام       املدر ت فهم نص التمثيل أمر    استمرارو  
لعرض التمثيـل     األخريات    بعض التلميذات  تستمروان يف الفصل    زميال 

   تـهن  التلميـذات فرح   أبـدت و بعد التقـدمي     . سةمطابقا بالنص من املدر 
البيئة سة عرض التمثيل من التلميذات، العمل إحياء        و تالحظ املدر  . بالتصفيق

  .  اللغوية يف حجرة الدراسة
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يف الـتعلم   ن رغبة التلميذات    عسة   املدر تقبل إختتام هذا اللقاء سأل      
 التلميذات أن هذا النوع من األسـلوب        تباجأباستخدام هذا األسلوب و     

ـ ا. مفيد بالنسبة إىل قراءة النص مث احلفظ لعملية التعـبري           سـة   املدر تختتم
  .الدرس بإلقاء السالم و رده من التلميذات

   
 اللقاء الثاين  -٢

عربية لغة تستخدمها  الجعل مدرس اللغة العربية مهمةإن من 
التلميذات طوال عملية التعليم و ال سيما يف تعليم مهارة الكالم و ليس هناك 

سة الدرس  املدرتو يف هذا اللقاء بدأ. سوى الكالم باللغة العربيةطريقة 
  .ميع التلميذاتجلبالتهيئة و التهاين 

،  والتمهيد "الطريق"و أما موضوع الدرس يف اللقاء الثاين فهو 
 الوسائل باستخدام شرح املفردات و حمتوى الدرس وعرض الدرس ب ةسالدرل

  ".الطريق"وضوع الدرس و هي الصورة اليت تبني موضوع ملالتعليمية املناسبة 
كل تلميذة من  تطلبفسة الدرس شرحا كافيا    املدرتبعد أن شرح  

ام ار تلميذة أخرى مث تصاحبها  وحتدد الدور املطلوب آداؤه للقييختإ
سة التلميذات إىل الطريق و كأن الطريق  املدرتو بعد ذلك رافق. بالتمثيل

 هت عن أحوال الطريق الذي سلكمعرفةهو الطريق للوصول إىل الدكان مع 
  .   عادةالتلميذات

هو و كما . مكللتعلى اسة سائر التلميذات  املدرتو يف هذا احلني حثّ
و بني .  الكالم مناسبا مبحتوى الدرساملعتاد يف القيام بتمثيل األدوار يكون
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املشاركات يف متثيل األدوار يتبادلن السؤال و اجلواب باحملاورة مع التمثيل عن 
  .و هذه املرحلة هي مرحلة التدريب لسائر التلميذات. الطريق

 تد التلميذات بالتدريب على متثيل األدوار حدتماو بعد أن ق
موعة األوىل(ة حظ للمالتلميذاتجمموعة من السة املدرو هذا .)و هي ا 

اموعة (التحديد مع تعيني اموعة اليت هلا دور للقيام بتمثيل األدوار 
 ).الثانية

هي فرصة عرض متثيل األدوار من اموعة املعينة  الفرصة التالية  و  
 اموعة األوىل مبالحظة متثيل األدوار، و عملية تما، و ق)اموعة الثانية(
  و كذلكاللفظ مالحظة األداء من حيث التعبري باحلركة وملالحظة هي ا

و .  سائر التلميذات بدورهن املعنيتما، و هكذا قاملعلومات مالحظة صحة
 سائر التلميذات يفلدى ب وغمرهذا النوع من أسلوب التعليم و التعلم  

  .اكتساب مهارة الكالم
عملية التعليم و التعلم مث ل سة بالتقومي املدرتمايف اخلطوة األخرية، ق  

  .التلميذاتمن إلقاء اإلرشادات و التوجيهات و اإلختتام بإلقاء السالم و رده 
  

   اللقاء الثالث-٣

و الفصل  و تنظيم   سة الدرس بترتيب     املدر تحتفتاالعادة،  هي  و كما   
جبعل اللغة العربية هي اللغة الوحيـدة يف هـذه          التهيئة لإلستعداد يف الدرس     

. يف عملية التعليم و ال سيما التلميـذات       احلماس  سة  املدر تظهرأو  . ةاحلص
ر حوار و نقاش ساخن حول عملية       ادأثناء الدرس داال أنه     املزاح  برغم قصور   

  . رغبة كل تلميذة  يف التعليمتظهرو . استخدام طريقة متثيل األدوارالتعليم ب
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 عملية  يف بداية  نك، و ل  "العني"سة موضوع    املدر تمقداللقاء  يف هذا   
مطابقا " العني"سة السؤال عن معلومات التلميذات عن        املدر تهوجالتعليم  

