
 

  
 

  
  

  ة إندونيسـياـمجـهوريـ
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
    ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

  

 
  
  

  الدراما العربية لتنمية مهارة الكالمفعالية استخدام 
  )اجنيالعالية احلكومية بايوو درسةامل بالتطبيق على (

  
  

  

  املاجستري يف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل درجة 
  
  

   :إعداد

  أنوارحممد :   الطالب   

 S-2/٠٦٩١٠٠٠٨:  رقم التسجيل

  : إشراف              

   شهداء صاحل نورالدكتور               

  جماب مشهوديالدكتور               

  

 
  العام اجلامعي

 م ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨
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   النبِي صوت فَوق أَصواتكُم ترفَعوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا
 أَعمالُكُم تحبطَ أَنْ لبعضٍ بعضكُم كَجهرِ بِالْقَولِ لَه تجهروا ولَا
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 فضله على وأشكرهاحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، 
 خري على وأسلم وأصلي واملآل، احلال يف والثبات النوال، جزيل وأسأله املتوال،

 بإحسان تبعهم ومن والتابعني امليامني، الغر وأصحابه آله وعلى الشاكرين، الصابرين
  :بعد أما الدين، يوم إىل

وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 
والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

رفان إىل الذين كان هلم فضل أن أتقدم بالشكر والتقدير والع –بعد محد اهللا تعاىل  –
يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن 

  : ومنهم . حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص
جامعة موالنا مالك مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير 

  .إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
جامعة موالنا الدراسات العليا  كلية عميدعمر منران،  مساحة األستاذ الدكتور

  مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 كليةتعليم اللغة العربية  قسم، رئيس توركيس لوبيسمساحة الدكتور 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا 
رف األول الذي أفاد الباحث علمياً ، املششهداء صاحل نورمساحة الدكتور 

وعملياً ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
  .اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير

، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن عن حممد جماب مشهوديمساحة الدكتور 
قد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث شكره وتقديره ف

فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله 
مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن 

  . اهللا عظيم الثواب واجلزاء
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تعليم  قسمشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف كما يتقدم الباحث بكل ال 
جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية الدراسات العليا  كليةاللغة العربية 

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف .  ماالنج
  .والتشجيع  وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء

األنام املاجستري كرئيس املدرسة العالية احلكومية بايوواجني  مساحة أستاذ خري 
أقدم الشكر والتحية . أغ.وأستاذة نور فائدة، س. فدإ.وأستاذ سالمت دارين، س

  .مبساعدتكم، جزاكم اهللا خري اجلزاء
 ؛ شاهدين،كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل أسرتى وعلى رأسها والدي

من  يتعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه ىف نفس كان له بعد اهللا يالكرمي الذ
يطوق فضلها  اليت ؛ مرية،احلبيبة حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديت
  .وأخيت الكبرية؛ سري رمحوايت عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتى

إبراهيم  كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالكيف  زمالئي وأصدقائيلو
والطالب يف الفصل  Ar-Ruzz Mediaاإلسالمية احلكومية ماالج وأصدقائي يف 

وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل الثالث شعبة اللغة املدرسة العالية بايوواجني 
املتواضع إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم 

  .التقدير واالمتنان
  قالتوفي واهللا ويل

  م  ٢٠٠٩ أبريل  ١٠ماالنج،    
  الباحث                

  
  حممد أنوار            

   S2٠٦٩١٠٠٠٨/: رقم التسجيل                                                     
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  وزارة الشؤون الدينية
  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 عليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةة الدراسات الـكلي

  
  

�*!�@�  � ��� ا�
  

على أشرف  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني و

      : الذي حضره الطالب ليميتكبعد االطالع على البحث ال
  حممد أنوار:   االسم الكامل
 S-2/٠٦٩١٠٠٠٨:   رقم التسجيل

  الدراما العربية لتنمية مهارة الكالمفعالية استخدام :   موضوع البحث
  )العالية احلكومية بايوواجني درسةامل بالتطبيق على (

  
  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

  

  املشرف األول
  

 الدكتور شهداء صاحل نور

  املشرف الثاين
  

 الدكتور جماب مشهودي
  

  يعتمد،
  يس قسم تعليم اللغة العربيةرئ

  
  

  توركيس لوبيس الدكتور
  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف
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  وزارة الشؤون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  
 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  لدراما العربية لتنمية مهارة الكالمافعالية استخدام 
  )العالية احلكومية بايوواجني درسةامل بالتطبيق على (

  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
  

  S-2 /٠٦٩١٠٠٠٨: التسجيل رقم     أنوارحممد :    الطالب إعداد
ه شرطا لنيل درجة وتقرر قبول اجلامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 

  .  م ٢٠٠٩ مايو ٨، معةاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اجل
  

  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
  .................. :التوقيع  رئسيا ومناقشا  الدكتور توركيس لوبيس - ١
  .................. :التوقيع  مناقشا  الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد - ٢
  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  الدكتور شهداء صاحل نور - ٣
  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  الدكتور جماب مشهودي  - ٤

  

   ،دعتمي
  الدراسات العلياعميد كلية 

  
  

  األستاذ الدكتور عمر منران
  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 



 ٧

  إقرار الطالب
  

  :كاآليت بيانايتوأدناه،  أنا املوقع
  حممد أنوار :   االسم الكامل
 S2٠٦٩١٠٠٠٨/ :  رقم التسجيل

، كاجاغان أسري كومبينج ساري ١٣٣كاليكالتاك : شارع:   العنوان
 Jl. Kalikelatak 133, Kacangan Asri(بايوواجني 

Gombengsari Banyuwangi(  
رجة املاجسـتري يف تعليم أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل د

اإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراهييم الدراسات العليا جامعة كليةاللغة العربية 
  :عنوانمـاالنج حتت 

  فعالية استخدام الدراما العربية لتنمية مهارة الكالم
  )بالتطبيق على املدرسة العالية احلكومية بايوواجني ( 

  
وإذا ادعـى . ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخرحضرا وكتبتها بنفسي وما زور

ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على  أحـد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال
موالنا  الدراسات العليا جامعة كليةذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على 

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراهييم
  .هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك هذا، و حررت

  م ٢٠٠٩أبريل  ٠٨  ماالنج،                                                
  توقيع صاحب اإلقرار    

  حممد أنوار                                    
  S2٠٦٩١٠٠٠٨/  :يلرقم التسج                                               
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  مستخلص البحث
بالتطبيق (استخدام الدراما العربية لتنمية مهارة الكالم  فعالية، ٢٠٠٩حممد أنوار، 

شهداء صاحل نور الدكتور : املشرف األول). على املدرسة العالية احلكومية بايوواجني
  الدكتور حممد جماب مشهودي: واملشرف الثاين

كالم، االتصال، الدراما، تنمية مهارة الكالم باستخدام مهارة ال :الكلمات األساسية 

  الدراما العربية
والطريقة اليت سيطبقها الباحث هي تنمية مهارة الكالم باستخدام الدراما 

وخيتار الباحث املدرسة العالية احلكومية بايوواجني يف حبثه ألا من أحد  .العربية
اف وزارة الشؤون الدينية وكأا منوذجية املدارس الفاخرة يف بايوواجني اليت حتت إشر

و خيصص الباحث الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة للسنة . للمدرسة األخرى
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسية 

ما مدى فعالية الدراما العربية يف تنمية مهارة ) ١: (ومشكلة هذا البحث هي
احلكومية بايوواجني يف التكلم الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية 

ما مدى فعالية الدراما العربية يف تنمية مهارة الطالب يف الفصـل  ) أ(باللغة العربية ؟؛ 
الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية بايوواجني يف نطق اللغة العربية سليما؟ 

الفصل الثالث من شعبة ما مدى فعالية الدراما العربية يف تنمية مهارة الطالب يف ) ب(
مـا  ) ج(اللغة، املدرسة العالية احلكومية بايوواجني يف استخدام قواعد اللغة العربية ؟ 

مدى فعالية الدراما العربية يف تنمية مهارة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغـة،  
ما مـدى  ) د(املدرسة العالية احلكومية بايوواجني يف استخدام مفردات اللغة العربية ؟ 

فعالية الدراما العربية يف تنمية طالقة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة 
ما مدى فعاليـة الـدراما    -)ه(العالية احلكومية بايوواجني يف التكلم باللغة العربية ؟ 

العربية يف تنمية مهارة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغـة، املدرسـة العاليـة    
ة بايوواجني يف ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليه املتكلم واملستمع احلكومي



 ٩

كيف دافعة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغـة، املدرسـة   ) ٢(على السواء ؟ 
العالية احلكومية بايوواجني حينما يشتركون تدريس اللغة العربية باستخدام الـدراما  

  العربية ؟
كان ). Experiment Research(املنهج التجريب ومنهج هذا البحث هو 

الباحث يالحظ ويقارن كفاءة تكلم الطالب باللغة العربية قبل تطبيق تدريس اللغة 
 One Group(وكان الباحث يستخدم طرق اموعة الواحدة . العربية بالدراما وبعده

 Method .(عبة وجممعة هذا البحث وعينته هي الطالب يف الفصل الثالث من ش
   .اللغة، املدرسة العالية احلكومية بايوواجني

الدراما العربية فعالية يف تنمية ) ١: (وأما نتائج هذا البحث تـتلخص فيما يأيت
مهارة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية بايوواجني يف 

يف استخدام قواعد اللغـة  ) ب(ما يف نطق اللغة العربية سلي) أ(التكلم باللغة العربية؛ 
فعالية لتنمية طالقة الطـالب يف   و) د(يف استخدام مفردات اللغة العربية ) ج( العربية

وفعالية لتنمية مهارة الطالب يف ترتيب الكالم ترتيبا معينـا  ) ه(التكلم باللغة العربية 
يف الفصـل   ودافعة الطـالب ) ٢(حيقق ما يهدف إليه املتكلم واملستمع على السواء 

الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية بايوواجني حينما يشتركون تـدريس  
  .اللغة العربية باستخدام الدراما العربية عالية أو إجابية
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Abstract 
 

Moh. Anwar, 2009, Using Arabic Drama to Improve Speaking Skill (An 
Experimental Research Of Islamic High School (MAN) Banyuwangi. 

Counselor I: Dr. H. Syuhadak, Counselor II: Dr. H. Mujab, M.A. 
 

Key Words: Speaking skill, Communication, Drama, Improving speaking skill 
using Arabic drama.  

The method which will be applied by researcher to Islamic High School 
(MAN) Banyuwangi is improving speaking ability by using Arabic drama. The 
reason of researcher to choose this school is based on that the Islamic High School 
(MAN) Banyuwangi is developed school which under control of Department of 
Religious Affair (DEPAG), and Islamic High School (MAN) Banyuwangi is as 
the example school all at once. The researcher chosen class of XII school 

Ianguage 2008-2009 as sampel. 
The problem formulation of this research are (1) How effective Arabic 
drama in improving XII students’ ability of language class of Islamic High School 
(MAN) Banyuwangi to speak by using Arabic is?; A. How effective Arabic drama 
in improving XII students’ ability of language class of Islamic High School 
(MAN) Banyuwangi to say by Arabic Ianguage truly? B. How effective Arabic 
drama in improving XII students’ ability of language class of Islamic High School 
(MAN) Banyuwangi to use grammars of Arabic Ianguage? C. How effective 
Arabic drama in improving XII students’ ability of language class of Islamic High 
School (MAN) Banyuwangi to use vocabulary of Arabic Ianguage? D. How 
effective Arabic drama in improving XII students’ ability of language class of 
Islamic High School (MAN) Banyuwangi in conversing to use Arabic Ianguage? 
E. How effective Arabic drama in improving XII students’ ability of language 
class of Islamic High School (MAN) Banyuwangi to compile sentence which can 
clarify the target of discussion between hearer and speaker? (2) How the 
motivation of XII students of language class of Islamic High School (MAN) 
Banyuwangi during their participation in learning language by using Arabic 

drama is?  
 The research method which is as used is experimental research. The 

researcher paid attention and compared the ability of students in speaking by 
using Arabic language, before and after Arabic language learning by using Arabic 
drama. The type of research is experimental research white one group method. It’s 
population and sample are students of XII language class of Islamic High School 

(MAN) Banyuwangi. 
 The result of this research is summarized as follows: (1) Arabic drama is 

effective in improving students’ ability of XII language class of Islamic High 
School (MAN) Banyuwangi in speaking by using Arabic language; A. Arabic 
drama is effective in improving students’ ability of XII language class of Islamic 
High School (MAN) Banyuwangi to say by Arabic Ianguage truly. B. Arabic 
drama is effective in improving students’ ability of XII language class of Islamic 
High School (MAN) Banyuwangi to use grammars of Arabic Ianguage. C. Arabic 



 ١١

drama is effective in improving students’ ability of XII language class of Islamic 
High School (MAN) Banyuwangi use vocabulary of Arabic Ianguage. D. Arabic 
drama is effective in improving students’ ability of XII language class of Islamic 
High School (MAN) Banyuwangi in conversing to use Arabic Ianguage. E. 
Arabic drama is effective in improving students’ ability of XII language class of 
Islamic High School (MAN) Banyuwangi to compile sentence which can clarify 
the target of discussion between hearer and speaker. (2) Arabic drama could 
motivate students of XII language class of Islamic High School (MAN) 

Banyuwangi in Arabic learning.  
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Abstraksi 

 
Moh Anwar, 2009, Penggunaan Drama Arab Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Bicara Siswa (Penelitian Experimen di Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Banyuwangi. Pembimbing I: Dr. H. Syuhadak, Pembimbing II: 

Dr. H. Mujab, M.A. 
 

Kata Kunci: Keterampilan Bicara, Komunikasi, Drama, Peningkatan keterampilan 
  

                     bicara menggunakan Drama Arab 
  

Metode yang akan diterapkan oleh Peneliti di Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) Banyuwangi adalah Peningkatan Keterampilan Bicara Menggunakan 
Drama Arab. Alasan peneliti memilih sekolah ini adalah karena Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Banyuwangi termasuk sekolah maju yang berada di bawah 
naungan Departemen Agama (DEPAG), sekaligus sebagai sekolah percontohan. 

Peneliti memilih kelas XII bahasa tahun ajaran 2008-2009 sebagai sample. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Sejauh mana keefektifan drama 
Arab dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas XII bahasa Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Banyuwangi untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab?; 
A. Sejauh mana keefektifan drama Arab dalam meningkatkan kemampuan siswa 
kelas XII bahasa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banyuwangi untuk 
mengucapkan bahasa Arab dengan benar? B. Sejauh mana keefektifan drama 
Arab dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas XII bahasa Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Banyuwangi untuk menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab? C. 
Sejauh mana keefektifan drama Arab dalam meningkatkan kemampuan siswa 
kelas XII bahasa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banyuwangi untuk 
menggunakan kosa kata bahasa Arab? D. Sejauh mana keefektifan drama Arab 
dalam meningkatkan kelancaran siswa kelas XII bahasa Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) Banyuwangi dalam berbicara menggunakan bahsa Arab? E. Sejauh mana 
keefektifan drama Arab dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas XII bahasa 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banyuwangi untuk menyusun kalimat yang bisa 
memperjelas tujuan pembicaraan antara pembicara dan pendengar? (2) Bagaimana 
motivasi siswa kelas XII bahasa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banyuwangi 

selama mengikuti pembelajaran bahasa dengan menggunakan Drama Arab?  
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Experimen (Experiment 
Research). Peneliti memperhatikan dan membandingkan kemampuan siswa 
dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, sebelum dan sesudah 
diterapkannya pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan Drama Arab. 
Jenis penelitiannya adalah penelitian experiment satu kelompok (One Group 
Method). Populasi dan sampelnya adalah siswa kelas XII bahasa Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) Banyuwangi. 
Hasil penelitian ini terangkum sebagaimana berikut: (1) Drama Arab 
efektif dalam meningkatkan keterampilan siswa kelas XII bahasa Madrasah 



 ١٣

Aliyah Negeri (MAN) Banyuwangi dalam bebicara dengan menggunakan bahasa 
Arab; A. Drama Arab efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas XII 
bahasa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banyuwangi untuk mengucapkan bahasa 
Arab dengan benar B. Drama Arab efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa 
kelas XII bahasa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banyuwangi untuk 
menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. C. Drama Arab efektif dalam 
meningkatkan kemampuan siswa kelas XII bahasa Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) Banyuwangi untuk menggunakan kosa kata bahasa Arab. D. Drama Arab 
efektif dalam meningkatkan kelancaran siswa kelas XII bahasa Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Banyuwangi dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. E. 
Drama Arab efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas XII bahasa 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banyuwangi untuk menyusun kalimat yang bisa 
memperjelas tujuan pembicaraan antara pembicara dan pendengar. (2) Drama 
Arab sangat memotivasi siswa kelas XII bahasa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Banyuwangi dalam belajar bahasa Arab.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 14 

 حمتويات البحث
 

   ....................................................... صفحة العنوان
  أ  ...........................................................االستهالل 

  ب .............................................................. هداءاإل
  ج ...................................................... الشكر والتقدير
  ه ....................................................... تقرير املشرفني
  و ........................................................ جلنة املناقشني
  ز .......................................................... إقرار الطلبة

  ح .................................................... ص البحثلخستم
  ي ..................................... ص البحث باللغة اإلجنليزيةلخستم
  ل ................................... ص البحث باللغة اإلندونيسيةلخستم

  ن ...................................................... حمتويات البحث
  ص ....................................................... قائمة اجلداول
  ق ........................................................ قائمة املالحق

  الفصل األول
  اإلطار العام

  ١  ........................................................... مقدمة -أ
  ٤  .................................................. البحث مشكلة - ب
  ٥  .................................................. أهداف البحث - ج
  ٦ ..................................................فرروض البحث  -د
  ٧ .....................................................أمهية البحث  - ه
  ٧ ....................................................حدود البحث  -و