سة أن يف اللقاء     املدر تو يف هذا اللقاء ذكر    . قرأاأدركنها و باملعلومات اليت   
عـن  املعلومات   اءة قر أعطت املدرسة الوظيفة لسائر التلميذات و هي      القدمي  

  .  وسائل التعليمية عن هذه املعلوماتكن مع محل الميو إن " العني"
". العـني  " عنتخيلبكل تلميذة ليكفي تنفيذ متثيل األدوار يف بداية و  

  مع تقدمي األسئلة مـن     . سة البيان الواضح عن هذا املوضوع     مث تواصل املدر
بـالطبع  تنـاقش     . بعض التلميذات حول املشكلة الواردة عن هذا املوضوع       

و يف هذا الـصدد     . وكيفية حلها  شكالت املطروحة سة و التلميذات امل   املدر
  . نص التمثيللالقيام بتمثيل األدوار مع الفهم و اإلستيعاب سة إىل  املدرتدع

 يف  ة التلميذات    رغب ثالمميف متثيل األدوار ساخنا     اجلاري  احلوار  كان  و
 تعليم مهارة الكالم ذا األسلوب و التدريب على إيراد األفكار جبرأة و ثقة            

  . بالنفس
سة  املدرتوبعد أن قامت التلميذات بالتدريب على متثيل األدوار حدد

 و هذا التحديد مع تعيني .ات و املشاهدات للمالحظتلميذاتجمموعة من ال
اموعة اليت هلا دور للقيام بتمثيل األدوار و اموعة اليت هلا دور للقيام 

يف اللقاء التبادل من دورمها ب  بدورمها هاتان اموعتان تماباملالحظة و ق
 .السابق 

 و عرض متثيل األدوار من اموعة املعينة،يكون يف الفرصة التالية و  
مالحظة  جمموعة أخرى مبالحظة متثيل األدوار، و عملية املالحظة هي تماق

 ت،املعلوما  مالحظة صحة و كذلكاللفظ األداء من حيث التعبري باحلركة و
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و هذا النوع من أسلوب . سائر التلميذات بدورهن املعني تماو هكذا حىت ق
  .ملا فيه من إثارةه سائر التلميذات  فيالتعليم و التعلم  ترغب
تلميذة عن كل ل ؤاالسسة  املدرتوجه بأدوارهن  القيامبعد انتهاء من

 تلميذاتلل السؤالسة  املدرقدمتو  ذايتال قومي مث الت.ا يف أدائهرأيها
 سة التلميذاتدره امليوجتن و كذلك الي يف أداء زمنرأيه عن اتاملشاهد

استخالص العناصر املستفادة   و ضعف الكفاءة اللغوية مث إىل معاجلة القصور
 . من الدرس

 سة اإلرشادات و التوجيهات مث اإلختتام بقراءة املدرتلقأ، اأخري  
  . إلقاء السالم و رده من التلميذاتسورة الفاحتة و

  
  ء الرابع اللقا-٤

ليس و. هذا اللقاء الرابع هو اللقاء األخري لعملية التعليم يف الدور الثاين          
 يف هـذا  سة يف عملية التعليماملدرها ت اخلطوات اليت سلك هناك اإلختالف بني  

و لكن يف هـذا اللقـاء       ،   باخلطوات اليت سلكتها يف اللقاءات السابقة      اللقاء
 حد ما يف إسهام اآلراء جلعـل هـذا          نشاط التلميذات إيل  سة   املدر تداستفا

سـة   املدر تستخدماإفتتاح الدرس و تنظيم الفصل      و يف   . يةاللقاء أكثر فعال  
  .  من فرصة التعليم املطلوبةمخس دقائق

لإلهتمام بـشرح   سة سائر التلميذات     املدر تحثو بعد تنظيم الفصل     
اما جيدا   التلميذات إهتم  تهتما و   ،"امللح"حتت موضوع    الدرساملفردات و   

  . التلميذات الدرس فهما عميقاتحىت فهم
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   تعو بعد الشرح وز سة نص متثيل األدوار على سائر التلميذات        املدر
اللقـاءات  اليت سـلكتها التلميـذات يف       نفس الطريقة   ق هذا التمثيل    يو تطب 

رغـم أن   . هذه العملية مثل العملية املطلوبـة يف اخلطـة         تجرو  . السابقة
 ـتم دائمـا     تزالما  سة  ت يف عملية التعليم لكن املدر     التلميذات متحمسا 

  .  باستخدام طريقة متثيل األدوارمهن كالركات التلميذات و حب
سة  املدرتطلبلذلك .  عملية التعليم فعالة  علعملية جب الو اإلهتمام ذه    

 . سائر التلميذات محل الوسائل و األدوات احملتاج إليها أثناء متثيل األدوار           من
التمثيل جبرأة و ثقة    التلميذات   ت عرض يثطبيق مثل هذا األسلوب مثري ح     و ت 