 ١٥

  ٨ .........................................البحث  حتديد مصطلحات -ز

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  ١٠  ....... نبذة تارخيية عن املدرسة العالية احلكومية بايوواجني: املبحث األول
  ١٠  ..............نبذة تارحيية عن املدرسة العالية احلكومية بايوواجني    -أ

  ١١  ......................تأسيس املدرسة العالية احلكومية بايوواجني  - ب
  ١٣  .........................ذاتية املدرسة العالية احلكومية بايوواجني  - ج

  ١٤  .......................................... مهارة الكالم: املبحث الثاين
  ١٤  ..................................... التعريف عن مهارة الكالم   -أ

  ١٥  .......................................... طبيعة عملية الكالم -ب
  ١٦  .......................................... أمهية تدريس الكالم -ج
  ١٨    ................................. أهداف تدريس مهارة الكالم  -د
  ١٩  ............................... اجلوانب املهمة يف تدريس الكالم - ه
  ٢٢  ....................................... تدريس الكالم احملتوى يف -و
  ٢٣  ................................ األسس يف تدريس مهارة الكالم -ز
  ٢٤  .................................. و سائل تدريس مهارة الكالم - ح
  ٢٥  ............................. دور املعلم يف تدريس مهارة الكالم -ط
  ٢٧  .......................................االختبار يف مهارة الكالم -ي

  ٣٢  ................... تنمية مهارة الكالم باستخدام الدراما: املبحث الثالث

  ٣٢  ...........................................الدراما التعريف عن    -أ
  ٣٥  ....................الدراما ستخدام مفهوم تنمية مهارة الكالم با -ب
  ٣٦  ..................الدراما خصائص تنمية مهارة الكالم باستخدام  -ج
  ٣٧  .......................الدراما فوائد تنمية مهارة الكالم باستخدام  -د
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  ٣٩  ......................... اختيار الدراما يف تنمية مهارة الكالم -ه  

  ٣٩  ....................خطوات تنمية مهارة الكالم بوسيلة الدراما  -و  

  ٤١  : ...................................الدراسات السابقة: املبحث الرابع
  ٤١  .......................................عرض الدراسات السابقة    -أ  
  ٤٣  ..........................  ....................املوازنة واملوافقة  -ب  
  ٤٤  .............................  افادة الباحث من الدراسات السابقة  -ج  

  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  ٤٧  .................................................... البحث تصميم -أ
  ٤٨ ........................... جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ب
  ٤٨ .................................................متغريات البحث  - ج
  ٤٩ ...................................................أدوات البحث  -د
  ٥٥ ........................................ بيانات البحث و مصادرها - ه
  ٥٦ ............................................ت أسلوب حتليل البيانا -و
  ٦٠ .............................................مراحل تنفيذ الدراسة  -ز

 الفصل الرابع

  ومناقشتـها هاحتليلعرض البيانات و

  ٦٣  .................................................... عرض البيانات -أ
  ٦٣   .......بايوواجنيربية وتدريسها يف املدرسة العالية احلكومية اللغة الع - ١

كفاءة تكلم الطالب باللغة العربية يف الفصل الثالث من شعبة اللغة،  -٢   
  ..............................  بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية 

٦٤  

  ٦٤   .................................... )Pre Test( االختبار القبلي -٣   
  ٨٠العربية يف الفصل  الدراماتدريس اللغة العربية باستخدام اجراءات  -٤   



 ١٧

  .......بايوواجني الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية 
ترتيب ما الذي فعله الباحث يف املدرسة العالية احلكومية بايوواجي  -٥   

  ......... عربية باستخدام الدراما العربيةحينما يطبق تدريس اللغة ال
٨٥  

  ٨٧  ... اخلطة الدراسية يف تدريس اللغة العربية باستخدام الدراما العربية -٦   
  ٩٢  ................................. )Post Test( االختبار البعدي -٧   

  ١٠٦  ....................................ومناقشتها  حتليل البيانات -ب

حتليل دافعة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة  -١    
أثناء تدريس اللغة العربية باستخدام  بايوواجنيالعالية احلكومية 

  ............................................... العربية الدراما
١٠٦  

العربية يف  اماالدرحتليل تطبيق تدريس اللغة العربية باستخدام  -٢    
   بايوواجنيالفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية 

١١١  

العربية يف  الدرامامدى فعالية تدريس اللغة العربية باستخدام -)أ
تنمية مهارة كالم الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، 

   ..........................بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية 
١١١  

 الدرامااملعوقات عن تطبيق تدريس اللغة العربية باستخدام -)ب        
العربية يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية 

   .......................................بايوواجني احلكومية 
١١٥  

  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  ١١٨  ..................................................... بحثنتائج ال -أ
  ١١٩  ................................................ توصيات البحث - ب
  ١١٩  ................................................ مقترحات البحث - ج
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  قائمة املراجع

  قائمة اجلداول
  

  صفحة  املوضوع  الرقم
  ٢٩  )كالمه(تقومي لنطق الطالب و حديثه   ٢.١

  ٥٨  نتيجة الطالب يف إختبار الكالم تقدير  ٣.١

  ٧٨     )Pre Test(نتائج الطلبة يف اإلختبار القبلي   ٤.١

  ٧٩  )Pre Test(نتائج الطالب يف االختبار القبلي  تقدير  ٤.٢

  ٨٢  أمساء أعضاء اموعات  ٤.٣

٤.٤  
يف املدرسة العالية احلكومية ترتيب ما الذي فعله الباحث 

بايوواجي حينما يطبق تدريس اللغة العربية باستخدام 
  الدراما العربية

٨٥  

  ١٠٤  )Post Test(نتائج الطلبة يف اإلختبار البعدي   ٤.٥

  ١٠٥  )Post Test(نتائج الطالب يف االختبار البعدي  تقدير  ٤.٦

  ١٠٧  تفصيل أراء الطالب  ٤.٧

  ١٠٨  ) Questionnaire(ن االستبيان أو االستفتاء نتيجةاحملصولة م  ٤.٨

  ١١٢   tالتفصيل من الرموز   ٤.٩

  
  
  
  
  

  



 ١٩

  قائمة املالحق
  

  املوضوع  الرقم
  ورقة املالحظة للطالب  

  ورقة املالحظة امليدانية  

  دليل املقابلة الشفهية للمعلم قبل تطبيق األسلوب اجلديد وبعده  

  االستبيان  

  
؛ رموز )Significance and Confidence Level(جدوال درجة الصدق 

t اجلدوايل  

  
العالية احلكومية خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل رئيس املدرسة 

   جنيوابايو

  
إىل عميد كلية الدراسات  جنيواالعالية احلكومية بايوخطاب رئيس املدرسة 

  العليا

  بطاقة اإلشراف  

  السرية الذاتية للباحث  

  الصور  
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  الفصل األول
 اإلطار العام

 
 
 

 



 ٢١

  الفصل األول
  اإلطار العام

 مقدمة  -أ 
وهـم يتواصـلون مـع    . اللغة هي من أحد حوائج اإلنسان املهمة يف احلياة

كل أمر الذي جيـد يف حيـام ال يفصـل عـن اللغـة؛      . اآلخرين باستخدام اللغة
والسيما . نولوجيا وغري ذلكاالجتماعية، السياسة، االقتصادية، الثقافة، والعلوم والتك

ما كانت احلدود اليت تفصل اتمع يف إندونيسيا واتمع يف أمريكا . يف الزمن العوملة
  . أو غريهم

واللّغة هـي  . وقد اختلف العلماء يف تعريف اللّغة ولكنهم موحدون يف املعىن
د اللّغـة يف   وقد تعد. ألفاظ أو أصوات يعبر ا كلّ قوم عن مقاصدهم أو أغراضهم

العامل وهي خمتلفة من حيث اللّفظ متحدة من حيث املعىن أي أنّ املعىن الواحد الّـذي  
  ١.خياجل ضمائر الناس واحد

إىل السامع ليكون فامها  تكلموأهم وظائف اللّغة هي نقل أفكار أو أغراض امل
سـان المتـام عمليـة    أداة يتوسلها اإلن, إنّ اللّغة يف استعماهلا اليومي. مبراد اخلاطب

على أداء عملية التواصل إالّ , يف الواقع, والتقتصر اللّغة. التواصل بينه وبني أفراد بيئته
ويقتضى التواصل اللّغـوي نقـل   . أنّ التواصل يبقى املظهر االستعماىل األساسي للّغة

  .أو بالكتابة ٢الدالالت واملعاىن بواسطة اإلشارات الصوتية
هي أن تكون عند الطالب  اللعربية هة املهمة يف تدريس اللغةإذا، كانت الوج  

مـع   تكلم باللغة العربية حىت يستطيعوا أن يتواصلواأو الدارسني الكفاءة العالية يف ال
وحتاصل الطالب يف تعليم اللغة أو يف اكتسابه للغة املدروسـة  . غريهم باللغة العربية

واألمر الداخلي هو املثري الـيت  . الداخلي معتمد بأمور كثرية، يعىن األمر اخلارجي أو

                                                
  ٧: ص)  م١٤٢١/٢٠٠٠, املكتبة العصرية: بريوت(, جامع الدروس العريب ,مصطفى الغالييين .١
 .٤٧: ص)  م١٩٨٣- ه١٤٠٣, اجلامعة اللبنانية:  لبنان(, املبادئ واألعالم) علم اللغة احلديث(األلسنية , ميشال زكريا.  ٢
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واألمر اخلارجي هـو  . فعته، ميوله، وذكائهاد: املثال. تنبت من نفس الطالب وحدة
: املثال. الذي يشجعه يف تعليمه واكتسابه للغة املدروسة املثري من خارج نفس الطالب

  .  بيئته، أستاذه، الطريقة أو املنهج املستخدم، وغري ذلك
فالبـد  . لية التدريس عنده األهداف املقصودة والوقـت احملـدود  ولكل عم  

م يف تلك العملية حظ باملنهج والطريقة اليت يستخدللمؤسسة أو املدرسة أن تقيم و تال
وكذلك األنشطة الـيت   .بدقة وعميقة لتكون حاصلة ومناسسبة باألهداف املقصودة

وهي تنمية مهـارة الكـالم   . يجنواسيطبقها الباحث يف املدرسة العالية احلكومية بايو
  .الدراما العربيةباستخدام 
هي من أحد املناشط اليت تستخدم يف مهارة الكالم وأحـد جـنس    الدراماو  
وفوائدها ال تقتصر على الذين ميارسونه . وأساسها احلوار بني أشخاص القصة. األدب

شـاهدون فنـون   ويقومون بادوارهم فيه، بل إن له فوائد تربية كثرية تعود على من ي
من الطالب وأعضاء اتمع املدرسي وأولياء األمور وغريهم مـن   الدراماالتمثيل أو 

   ٣.أفراد اتمع اخلارجي
الفائدة الكبرية يف تنمية مهـارة كـالم    الدراما العربيةويرى الباحث أن عند   
ا من أحـد  ألبايوواجني يف حبثه تار الباحث املدرسة العالية احلكومية ـوخي. الطالب
واجني اليت حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية وكأا منوذجة الفاخرة يف بايواملدارس 

من شعبة اللغـة ألن   الثوخيصص الباحث الطالب يف الفصل الث. للمدرسة األخرى
ويهـدف الباحـث أن هـذا    . عندهم األوقات الكثرية ويشتغلون باإلمتحان األخري

  .متحان النهائي الوطينيف مقابلة اإلالدراسة ستعاوم 
  

         
  

                                                
 ٢٤٧ :ص) م٢٠٠٢/ه١٤٢٣دار الفكر، : دمشق(، طرق تدريس اللغة العربيةالركايب،  جودت.  ٣



 ٢٣

 البحث مشكلة  - ب 
طالب يف الفصل الثالث مـن  الالعربية يف تنمية مهارة  الدراماما مدى فعالية  - ١

 يف التكلم باللغة العربية ؟ بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية  ،شعبة اللغة

ث طالب يف الفصل الثالالالعربية يف تنمية مهارة  الدراماما مدى فعالية   -)أ 
 اللغة العربية بايوواجني يف نطقاملدرسة العالية احلكومية  ،من شعبة اللغة

 ؟ سليما

طالب يف الفصل الثالث الالعربية يف تنمية مهارة  الدراماما مدى فعالية   -)ب 
 بايوواجني يف استخدام قواعداملدرسة العالية احلكومية  ،من شعبة اللغة

 ؟ اللغة العربية

طالب يف الفصل الثالث العربية يف تنمية مهارة ال الدراماما مدى فعالية   -)ج 
بـايوواجني يف اسـتخدام   املدرسة العالية احلكوميـة   ،من شعبة اللغة

 اللغة العربية ؟ مفردات

طالب يف الفصل الثالث ال طالقةالعربية يف تنمية  الدراماما مدى فعالية   -)د 
اللغـة  ب بايوواجني يف التكلماملدرسة العالية احلكومية  ،من شعبة اللغة

 ؟ العربية

طالب يف الفصل الثالث الالعربية يف تنمية مهارة  الدراماما مدى فعالية  -)ه
بايوواجني يف ترتيب الكـالم  املدرسة العالية احلكومية  ،من شعبة اللغة

 ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليه املتكلم و املستمع على السواء ؟

ة اللغـة، املدرسـة العاليـة    دافعة الطالب يف الفصل الثالث من شعبكيف  - ٢
 الـدراما تدريس اللغة العربية باستخدام  يشتركون ينماح بايوواجنياحلكومية 

 ؟ العربية
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 أهداف البحث  - ج 
طالب يف الفصل الثالث مـن  الالعربية يف تنمية مهارة  الدرامافعالية  ملعرفة  - ١

 العربيةيف التكلم باللغة  بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية  ،شعبة اللغة

طالب يف الفصل الثالـث  الالعربية يف تنمية مهارة  الدرامافعالية  ملعرفة  -)أ 
 اللغة العربية بايوواجني يف نطقاملدرسة العالية احلكومية  ،من شعبة اللغة

 سليما

طالب يف الفصل الثالـث  الالعربية يف تنمية مهارة  الدرامافعالية  ملعرفة  -)ب 
 بايوواجني يف استخدام قواعدومية املدرسة العالية احلك ،من شعبة اللغة

 اللغة العربية

طالب يف الفصل الثالـث  الالعربية يف تنمية مهارة  الدرامافعالية  ملعرفة  -)ج 
بـايوواجني يف اسـتخدام   املدرسة العالية احلكوميـة   ،من شعبة اللغة

 اللغة العربية مفردات

الثالـث   طالب يف الفصلال طالقةالعربية يف تنمية  الدرامافعالية  ملعرفة  -)د 
اللغـة  ب بايوواجني يف التكلماملدرسة العالية احلكومية  ،من شعبة اللغة

 العربية

طالب يف الفصل الثالث من الالعربية يف تنمية مهارة  الدرامافعالية  ملعرفة -)ه
بايوواجني يف ترتيب الكالم ترتيبا املدرسة العالية احلكومية  ،شعبة اللغة

 كلم و املستمع على السواءمعينا حيقق ما يهدف إليه املت

دافعة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسـة العاليـة   ملعرفة  - ٢
 الدراماتدريس اللغة العربية باستخدام  حينما يشتركون بايوواجنياحلكومية 

 العربية

  
 



 ٢٥

 فروض البحث  -د 
طالب يف الفصل الثالث من شـعبة  الالعربية فعالية يف تنمية مهارة  الدراما - ١

 يف التكلم باللغة العربية بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية  ،ةاللغ

طالب يف الفصل الثالث مـن  الالعربية فعالية يف تنمية مهارة  الدراما   -)أ 
 اللغة العربية بايوواجني يف نطقاملدرسة العالية احلكومية  ،شعبة اللغة

 سليما

الثالث مـن  طالب يف الفصل الالعربية فعالية يف تنمية مهارة  الدراما  -)ب 
 بايوواجني يف استخدام قواعـد املدرسة العالية احلكومية  ،شعبة اللغة
 اللغة العربية

طالب يف الفصل الثالث مـن  الالعربية فعالية يف تنمية مهارة  الدراما  -)ج 
 بايوواجني يف استخدام مفرداتاملدرسة العالية احلكومية  ،شعبة اللغة
 اللغة العربية

طالب يف الفصل الثالث مـن  ال طالقةتنمية  العربية فعالية يف الدراما  -)د 
اللغـة  ب بايوواجني يف الـتكلم املدرسة العالية احلكومية  ،شعبة اللغة

  العربية

طالب يف الفصل الثالث من شعبة الالعربية فعالية يف تنمية مهارة  الدراما -)ه
بايوواجني يف ترتيب الكالم ترتيبا معينا املدرسة العالية احلكومية  ،اللغة

 حيقق ما يهدف إليه املتكلم و املستمع على السواء

دافعة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكوميـة   - ٢
 العربيـة  الدراماتدريس اللغة العربية باستخدام  حينما يشتركون بايوواجني

 عالية أو إجابية
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 أمهية البحث -ه
ويقصد الباحث بإجابيـة  . ية وسلبيةلكل الشيئ مزايات وعنده اجلانبني؛ إجاب

  :هذا البحث أن تكون نافعة إىل
اجلامعة واتمع العلمي؛ أن يكون هذا البحث مزيدة على مصـادر العلـم     -١

 .خاصة اليت تتعلق بتدريس اللغة اللغة و تنميتها

جني؛ أن يستفيد هذا البحث جلميع مـدرس  اوواملدرسة العالية احلكومية باي  -٢
 . تنمية مهارة كالم الطالباللغة العربية يف

 .الطالب؛ أن تكون كفاءم يف التكلم باللغة العربية متطورة -٣

الباحث؛ أن يكون هذا البحث معلومة و خربة يف تدريس اللغة العربية خاصة   -٤
 .مهارة الكالم