  .بالنفس
سة مبالحظة حركة التلميذات و      املدر تماو يف عرض متثيل األدوار ق     

 عطتفأقصور يف تلك العملية     و  أأخطاء  هناك  أنشطتهن الفعالة و إن كانت      
رشـد يذات وأللتلمكالم ال تنمية مهارة    تساعد يف  سة مالحظات اليت  املدرن 

ـ بقراءة الفاحتـة مث ا     ختام الدرس إىل الصواب و     مـن  هد الـسالم و ر    اءلق
  .  التلميذات

  

   مالحظة تنفيذ العمل يف الدور الثاين:ثالثا

.  ا الباحثة طوال عملية التنفيذ يف الدور الثاين        تماق و هذه املالحظة    
تخطيط، للحصول  و نقطة االنطالق للمالحظة هي األدوات املعدة قبلها يف ال         

 تهتماعملية التعليم باستخدام طريقة متثيل األدوار ف      لعلى املعلومات املطابقة    
  . املالحظة و التقرير امليداينأوراقالباحثة ب
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   اإلنعكاس:رابعا

سة على نظام املشاركة للحـصول       الباحثة و املدر   تما ق يف اإلنعكاس   
خل الصف، و هذا اإلنعكاس     على املعلومات امللحوظة طوال عملية التعليم دا      

 الباحثة  تملذلك قا . ام طريقة متثيل األدوار   ملعرفة نتيجة إجراء التعليم باستخد    
 بـأوراق املالحظـة و      باالستعانةو املراقبتان مبالحظة العمل يف الدور الثاين        

لة تحـص ل وصف البيانات و نتائج البحث امل      يو تفص .  أوراق التقومي املقررة  
  :لتنفيذ يف الدور الثاين فيما يليمن املالحظة عند ا

  
  عملية التعليم  و مناقشة حتليل  -١

عملية تعلـيم مهـارة      تعتربمطابقا بنتائج املالحظة و التقرير امليداين،       
بـدليل أن   تأثريا فعـاال    الكالم باستخدام طريقة متثيل األدوار جيدة، و تؤثر         

 .  الكالم نتائجهن يف مهارةترتفعالتعلم و لالتلميذات متحمسات 

اجلوانب املرتبطة باألنـشطة  على يف حتليل عملية التعليم  تركز الباحثة     
، قـدرة  استخدام اللغة يف الكالمعلى  قدرة التلميذات   : داخل الصف، و هي   

علـى  متثيل األدوار دون حياء أو خوف و قدرة التلميذات          على  التلميذات  
وصف البيانات امللحوظة    و هذا هو البيان التفصيلي عن        .فيما بينهن التعاون  

  .طوال عملية التعليم و التعلم يف الدور الثاين
استخدام اللغة العربيـة يف الكـالم أو    على  أوال، عن قدرة التلميذات     

تنمية مهارة الكالم باستخدام طريقة متثيـل األدوار يف         على  قدرة التلميذات   
 منسة   املدر تطلبو الدليل على ذلك، حينما      .  جيدة هذا الدور الثاين كلها   

  .على ذلكه نما تعلمتطبيق  التلميذات تعاستطفا قيام باحملاورة الالتلميذات 
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 و القـصور يف      التلميذات تقليل األخطاء   تعاستطار  يف اجلانب اآلخ  
 الكالم صحيحا و كذلك التعـبري       و صار تطبيق القواعد العربية أثناء الكالم      

 أكثـر   التلميذات طالقة كالمنكاقتهن يف الكالم و بالنسبة إىل طال .  سليما
هذه الظواهر بسبب كثرة التدريبات     .  باملقارنة إىل طالقتهن يف الدور األول     

يف نطق األصوات العربية مبخارج احلروف الـسليمة و ال سـيما يف نطـق               
 استخدام طريقـة متثيـل األدوار       األصوات الصحيحة للتعبري الشفهي، و يف     

 مع اإلهتمام بالعناصـر      أكثر ةيفعالبكالم   التلميذات كذلك مبمارسة ال    تماق
  . املهمة يف تنمية مهارة الكالم

حيـاء أو   على متثيـل األدوار دون      ثانيا، عن جانب  قدرة التلميذات       
يف استخدام اللغة   التلميذات على    عن قدرة    وانبخوف، و بعد اإلهتمام باجل    

يدفع التلميـذات   ظهر أن متثيل األدوار يف الدور الثاين        فتنمية مهارة الكالم    
، إضافة إىل ذلك أن التعليم باستخدام هـذه        فعاليةصورة أكثر   بللقيام بالتعلم   
كما . الكالم جبرأة و ثقة بالنفس     إيراد   من حيث التلميذات  على  الطريقة يؤثر   

 الباحثة أن هذا النوع من األسلوب التعليمي مطلوب يف تعليم مهارة            تالحظ
 صحيح الكالم الصحيح مث العرض بالت     ممارسة  و ابيالكالم ألن يف التمثيل تدر    

 الكالم جبرأة و ثقـة      نطق كل تلميذة    ستطيع حىت ت  ياتمن التلميذات األخر  
  .بالنفس

 التلميذات عن طريق اموعة  كانت اموعة تعلمو بالتايل، حينما ت   
 عملية التعليم و التعلم عن طريق اموعة يف هذا الـدور            كانت،  هلنمفيدة  
 الباحثة و املراقبتان    تالحظكما  . أختها كل تلميذة    تيدة حيت تعاون  الثاين ج 

 يف الكـالم    ات مهـارن  أثناء عملية التعليم تبدو بعض التلميذات املتدني      أنه  
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هـذه  اتيـان   ، و   ات للمشاركة يف التمثيل مثل التلميذات املمتاز      اتتحمسم
  .احلماسة دائما من أعضاء اموعة

عليم باستخدام طريقة متثيل األدوار يف هـذا        ن عملية الت   العموم إ  و يف 
أن هناك  من  جذابة عندهن بالرغم    هي  ها سائر التلميذات و     تحبأالدور الثاين   

ألن هذا التعلـيم    .  ا اسة أن تم  ينبغي على الباحثة و املدر    فجوانب مهمة     
 لـى ليس مبجرد فهم احملتوى و إمنا حماولة لتنمية مهارة الكالم مع التطبيق ع            

  .  ألمور املهمة يف تنمية مهارة الكالما
  
  نتائج التلميذات يف التعلمو مناقشة حتليل  -٢

 عرض التمثيل مع تطبيق     علىهذا التحليل ينطلق من قدرة التلميذات       
 نظـام   يف الباحثـة    تسلك. الكالم الصحيح باستخدام طريقة متثيل األدوار     
 هلذه النتائج مثـل     ددعيار احمل  امل .املشاركة يف حتليل نتائج التلميذات يف التعلم      

و .  عن معيـار النجـاح     ه الباحثة يف ختطيط هذا البحث     حددتاملعيار الذي   
الباحثة اإلختبار   ت مهارة كالم التلميذات عقد    ة مقدر حولإلدراك احلقائق   

  .  هلذا الدور الثاينبعدي و القبليال
ـ  اليت حصلت عليهـا التلميـذات        قبليإلختبار ال اأما نتيجة     يمكنف

  : تصنيفها إىل مخسة أقسام فهي
  .ى التلميذاتحدتوجد إممتاز ال بدرجة التقدير . ١
  . تلميذاتمخس بدرجة جيد حصلت عليها التقدير . ٢
  .ة تلميذحصلت عليها  أربع عشرةمقبول بدرجة التقدير . ٣
  . تلميذاتحصلت عليها  مثاينناقص بدرجة التقدير . ٤



 

 ٩٧ 

  .حدى التلميذاتال توجد إضعيف بدرجة التقدير . ٥
توضيحا ملعرفة درجة التكرار عن نتائج التلميذات لإلختبار القبلي يف            

   :مهارة الكالم تعرض الباحثة اجلدول اآليت
  ،٤,٥: اجلدول

  درجة تكرار نتائج التلميذات يف مهارة الكالم لإلختبار القبلي
 نسبة مئوية عدد التلميذات مسافة حتديد النتيجة التقدير الرقم

 - -       ٢٥ - ٢٠ ممتاز .١

  %١٨,٥٢  تلميذات٥ ١٩ – ١٧ جيد .٢

   %٥١,٨٥  تلميذة١٤ ١٦ – ١٤ مقبول .٣

   %٢٩,٦٢  تلميذات٨ ١٣ – ١٠ ناقص .٤

 - - ٩ - ٠ ضعيف . ٥

  %٩٩،٩٩ ٢٧ اموع
  

� ا&�L�oر ا�: ا��=+رm���)Lا�� �� ا�+ور� ���H  

  
تلميذة  % ١٨,٥٢ الكالم و من هنا يتضح أن مهارة التلميذات يف  

تلميذة   % ٢٩,٦٢ستوى مقبول و مبتلميذة   % ٥١,٨٥ستوى جيد و مب
  .ستوى ناقصمب

ستوى مب هنا أن أكثر التلميذات مهارن يف الكالم دلذلك جن
، لتأكيد ١٤,٤٨ تلميذة ومعدل نتيجتهن ١٤  قد حصلت عليه، و"مقبول"

  :ة التلميذات كاآليتهذه العبارة تستخدم الباحثة رمز متوسط مهار

                 14,48
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 ٩٨ 

 للدور الثاين تعرض قبليائج التلميذات يف اإلختبار التوضيحا ملعرفة نت
  :الباحثة اجلدول اآليت