وقد عرض الباحث أن أسئلة البحث وأهدافه هدفا لتحليل النظرية املتطـورة  
وكان هذا البحث يهدف لتحقيق أو عكسه لنقـد  . لكالماجلديدة خاصة يف جمال ا

  .النتائج السابقة
 
 حدود البحث   -و 

نظرا إىل أسئلة البحث واألهداف املرجوة فيقتصر الباحث إىل سائر األنشطات 
العربيـة يف تنميـة    الدرامااليت تتعلق ذا البحث املوجودة يف الفصل، و هي تطبيق 

. وتأثريها جلميع أعضاء الفصل بايوواجنياحلكومية مهارة كالم طالب املدرسة العالية 
  :و حيدد الباحث املكان و الزمان كما يف اآليت

 بـايوواجني خيتار الباحث املدرسة العالية احلكومية :   احلدود املكانية  - ١
ألا من أحد املدارس اليت حتـت إشـراف وزارة   

و خيصـص  . بايوواجنيالشؤون الدينية املتقدمة يف 



 ٢٧

شعبة اللغة و هم  ب الذين يدرسون يفالباحث الطال
 .عشر طالبا مثانيةو مجلتهم  يف الفصل الثالث

إىل  يوليو ٢١الباحث حبثه يف شهرين، يعين من  قام:   احلدود الزمانية  - ٢
 . م ٢٠٠٨أغسطس  ٢٩

هو تدريس مهارة الكالم باستخدام الدراما العربية    :احلدود املوضوععية  - ٣
    .يف أسئلة البحثوهي مهارة الكالم املذكورة 

  

 حتديد مصطلحات البحث   - ز 
و اقتناع و قوة التأثري  ٤.نطق األصوات العربية نطقا سليما :  مهارة الكالم  -١

  .يف   الكالم

عملية نقل املعلومات و الرعبات و املشـاعر و املعـارف و    :االتصال       -٢
التجارب إما شفهيا أو باستعمال الرمـوز و الكلمـات و   

ءات بقصد االمتنـاع أو التـأثري علـى    الصور و االحصا
 ٥.السلوك

و  ٦.قصة متثيلية أساسها احلوار و ليس السرد أو الوصـف  :  الدراما  -٣
 .يقوم الطالب باألدوار املوجودة يف القصة

الطريقة اليت تستعمل يف ترقيـة  : العربية الدراماتنمية مهارة الكالم باستخدام   -٤
بيـة أو األنشـطة   العر الدراماكفاءة كالم الطالب بوسيلة 

 .الدرامااللغوية املستخدمة هي 

 
                                                

دار الغايل، بدون : الرياض(، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةعبد ايد عبد اهللا و ناصر عبد اهللا الغايل، .  ٤
  ٥٤: ص) السنة

- ١٤١٥كلية التربية جامعة دمشق، : دمشق(، الطبعة الثانية، ربيةيف طرائق تدريس اللغة العأمحد حممود السيد، .  ٥
 ٣٦: ص) م١٩٩٧-١٩٩٦/ه١٤١٦

 ٥١: ص) ٢٠٠١جامعة األزهر، : القاهرة(، دراسات يف األدب العريب احلديثحممد حممد مخيس، .  ٦
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  الفصل الثاين
   اإلطار النظري

 والدراسات السابقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٩

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  
  املبحث األول

  نبذة تارخيية عن املدرسة العالية احلكومية بايوواجني
  

 بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية  الترمجة عن  - أ

از واألهلية باعتماد على اإلميان والتقوى اإلجن:   الرسالة -١
  والعلوم والتيكنولوجية

  :    األهداف -٢
  ترقية التعمق والعمل بالشريعة اإلسالمية  -)أ 
تنفيذ التدريس واإلشراف الفعال الذي يتطور به الكفاءة   -)ب 

 األكادمييكية عند الطالب وشخصيتهم 

 ترقية التربية النشاطية اليت توجه إىل جمال العمل  -)ج 

الب وتراقبهم وتدريبهم لترقية قوم يف الرياضة حتث الط  -)د 
 والفن

وتعطى االشرف املكثف للطالب يف البحث العلمي والكتابة   - )ه 
 العلمية

وتنفيذ اإلدارة اإلشتراكية بإدخال كل سكان املدرسة وجلنة   - )و 
 املدرسة فيها

باملدرسة ) Stake Holder(ترقية دور األشخاص املتعلقة   - )ز 
   ملساعدة تطبيق التدريس

  انتشار تفوق إجناز املدرسة يف كل الوقت   -)ح 
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  :وجهة املدرسة -٣
 التبطني والعمل بشريعة اإلسالم  -)أ 

 لكل السنة ٠,٧ترقية معدل نتائج اإلمتحان، على اإلقل   -)ب 

تكوين جمموعة الكتابة العلمية الفائزة يف مسابقة كتابة العلمية   -)ج 
)LKIR(  املنطقية والدولية 

املهيبة الفائزة يف ) فرقتني على األقل(تكوين اموعة الرياضية   -)د 
 املسابقة املنطقية 

 تكوين اموعة الفنية البديعة   - )ه 

أن يكون عند األساتذة واملوظفة املوقف التجديدي   - )و 
 واالبتكاري

مفضلة يف نظر سكان  بايوواجنيأن تكون املدرسة العالية   - )ز 
 ومن حوهلا بايوواجنيمنطقة 

  
  بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية  تأسيس  - ب

من املدرسة اإلعدادية املعهد بايوواجني نشأت املدرسة العالية احلكومية 
وانتقلت هذه املدرسة إىل ). Situbondo(سيتوبوندو ) SPIAIN(اإلسالمي احلكومي 

 ٣١: ، التاريخ١٩٨٠سنة  ٢٧مبقرر وزارة الشؤون الدينية، منرة  بايوواجنيمنطقة 
  .بايوواجنيية احلكومية وانتقل شكلها إىل املدرسة العال. ١٩٨٠مايو 

: وقامت هذه املدرسة تسجيل الطالب اجلدد يف السنة الدراسية
وتتطورت هذه . والذي ابتدأ به هو الدوكتورندوس دميم نزار.  ١٩٧٩/١٩٨٠

ومن أحد الطريقة الذي اختراه املدير يف تنمية هذه املدرسة هو . املدرسة يف كل عام
  :فتح الفصل البعيد، يعين



 ٣١

، الفصل البعيد يف فارجياتاح سرونو ١٩٨١/١٩٨٢لدراسية؛ السنة ا  ∽
)Parijatah Srono (  

 )Situbondo(، الفصل البعيد يف سيتوبوندو ١٩٨٢/١٩٨٣السنة الدراسية؛   ∽

 )Genteng(، الفصل البعيد يف غانتينج ١٩٨٣/١٩٨٤السنة الدراسية؛   ∽

تنفصل من املدرسة ولكن اآلن، هذا الفصل ينشأ كاملدرسة العالية احلكومية اليت 
  بايوواجنيالعالية احلكومية 

يف أول قامته تفضل على اال  بايوواجنيوكانت املدرسة العالية احلكومية 
و جترى عملية التدريس . األكادمييكية، والوسائل الفزيائية والوسائل املساعدة األخرى

  :ومنها, يف البناء العوار -خاصة لطالب يف الفصل األول و الثاين-
 MI(، يف املدرسة اإلبتدائية فناتابان غريي ١٩٧٩/١٩٨٠السنة الدراسية؛   ∽

Penataban Giri( 

، يف املدرسة اإلبتدائية روضة العلوم ١٩٨٠/١٩٨١السنة الدراسية؛   ∽
 )MI Roudlotul Ulum Panderejo(فانديرجو 

، يف غرفة الفصل األول والثاين من املدرسة ١٩٨١/١٩٨٢السنة الدراسية؛   ∽
 )SDN Kebalenan(بتدائية احلكومية كبالينان اإل

وأما الطالب يف الفصال الثالث هم يشتركون الدارسة يف الفصل خاص 
تطورت . واستمر الزمان وكذلك هذه املدرسة. بايوواجنيللمدرسة العالية احلكومية 

وعندها الفصول الكثرية و مجيع الطالب . من ناحية الوسائل الفزيائية والعلمية
وحياول كل األشخاص املوجودة فيها يف تطوير هذه . كون عملية الدراسة فيهايشتر

  . املدرسة من حناء الوجهة لتكون مفضلة
  :ورئيس املدرسة منذ بدايتها حىت اآلن، كما يف اآليت

 ١٩٨١- ١٩٧٩الدوكتوراندوس داميم نزار؛  -)١

 ١٩٩٠- ١٩٨١الدوكتوراندوس أنيس مالدي؛  -)٢
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 ١٩٩٥-١٩٩٠اج؛ الدوكتوراندوس عبد احلليم احل -)٣

 ٢٠٠٢- ١٩٩٥الدوكتوراندوس مرشيدي احلاج؛  -)٤

 ٢٠٠٨-٢٠٠٣الدوكتوراندوس سومريان؛  -)٥

 حىت اآلن - ٢٠٠٨خري األنام احلاج املاجستري؛  -)٦

  
  ذاتية املدرسة -ج

 MAN( بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية :   اسم املدرسة -)١