  ،٤,٦: اجلدول
الثاينلدور  يف ا قبليالختبار  اإلائجنت  

لتفصيل                       ا لرقما

      أمساء الطالبات

  

 النطق
 الفهم الطالقة املفردات القواعد

  جمموع

  النتيجة

  

 التقدير

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٢ ٤ عني الرمحة ١

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ أيو ساجدة ٢

 جيد ١٨ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ برينس حسىن ٣

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ديان إسالميىت ٤

 مقبول ١٤ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ دندا شفا ٥

 جيد ١٥ ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ إيفي فربي ٦

 مقبول ١٦ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ إيفي دوي ٧

 جيد ١٦ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ فلفيانا يوليا ٨

 مقبول ١٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ فلزا يونتا ٩

 مقبول ١٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ناظرة املزيدة ١٠

 جيد ١٦ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ إنتان نريماال ١١

 مقبول ١٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ جنة العناية ١٢

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ جهاد أكرب ١٣

 جيد ١٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ حسن الليل ١٤

 جيد ١٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ لؤلؤ إسنوريا ١٥

 مقبول ١٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ميكا صاحلة ١٦

 مقبول ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ مفتاح األيو ١٧



 

 ٩٩ 

 مقبول ١٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ نظري هنوراندا ١٨

 جيد ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ نور ألفية القمرية ١٩

 مقبول ١٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ نور فريدة ٢٠

 مقبول ١٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ نور الفجر ٢١

 مقبول ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ نور املعرفة ٢٢

 مقبول ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ فيجار آلف ٢٣

 مقبول ١٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ فوطري راهايو ٢٤

 مقبول ١٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ رسكا فطرياين ٢٥

 جيد ١٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ سيت نور مطمئنة ٢٦

 قبولم ١٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ وحتا كورنيا ٢٧

  ٣٩١ اموع
  

� ا&�L�oر ا�: ا��=+رm���)Lا�+ور� �� ����Hا�   

  
 يف  التلميذاتسة على كفاءةف املدرتعرت قبلياإلختبار البو بعد القيام 

 و يف األخري عقدت. حيث قامت املدرسة عملية التعليم للدور الثاين الكالم
 التلميذات يف الكالم بعد إلختبار البعدي و هذا اإلختبار ملعرفة كفاءةالباحثة ا

م طريقة متثيل األدواراسة بعملية التعليم باستخدأن قامت املدر.  
لإلختبار البعدي يف مهارة الكالم نتائج التلميذات درجة تكرار  و أما   
   :اجلدول اآليت يف هفتعرض

  
  
  



 

 ١٠٠ 

   ،٤,٧: جلدولا
   درجة تكرار نتائج التلميذات يف مهارة الكالم لإلختبار البعدي

 نسبة مئوية عدد التلميذات مسافة حتديد النتيجة التقدير الرقم

  %٢٩,٦٢  تلميذات٨       ٢٥ - ٢٠ ممتاز .١

  %٧٠,٣٧  تلميذة١٩ ١٩ – ١٧ جيد .٢

 - - ١٦ – ١٤ مقبول .٣

 - - ١٣ – ١٠ ناقص .٤

 - - ٩ - ٠ ضعيف . ٥

  %٩٩،٩٩ ٢٧ اموع
  

� ا&�L�oر ا�: ا��=+رm�����ور �� ا�+L'+ي�Hا�   

    
 % ٢٩,٦٢أن مهارة التلميذات يف الكالم من اجلدول أعاله و يتضح 

تلميذة  ١٩ أي  % ٧٠,٣٧ على مستوى ممتاز و ات حصلنتلميذ ٨أي أن 
  .على مستوى جيد حصلن

 ٨ تحصلحيث مهارة التلميذات يف الكالم  ارتفاع جندلذلك 
 تلميذة ١٩ت حصل و ،على املستوى األعلي و هو مستوى ممتازتلميذات 

صل على مستوى مقبول بل اليت حتتلميذة ال و ال توجد .على مستوى جيد
لتأكيد هذه العبارة تستخدم الباحثة رمز . ١٨,٨٥ ومعدل نتيجتهن .أدىن منه

  :    متوسط مهارة التلميذات كاآليت
                             85,18
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 ١٠١ 

 للدور الثاين تعرض بعديائج التلميذات يف اإلختبار التوضيحا ملعرفة نت
   :الباحثة اجلدول اآليت

  ،٤,٨: جلدولا
الثاينللدور  بعديالختبار  اإلائجنت  

التفصيل                           الرقم

      أمساء الطالبات

  

 النطق
 الفهم الطالقة املفردات القواعد

  موعجم

  النتيجة

  

 التقدير

 ممتاز ٢٠ ٤ ٣ ٥ ٤ ٤ عني الرمحة ١

 ممتاز ٢٠ ٥ ٤ ٥ ٣ ٣ أيو ساجدة ٢

 ممتاز ٢٢ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ برينس حسىن ٣

 ممتاز ٢١ ٥ ٤ ٥ ٤ ٣ ديان إسالميىت ٤

 جيد ١٩ ٤ ٣ ٥ ٣ ٤ دندا شفا ٥

 ممتاز ٢٠ ٥ ٣ ٥ ٣ ٤ إيفي فربي ٦

 جيد ١٩ ٤ ٣ ٥ ٣ ٤ إيفي دوي ٧

 جيد ٢٠ ٥ ٣ ٥ ٣ ٤ ا يوليافلفيان ٨

 جيد ١٨ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ فلزا يونتا ٩

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ناظرة املزيدة ١٠

 ممتاز ١٩ ٤ ٣ ٥ ٣ ٤ إنتان نريماال ١١

 جيد ١٧ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ جنة العناية ١٢

 ممتاز ٢١ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ جهاد أكرب ١٣

 ممتاز ٢٠ ٤ ٥ ٥ ٣ ٣ حسن الليل ١٤

 جيد ١٩ ٣ ٤ ٥ ٤ ٤ لؤلؤ إسنوريا ١٥

 جيد ١٩ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ميكا صاحلة ١٦

 جيد ١٩ ٤ ٥ ٤ ٣ ٣ مفتاح األيو ١٧



 

 ١٠٢ 

 جيد ١٨ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ نظري هنوراندا ١٨

 جيد ١٩ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ نور ألفية القمرية ١٩

 جيد ١٨ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ نور فريدة ٢٠

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ نور الفجر ٢١

 جيد ١٨ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ نور املعرفة ٢٢

 جيد ١٨ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ فيجار آلف ٢٣

 جيد ١٧ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ فوطري راهايو ٢٤

 جيد ١٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ رسكا فطرياين ٢٥

 جيد ١٩ ٣ ٣ ٥ ٤ ٤ سيت نور مطمئنة ٢٦

 جيد ١٨ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ وحتا كورنيا ٢٧

  ٥٠٩ اموع
  

� ا&�L�oر ا�: ا��=+رm����� �� ا�+ورL'+ي�Hا�   

  
ين نعرف أن طريقة متثيل و من النتائج لإلختبار القبلي يف الدور الثا

األدوار يف تعليم مهارة الكالم تؤثر كثريا يف تنمية مهارة كالم التلميذات و 
الدليل على ذلك بعد أن قامت الباحثة بعملية التعليم باستخدام طريقة متثيل 

 يف الدور بعديإلختبار الاألدوار لتنمية مهارة الكالم مث عقدت الباحثة  ا
و ). بعدي و القبليال(نتائج يف هذين اإلختبارين ني اليظهر الفرق بالثاين 

 يساوي ١٤,٤٨ -١٨,٨٥:  اإلرتفاعذلك، و تفصيل ٤,٣٧: الفرق بينهما
خنلص من ذلك أن هذا يعترب مؤشرا لتشجيع التلميذات على . ٤,٣٧

  . التعليم و التعلماملشاركة يف عملية 
  



 

 ١٠٣ 

  الفصل اخلامس

  اخلامتة

  

النتائج و  اخلامتة و حتتوى على أهمتتناول الفصل اخلامس على    
  .التوصيات و االقتراحات

 نتائجالأهم   - أ
حيث أن هذه النتائج حتقيـق مـن        عدة نتائج   إىل   هذا البحث    وصل

تؤكـد فعاليـة    وو من أهم النتائج أـا       فروض البحث اليت سبق ذكرها،      
  :يمكن توضيحها فيما يليف، استخدام طريقة متثيل األدوار

باستخدام طريقة متثيـل األدوار يـدفع        تعليم مهارة الكالم     ن إجراء إ .١
اإلهتمام إجادة الكالم مع      و لتعويد على الكالم الصحيح   إىل ا  التلميذات

  .العناصر املهمة يف تعليم مهارة الكالمب
 إيراد  إىل التلميذات   تدفععملية التعليم باستخدام طريقة متثيل األدوار       إن   .٢

دون خوف من الوقوع يف اخلطـأ        و ثقة بالنفس   جبرأة     ىرالكالم الفك 
  .أثناء الكالم

لة  للمعام اتتدفع التلميذ إن عملية التعليم باستخدام طريقة متثيل األدوار         .٣
إىل أن تعقد عملية التصحيح يف اسـتخدام        للتعاون على التحدث     بينهن

 مما يقوي مهـارة الكـالم       اللغة العربية و خاصة يف تنمية مهارة الكالم       
 .ندهنع



 

 ١٠٤ 

كما خلص البحث إىل أن طريقة متثيل األدوار تساعد يف حتسني مهارة             .٤
الكالم عند التلميذات و ارتقاء مستويان، بدليل ما حصلت عليه مـن            