Banyuwangi( 

 )Depag( ٣١١٣٥١٠٧٠١١:   اإلخصائية الرقم -)٢

 )Diknas( ٣١٠١٨٠:   الذاتية الرقم -)٣

 ٢٧: احلكومية؛ مبقرر وزارة الشؤون الدينية، منرة:   حالة املدرسة -)٤
 ١٩٨٠مايو  ٣١: ، التاريخ١٩٨٠سنة 

جاوا  بايوواجنيسوبو  ٠٢الشريع؛ إيكان تنجري :   عالمة املدرسة -)٥
 Jl. Ikan Tengiri 02 Sobo(الشرقية 

Banyuwangi Jawa Timur( اهلاتف ،/Fax  :
 ٦٨٤١٨: ، صندوق الربيد٤٢٤٦١٠) ٠٣٣٣(

 ١٣،٠٥-٠٦،٤٥:   وقت الدراسة -)٦

 ٢٠٠٦املنهج :   املنهج املستخدم -)٧

 خري األنام احلاج املاجستري:   رئيس املدرسة -)٨

 أستاذا ٢٨:   األساتذة احلكومية -)٩

 أستاذا ١٨:   األساتذة األهلية - )١٠

 موظفتني:   املوظفة احلكومية - )١١
  موظفا ١٤:   وظفة األهليةامل - )١٢



 ٣٣

  املبحث الثاين
 هارة الكالمم

  
  التعريف عن مهارة الكالم   - أ

و  ٧.تعرف املهارة بأا السرعة و الدقة و اإلجادة يف عمل من األعمال
الكالم هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع و القراءة و 

فليس كل صوت كالمـا، ألن  . و هو من العالمات املميزة لإلنسان. الكتابة
و اللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف، . و اإلفادةالكالم هو اللفظ 

. هي ما دلت على معىن من املعاىن، على األقل يف ذهن املتكلم. كما أن اإلفادة
و معىن هذا أن الكالم مبعناه احلقيقي هو ما يصدر عن اإلنسان ليعرب به عـن  

  ٨.شيئ له داللة يف ذهن املتكلم و السامع
ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب : للكالم فهوأما التعريف االصطالحي 

به املتكلم عما يف نفسه من هاجسة أو خاطرة، وما جيول خباطره من مشاعر و 
إحساسات، وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، و ما يريد بـه غـريه مـن    
معلومات أو حنو ذلك، يف طالقة و انسياب مع صحة يف التعبري و سـالمة يف  

   ٩.األداء
املهارات اللغوية إىل أربعة أقسام و تعترب أن الكالم هو الفن  و تنقسم

و تقصد مبهارة الكالم هي النطق السـليم باألصـوات   . الثاين بعد االستماع
و الشخص الذي يتقن . العربية مبناسبة خمارج احلروف اليت حتددها علماء اللغة

                                                
 ٥١: مرجع سابق، ص عبد ايد عبد اهللا و ناصر عبد اهللا الغايل،.  ٧
 ١٤٩: ص) م٢٠٠٥/ه١٤٢٥مركز الكتاب للنشر، : مدينة منورة(، املرجع يف تدريس اللغة العربية إبراهيم حممد عطا،.  ٨
 ١٨٩: ص) م١٩٧٤دار القلم، : كويت(، تدريس اللغة العربية باملرحلة اإلبتدائيةحممد صالح الدين علي جماور، .  ٩
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الـذي يريـد     و حيصل مبا. يف هذا املهارة فيقدر أن يتواصل مع األخر جبيد
  . بكالمه

إذا، فعنـدما يقـوم   .و كان اهلدف املهم من اللغة هي قدرة االتصال
شخص بإلقاء حماضرة مراعيا النطق اجليد لأللفاظ و ضبط التراكيب اللغوية و 
مراعاة أماكن الوصل و الفصل، و مستخدما الصوت املعرب عما يقول، عندئذ 

  ١٠.نقول إن هذا الشخص لديه مهارة يف احلديث
   

  طبيعة عملية الكالم  -  ب
  ١١:متر عملية الكالم بعدة اخلطوات، و هي كما يف اآليت  
فقبل أن يتحدث املتحدث البد أن يستثار، و املـثري إمـا أن   : االستثار - ١

املثال من املثري اخلارحي هي كأن يرد املتحدث . يكون خارجيا أو داخليا
مع اآلخرين  على من أماه، أو جييب على سؤال طرحه خماطبه أو يشترك

  .يف نقاش أو حوار أو ندوة و ما إىل ذلك
و بعد أن يستثار اإلنسان، يبدأ يف التفكري فيما سيقول، فجمع : التفكري - ٢

و الفرد الذي يتكلم دون أن يعطي نفسه الوقت الكايف . أفكاره و يرتبها
للتفكري فيما سيقول، غالبا ما يكون كالمه أجوف خاليا من املعىن، غري 

قد يكون هذا من أكرب دواعي انصرف الناس عنـه و عـدم    منظم، و
 . االستماع إليه

أي األلفاظ، و (بعد أن يفكر فيما سيقول يبدأ يف انتقاء الرموز : الصياغة - ٣
 . املناسبة للمعاين اليت يفكر فيها) العبارات، و التركيب

                                                
 ٥١: عبد ايد عبد اهللا و ناصر عبد اهللا الغايل، مرجع سابق، ص.  ١٠
 ١١١- ١٠٩: ص) ١٩٩٧دار الفكر العريب، : القاهرة(تدريس فنون اللغة العربية، على أمحد مدكور، .  ١١



 ٣٥

فبـالنطق  . املرحلة األخرية من عملية الكالم هي مرحلة النطـق : النطق - ٤
و النطق هو املظهر اخلارجي لعملية الكـالم،  . يم تتم عملية الكالمالسل

و من هنا . فاملستمع ال يرى من عملية الكالم إال هذا املظهر اخلارجي هلا
 .جيب أن يكون النطق سليما و واضحا خاليا من األخطاء

و ينبغي للمتكلم أن يهتم بضرورة التخطيط للتحدث، و يـتم ذلـك   
  :ة التاليةباإلجابة عن األسئل

ملن أحتدث ؟ و ذلك بتحديد نوعية املسـتمعني الـذي يسـتمعون إىل     - ١
 .املتحدث بناء على أمناط تفكريهم و رغبام و ميوهلم و اجتاهام

ملاذا أحتدث ؟ أي حتديد األهداف اليت سيحققها من هذا احلديث، و يتم  - ٢
تـوى  حتديد ذلك استنادا على مستوى املستمعني و نوعيتهم، و نوعية حم

 .احلديث

مباذا أحتدث ؟ و يقصد بذلك احملتوى الذي سيتناوله املتحدث، الـذي   - ٣
يتناسب مع هدف احلديث و نوعية املستمعني، مما يـؤدي إىل جعـل   
املتحدث يعد للمحتوى بإطالعه على مصادر املعلومات الالزمة، مما ينمى 

 .لديه أسلوب البحث، و التعلم الذايت، و االعتماد على النفس

ف أحتدث ؟ و يعين ذلك األسلوب الذي يعتمده املتحدث، و الطريقة كي - ٤
اليت يوصل ا املعلومة و الفكرة إىل املستمع، و يتحكم إجابات األسئلة 

 .السابقة

  

 أمهية تدريس الكالم   -  ج
ترمجة اإلنسان عن كـل أغراضـهم و    تذكر يف األول أن الكالم هو  

هو جمموعـة مـن أصـوات     و الكالم. سهم أو كل ما خطر يف قلوماحسا
و . و تلك األصوات تضمن على املعىن املقصود. احلروف اليت تتفق ا اجلماعة
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لكل اجلماعة عندهم القواعد يف كالمهم؛ يعىن القواعد يف ترتيب احلروف أو 
سوف يفشـل الشـخص يف   . و القواعد املستخدم تثري بوجود املعىن. اجللملة

  .ام القواعدحتقيق حوائجه، إذا خيطئ يف استخد
وكانت املهارة اللغوية تنقسـم إىل أربـع   . و كاد الكالم يعترب باللغة

و اإلنسان يسـتخدمون  . مهارات؛ االستماع، و الكالم، و الكتابة، و القراءة
و . إذا، كان اإلنسان قد احتاجوا بالكالم يف حيـام . الكالم أكثر يف حيام

االتصال هو من حوائج األنسـان  و نعرف أن . يتواصلون مع اآلخرين بالكالم
  . الكبري يف حتقيق آماهلم

وانطالقا من املذكور، فكان تدريس مهارة الكالم عنده الـدور املهـم   
. و تتحقق أهداف الكالم بوجود تدريس مهارة الكالم. لإلنسان أو الدارسني

  ١٢:و األهداف من الكالم هي يف اآليت
نشاط اللغوي اليت يتطلبها منـهم  إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان ال - ١

 .اتمع، و التعود على النطق السليم للغة

متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشـاهدون بعبـارة    - ٢
 .سليمة

 توسيع دائرة أفكارهم - ٣

تعويد األفراد على التفكري املنطقي، و التعود على السرعة على التفكري و  - ٤
 .التعبري

اآلخرين، و تنمية الثقة بالنفس و اإلعداد للمواقف القدرة على مواجهة  - ٥
 .احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان

 .اتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة - ٦

                                                
) م١٩٩٢/ه١٤١٢دار املسلم، : رياض(، الطبعة األوىل املهارات اللغوية؛ ماهيتها و طرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان، . ١٢

 ٩٤: ص



 ٣٧

إتقان املالحظة السليمة عند  وصف األشياء و األحـداث و تنوعهـا و    - ٧
 .تنسيقها

ذيب الوجدان و الشعور، و ممارسة التخيـل و االبتكـار، و التعـبري     - ٨
األحاسيس و املشاعر و األفكار يف أسلوب واضـح راق و   الصحيح عن

 .مؤثر

  

  أهداف تدريس مهارة الكالم  - د
  ١٣:هناك أهداف عامة لتعليم احلديث أو الكالم و أمهها فيما يلي  

أن ينطلق املتعلم أصوات اللغة العربية،  و أن يؤدي أنواع النرب و التنغيم  - ١
 .يةاملختلفة و ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العرب

 .أن ينطق األصوات املتجاورة و املتشاة - ٢

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

 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة - ٤

أن بعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة يف العربية  - ٥
 .خاصة يف لغة الكالم

صائص اللغة يف التعبري الشفوي مثـل التـذكري و   أن يستخدم بعض خ - ٦
التأنيث و متييز العدد و احلال و نظام الفعل و أزمنته و غري ذلك مما يلزم 

 .املتكلم بالعربية

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجه و قدراته،  - ٧
 .و أن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية

                                                
منشورات املنظمة : إيسيسكو(، تدريس اللغة العربية لغري الناطقني اطرائق حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، . ١٣

 ١٣١-١٣٠: ص) م٢٠٠٣/ه١٤٢٤اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة، 



 38 

بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة و املناسبة لعمره و مستواه  أن يستخدم - ٨
اإلجتماعي و طبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عـن  

 .التراث العريب واإلسالمي

 .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث البسيطة - ٩

بشكل متصل و مترابط أن يتمكن من التفكري باللغة العربية و التحدث ا  -١٠
 .لفترات زمنية مقبولة

و يرى الباحث أن أهم أهداف تدريس مهارة الكالم هـو أن يكـون   
الدارسني ميلكون الكفاءة و املعلومات اللغوية اجليدة و جيتنب ا عن اخلطـاء  

  .حينما يتكلم باللغة العربية و حيصل مبقاصده

 
  اجلوانب املهمة يف تدريس الكالم -ه

ارسني أن يهتموا جبوانب الكالم اليت يـذكرها الباحـث يف   ينبغي للد
  :اآليت
 النطق  -١

نطق احلـروف مـن   . النطق هو من أحد اجلوانب املهمة يف اللغة
و تلك مهارة هامـة، ألن  : خمارجها األصلية، و وضوحها عند املستمع

احلرف إذا مل ينطق نطقا سليما، فقد يفهم املعىن علـى غـري وجهـه    
زهاب؛ األوىل مبعىن التحرك من : ذهاب، و كلمة: لمةالصحيح، فمثال ك

مكان قريب إىل مكان بعيد، و الثانية مبعىن محل املتاع، و ال ميكن التمييز 
بني املعنيني إال بإخراج اللسان مع حرف الـذال يف الكلمـة األوىل، و   

   ١٤.و هكذا) ... الثمن و السمن(، )حرث و حرس(مثلهما كلمتا 

                                                
 ٩٦: أمحد فؤاد حممود عليان، مرجع سابق، ص. ١٤



 ٣٩

تكون عندهم القدرة على إخراج األصـوات  وينبغي للطالب أن 
بالشكل الذي ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عـن  

   ١٥.الدقة الكاملة يف إخراج أصوام ونربام و تنغيمهم
 

 املفردات -٢

ولكـل مـن   . تتعدد املوضوعات اليت توجـد حـول الطـالب   
الكثرية يف املفـردات   املوضوعات كلمة خاصة اليت تتعلق ا فعليه الثروة

  . ليكون كالمهم متوسعة و متنوعة و ال يقتصر باملفردات الوحدة
وتعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغـة  
أجنبية، ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن، كما أا يف ذات الوقت 

يترجم فكـره إىل   وسائل للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث
    ١٦.كلمات حتمل ما يريد

  
 القواعد -٣

لكل اللغة عندها القاعدة أو القواعد اليت ختضع هلا كـل أعضـاء   
القواعد هي توجه إىل املعىن املقصود . اتمع الذين يستخدموا يف حيام

القاعدة يف اللغة العربية هي تنقسـم إىل  . أي حتصل املعىن بوجود القواعد
و الثاين . ول هو تبحث عن صياغة الكلمة و تسمى بالصرفاأل. جانبني

  .تبحث عن ترتيب الكلمة و تسمى النحو
و تلك مهارة متعلقة باألداء اللغوي، : الضبط النحوي و الصريفو

ألن ضبط بنية الكلمة مهم جدا، فتغيري حركة واحـدة مـن حركـات    
عرض، و عرض، (عربة و عربة؛ و : ( الكلمة قد يغري معناها، مثل كلميت

                                                
 ١٣١: حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص.  ١٥
 ١٣٣: املرجع نفسه، ص.  ١٦
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فكل كلمة هلا معىن، و هذا املعىن مـرتبط بضـبطها   ). وعرض و عرض
الصريف، كما أن الضبط النحوي ألواخر الكلمات له تأثري على املعـىن،  

شاهد املتفرجني الالعبون و هم : (ألن اإلعراب فرع املعىن، فمثال لو قلنا
شاهد : (عن املعىن لو قلنا، فإن املعىن خيتلف )يتنافسون يف سباق الفروسية

، لـذلك فـإن   )املتفرجون الالعبني و هم يتنافسون يف سباق الفروسية
  ١٧.الضبط النحوي و الصريف يف مهارة البد منها لتوضيح املعىن و صحته

 
 الطالقة   -٤

بتعريف التأتأة ) ١٩٦٤يف السنة  Wingateو  Harris( قام العامل
اضـطراب يف طالقـة   : أتأة هيتعريفا موجزا و شامال حيث أشار أن الت

الكالم، وصعوبة إخراج الكالم بشكل سلس، ووجود ارتفاع نسـيب يف  
  ١٨.عدد التوقفات ومدا خالل الكالم

و الطالقة هـي  . و املقصود من الطالقة يف هذا اال ليس التأتأة
و . قدرة الدارسني يف التكلم باللغة العربية وضوحا، سريعا كان أو بطيـأ 

و التأتأة هـي تنشـأ بوجـود    . بالثروة اللغوية عند الدارسنيهذه تتعلق 
 .املرض، نفسيا أو بطينيا

  
 الفهم -٥

و هو يتعلق باجلوانب . الفهم هو مفهوم السامع مبا قاله املتكلم إليه
و مسؤولية املتكلم هي جيعل املستمع سكوتا و فامها . املذكورة يف األول

                                                
 ٩٨: أمحد فؤاد حممود عليان، مرجع سابق، ص . ١٧
: ،  أخذه الباحث من)التأتأة(اصطرابات الطالقة الكالمية ، فادي فهمي صبيح.١٨

  http://www.almatym.com/autohtml.php? ٢٠٠٨أبريل  ٢١، يف  



 ٤١

كلم أن يالخظ بتلك اجلوانب؛ إذا، البد على املت. بأهداف ما يصدر إليه
  .كيفية نطقه، و املفردات املستخدمة، و القواعد و طالقة كالمه

كان ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليـه املـتكلم و   
املستمع على السواء، كتوضيح لفكرة، أو إقناع ا، فاملتكلم إذا مل يكن 

سيط إىل املركب، و من ماهرا يف عرض فكرته بطريقة مرتبة تنتقل من الب
امل إىل املفصل، و من املبهم إىل املوضح، ومع االستشهاد باألمثلـة و  
الشواهد، إذا مل يفعل املتكلم هذا مل ميكنه أن يفهم السامعني أو يوصل ما 

   ١٩.يريد توصيله إليهم
  

  احملتوى يف تدريس الكالم  -و
ا من الكتاب، أو يقصد باحملتوى كل ما يقدم للمتعلم، سواء كان منه  

ندر منه ما خيطى بالقبول  -يف الغالب–وهذا احملتوى . ما يقدمه املعلم من عنده
والرضا من قبل الدارسني أو املعلمني، وذلك يف اللغة األم، مـع العلـم بـأن    

وحتديد املادة اللغويـة  . احتياجات املتعلمني وميوهلم ومطالبهم تكون معروفة
تياجاته، وعلى ضوء طبيعة اللغة نفسها ميثل أوىل للمتعلم األجنيب على ضوء اح

   ٢٠.أوليات البحث، والسبيل إليه معقد، وشائك وجدير بالبحث
وأن يلم املؤلف واملمعلم باملواقف االتصالية اليت حيتاج إليها الـدارس،    