التلميذات يف البداية أغلبيتهن    حيث كانت    .أفضل من السابق  درجات  
 سبع  تلميذة من  ) ١٤(عشرة   أربع و هي " مقبول"حصلن على مستوى    

و بعـد أن أجـري التعلـيم        ،  %)٥١,٨٥ ( تلميذة )٢٧( شرينو ع 
إىل درجات أفـضل    باستخدام هذه الطريقة فتتحسن مستويان اللغوية       

 على  %)٧٠,٣٧ ( تلميذة )١٩(  تسع عشرة  حصلتو  من املستويات   
علـى  %) ٢٩,٦٢( تلميـذات    )٨(  مثاين بل حصلت ،  "جيد "مستوى
   ".ممتاز"مستوى 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٥ 

 تاتوصيال -ب    

  :التالية اتوصيتضرورة تقدمي ال،  السابقة على نتائج البحثبناء    
فمن املمكن أن يف هذا البحث نقصانا حول ما يتعلق بإجراء البحث  .١

 و حيتاج هذا ثة قد بذلت جهدها يف إكمال البحث،بالرغم من أن الباح
البحث إىل االستمرار، فمن له الفرصة للبحث فترغب الباحثة يف أن 

 .الباحث القادم بالبحث عن تنمية مهارة الكالميقوم 

رد االعتبار ملهارة الكالم باللغة العربية و جعلها مادة أساسية و تكون  .٢
 .تدريسها يف كل املستويات التعليمية

فيها اإلهتمام بطريقة التعليم تكون أن ينبغي  مهارة الكالم تدريس .٣
 .الصحيحة و الفعالة

 ية لتدريس مهارة الكالم حسب مستوىختصيص املواد الدراس .٤
 .التلميذات يف الكالم

تنمية مهارة الكالم حتتاج إىل جهد كبري حيث يقوم املدرس بعملية  .٥
 .اإلشتراك فيهاميذ التعليم الفعال مما تؤثر التال

تاج حت، و إمنا  داخل حجرة الدراسةكونأن تيكفي ال ممارسة الكالم  .٦
 جبرأة و يدفع التالميذ إليراد الكالم الفكريحيث  ستمرإىل التعويد امل

  .ثقة بالنفس دون خوف من الوقوع يف اخلطاء

  
  
 
  



 

 ١٠٦ 

  حاتاقتر اال-ج

  :التالية اتحاترة االقالباحثدم قتف،  السابقةعلى نتائج البحثاعتمادا     
الهتمام م أهداف التعليم مع ادة تنظياإع ة و مسؤوليهاينبغي للمدرس. ١

، ميذتالللغة العربية، ومستوى حاجة الو اخلاصة ة أهداف التعليم العامب
  . اكتساب املهارات اللغوية على تساعد العربية اليت البيئة خلق و

مع تناسب ت املواد الدراسية الىت تصميم ني و املدرساتللمدرسينبغي . ٢
تلميذات  الةحاجمع  أيضا هاالتعليم والبيئة التعليمية، وتناسبأهداف 
ينبغي أن يكون  املواد الدراسية أن تصميمارة أخرى، عبب أو. اللغوية
ميول  وفقحىت يتدربن على الكالم  اتتلميذتوفري فرص كافية للفيه 

  . ن واجتاهاالتلميذات
طرائق و تصميم تكثري العناية بأيضا للمدرسني و املدرسات ينبغي . ٣

تعليمية إعداد الوسائل ال مع صميم املواد وأهدافهاتب املناسبةالتعليم 
 يرجى أن تكون الوسائل سهلة ولحصول على أهداف التعليم، ل

  .ورخيصة ولكنها فعالة
ينبغي ألهل املدرسة يئة البيئة العربية بطريقة جيدة و نشاطات صاحلة . ٤

  .ليكون أهلها مكتسبا املهارات بسرعة و صحيحة و طالقة و ملمة
  

  

  

  

  



 

 ١٠٧ 

   املراجعاملصادر و 

  

  املصادر: أوال

   الكرميالقرآن
  
  املراجع العربية :ثانيا

: ، القـاهرة   و التربية الدينية   طرق تدريس اللغة العربية   . إبراهيم حممد عطا  
  .١٩٩٠. مكتبة النهضة املصرية

. جممع اللغة العربيـة   :  ، اجلزء الثاين، مصر   املعجم الوسيط . إبراهيم مدكور 
١٩٨٥.    
دار : ، الرياضق تدريسهااملهارات اللغوية ماهيتها وطرائ. أمحد فؤاد عليان
 .١٩٩٢ .املسلم

مناهج البحث يف التربية و . جابر عبد احلميد جابر و أمحد خريي كاظم

 .١٩٧٨ .، دار النهضة العربيةعلم النفس

 .دار الفكـر  :  دمشق سـورية   طرق تدريس اللغة العربية،   . جودت الركايب 
١٩٨٦.  

الـدار  :  القـاهرة  يق،تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطب      . حسن شحاتة 
  .١٩٩٣ .املصرية اللبنانية
: ، كويت وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليم     . حسني محدي الطوحيي  

 . د ت.دار القلم



 

 ١٠٨ 

: ، عمان األردن  مفهومه  وأدواته و أساليبه    : البحث العلمي . عبيدات ذوقان
  .١٩٩٣ .دار الفكر

،  للناطقني بلغات أخرى   املرجع يف تعليم اللغة العربية    . رشدي أمحد طعيمة  
  .١٩٨٦ .معهد اللغة العربية: جامعة أم القرى

، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجـه و أسـاليبه         .  رشدي أمحد طعيمة  
منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية و العلـوم و الثقافـة،          : الرباط

  .  ١٩٨٩ .إيسيسكو
التعليميـة ووسـائل    سيكولوجية الوسـائل    . عبد ايد سيد أمحد منصور    

  .١٩٨٣ .دار املعارف:  رياضتدريس اللغة العربية،
  . ت د. دار الفكر العريبتدريس فنون اللغة العربية،.  على أمحد مدكور

. دار الكتاب العريب  :  القاهرة   مشكالت تعليم اللغة العربية،   . على احلديدي 
  . تد

 .دار الفرقان :  عمان الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها،   . فريد أبو زينة  
١٩٨٢.  

 .دار القلم: ، كويتتدريس اللغة العربية. حممد صالح الدين على جماور
١٩٧٣.  
مطابع الفـرزدق   : ، الرياض أساليب تدريس اللغة العربية   . حممد على اخلويل  
  .  ١٩٨٢ .التجارية

: ، دمشقالطبعة الثانية يف طرائق تدريس اللغة العربية،. حممود أمحد السيد
  .١٩٩٧ .امعة دمشقمنشورات ج



 

 ١٠٩ 

: ، الرياضاأللعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية. حممود إمساعيل صيين
 . هـ١٤٠١ .دار املريح

طرائق تدريس اللغة العربية لغري .  حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة

منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و : ، الرباطالناطقني ا
 .٢٠٠٣ .يسكوالثقافة، إيس

، اجلزء وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا. حممود كامل الناقة
  .١٩٨٥ .الثاين، مكتبة التربية العريب لدول اخلليج

، فنياته و استراتيجية و أساليب تعليمه: احلوار. مىن إبراهيم اللبودى
  .٢٠٠٢ .مكتبة وهبة: القاهرة

 عاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةاألل. ناصف مصطفى عبد العزيز
  .هـ١٤٠١ .دار املريخ: الرياض
: ، بريوتاللغة العربية و طرق تدريسها نظرية و تطبيقا. يوسف الصميلى

  .١٩٩٨ .املكتبة العصرية
  

   الرسائل:اثالث

دراسة عن تعليم مهارة  (استراتيجية تعليم اللغة العربية  ،أمحد خملص

 ) اإلسالمي احلكومي بامكاسن منوذجاالكالم  يف املعهد العايل
 البحث العلمي اجلامعي لدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية

  .٢٠٠٤ .ماالنج
حبث تقوميي عن طريقة التدريس (تدريس مهارة الكالم  ،خريي أبو صريي

و تكوين البيئة العربية يف املعهد رشيدية خالدية آمونتاي كاليمنتان 
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 العلمي اجلامعي لدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية  البحث)اجلانوبية
  .٢٠٠٢ .احلكومية ماالنج

إستراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم  ،سيف املصطفى

دراسة حالة يف الربنامج اخلاص لتعليم (والتعلم على السياق العام 

علمي  البحث ال)اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
. اجلامعي لدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

٢٠٠٦.  

تنمية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوين يف املدرسـة           ،صوف رجال 

، البحث العلمـي اجلـامعي      العالية دار املخلصني أتشيه الوسطى    
  .٢٠٠٧ .لدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

  
  اضرات احمل:رابعا

تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج توركيس لوبيس، 

 اليت ألقاها يف الندوة العاملية عن احملاضرةماالنج،  (مستقبله و حتدياته
، يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية "دور اللغة العربية يف عصر العوملة"

 ).٢٠٠٥ مايو ١٨ماالنج، التاريخ،  

 احملاضرةماالنج،  (، حنو استراتيجية تعليم اللغة العربية الفعالةن، دحية مسقا
اليت ألقاها يف احملاضرة العامة يف برنامج الدراسات العليا، اجلامعة 

  ).٢٠٠٣ مارس ١٦اإلسالمية احلكومية ماالنج، التاريخ، 
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