املطر، يف السفارة، يف السوق، يف عيادة : حبيث يدور احلديث فيها وعنها مثل
هـذا يف املسـتويات   . إخل... بالضيوف، وداع الصديق،  الطبيب، الترحيب

املبتدئية لتعليم العربية فإذا ما انتقل إىل املستويات املتقدمـة عليـه أن خيتـار    
  :موضوع احلديث من االت اآلتية

                                                
 ٩٧- ٩٦: بق، صأمحد فؤاد حممود عليان، مرجع سا.  ١٩
 ٣٧٤: إبراهيم حممد عطا، مرجع سابق، ص.  ٢٠
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 الثقافة اإلسالمية −

 القصص القصرية −

 األحداث اجلارية −

 األنشطة الثقافية −

 ٢١املشكالت االجتماعية −

ن املادة املدروسة يف تدريس اللغة هي مناسـبة مبسـتوة   املهم، أن تكو
الطال ويدافع إىل مبيول الطالب يف الدراسة والتكلم باللغة العربيـة جيـدة و   

  .فصيحة
  

  األسس يف تدريس مهارة الكالم  -ز
و هو حيدد األسس يف . نقل الباحث ما يذكره أمحد فؤاد حممود عليان  

   ٢٢:تدريس مهارة الكالم كما يف اآليت
 .التهميد املناسب للموضوع بعد اختياره عن طريق املناقشة  - ١

توفري احلرية للمتكلم يف اختيار املوضوع، و يف عرض األفكار، و يف اختيـار    - ٢
 .العبارات اليت تؤدي ا األفكار، فيتحدث املتكلم فيما يألفه و يرغبه

دمي املسـاعدة  أن يعرب املتكلم عن أفكاره هو ال أفكار غريه، و ال مانع من تق  - ٣
 .الفكرية و اللفظية إذا دعت الضرورة إىل ذلك

 .عدم مقاطعة املتكلم، أو نقده، أو التعليق الساخر على كالمه  - ٤

أن تكون املوضوعات املتحدث فيها متصلة مبيول املتكلم الطبيعية، و تـدخل    - ٥
يف جمال خرباته، وتعاجل مشكالته، وحكاية اخلربات الشخصية مدخل مناسب 

 .ب على الكالمللتدري

                                                
 ٥٦: عبد ايد عبد اهللا و ناصر عبد اهللا الغايل، مرجع سابق، ص.  ٢١
 ١٠١-١٠٠: أمحد فؤاد حممود عليان، مرجع سابق، ص.  ٢٢



 ٤٣

التخطيط للموضوع قبل احلديث فيه، و اسـتخدام الوسـائل املوضـحة يف     - ٦
 .الكالم

 . التدريب على الكالم يتم يف مواقف طبيعية، وغري مصطنعة - ٧

إتاحة الفرص الكثرية للقراءة الواسعة، إلتاحة الفرصة أمام املتكلم حلكاية مـا   - ٨
 .قرأه على زمالئه

لفاظ، و التدرج يف تناول مظاهر احلياة اليت حتيط التركيز على املعىن ال على األ - ٩
 .باملتكلم

إرشاد املتدربني على الكالم إىل  وقت بعض الربامج املسموعة و املرئية يف  -١٠
 .اإلذاعة و التلفاز، املناسبة ملستويام، ومطالبتهم بالتحدث عنها

  
  وسائل تدريس مهارة الكالم  -ح

. هي تفيد للطالب و للمعلم. داكان الوسائل يف تدريس اللغة مهمة ج  
كان الطالب أو الدارسني يسهلون يف فهم املواد ا و املعلم يسهل يف توجيـه  

و الوسائل الناجحة هي ما الـذي  . الطالب إىل ما الذي أراده باملادة املدروسة
و كان الدكتور نايف حممود معروف يفصـل  . يدافع إىل الطالب يف الدراسة

ع املعلم أو الطالب أن يستخدموها يف تـدريس مهـارة   بالوسائل اليت يستطي
  ٢٣:الكالم، وهي يف اآليت

 الوسائل البصرية -١

  :و هي اليت يستفاد منها عن طريق نافدة العني، و أمهها
الكتاب املدرسي و غري املدرسي، االت و الدوريات، و النشرات  −

 .على اختالفها

                                                
: ص) م١٩٩٨/ه١٤١٨دار النفائس، : بريوت(، الطبعة اخلامسة خصائص العربية و طرائق تدريسهانايف حممود معروف، .  ٢٣

٢٤٦-٢٤٥ 
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 .السبورة و ملحقاا −

املمغنطة، اللوحـة الوبريـة، اللوحـة     اللوحة(اللوحات اجلدارية  −
 )اإلخبارية، لوحة اجليوب

 )املفردة، و املركبة، و املسلسلة(الصور  −

بطاقات احلروف و املقـاطع و الكلمـات و اجلمـل،    (البطاقات  −
بطاقات املطابقة، بطاقات التعليمات، بطاقات األسئلة و األجوبـة  

 )إخل... 

 الوسائل السمعية -٢

  :عن طريق األذن، و أمهها و هي اليت يستفاد منها
  .إخل... املذياع، التسجيالت الصوتية، األسطوانات، 

 :الوسائل السمعية البصرية -٣

  :وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني و األذن معا، و أمهها
التلفاز، الصور املتحركة، الدروس النموذجية املسجلة، التمثيليات املتلفزة، 

  إخل
  

  مهارة الكالم دور املعلم يف تدريس  -ط
كان املعلم عنده الدور املهمة يف عملية التدريس و يوجه إىل حتاصـل    

و ينقسـم  . وكذلك ملعلم اللغة خاصة يف مهارة الكالم. الطالب يف التدريس
دور املعلم يف تدريس هذا الربنامج إىل ثالث مراحل هي؛ مرحلـة مـا قبـل    

 مرحلة ما بعد التـدريس  ، مث)التنفيذ(، ومرحلة التدريس )التخطيط(التدريس 
  ٢٤:و بياا يف اآليت). التقومي(

                                                
: ص) م٢٠٠٣/ه١٤٢٣مكتبة وهبة، : عابدين(، احلوار؛ فنياته و استرياتيجياته و أساليب تعليمهمىن إبراهيم اللبودي، .  ٢٤

١٨٠-١٧٩ 



 ٤٥

  )ختطيط الدرس(يف مرحلة ما قبل التدريس : أوال
  :على املعلم أن جيد إجابة على األسئلة التالية  

 ما أهداف هذا الدرس ؟  - ١

 ماذا سيتعلم الطالب يف هذا الدرس ؟ - ٢

 ما عالقة هذا الدرس بالدروس السابقة و الوحدات السابقة ؟ - ٣

 م من الوقت أحتاج لتدريس هذا الدرس ؟ك - ٤

 ما الوسائل التعليمية املطلوب إعدادها هلذا الدرس ؟ - ٥

 ما االسترياتيجيات و األساليب اليت سأتبعها يف تدريس هذا الدرس ؟ - ٦

 كيف أتابع األنشطة يف احلصة ؟ - ٧

 كيف أقوم الدرس ؟ - ٨

  )تنفيذ الدرس(يف مرحلة التدريس : ثانيا
  :ة على األسئلة التاليةعلى املعلم أن جيد إجاب  

 كيف ميكنين أن أستفيد من خربات الطالب السابقة ؟ - ١

 هل تبدو على الطالب الرغبة يف التعلم ؟ - ٢

 هل هم منصتون و مستعدون لبدء الدرس ؟ - ٣

 هل الطالب مهيئون لبدء أنشطة التعلم ؟ - ٤

هل الطالب يشاركون يف أنشطة التعلم و يتفاعلون بينهم و بني بعضهم  - ٥
 نك بإجابية ؟و بينهم و بي

 هل يستطيع التالميذ تقومي ما تعلموه ؟ - ٦

 هل هناك بعض األجزاء حتتاج مزيدا من التأكيد عليها ؟ - ٧

هل حيتاج بعض الطالب مزيدا من التـدريبات وممارسـة األنشـطة و     - ٨
 التطبيقات؟

 هل الطالب يف حاجة إىل فرص أكرب للمارسة و التطبيق ملا تعلموه ؟ - ٩
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  يسمرحلة ما بعد التدر: ثالثا
 هل الوقت املخصص لكل درس كان كافيا ؟ - ١

 هل استمتع التالميذ بالدرس ؟ - ٢

 ما األهداف اليت حتققت ؟ - ٣

 كيف أساعد الطالب على حتقيق األهداف اليت مل تتحقق ؟ - ٤

  

   االختبار يف مهارة الكالم  -ي
 التعريف عن االختبار يف مهارة الكالم -١

القول فيها هنا، تعريفات كثرية ال حمل لتفصيل  Testقدمت لالختبار 
وميكن تعريف االختبار اللغوي بأنه جمموعة من األسئلة اليت يطلب من الدارس 
أن يستجيب هلا، دف قياس مستواه يف مهارة لغوية معينة و بيان مدى تقدمه 

   ٢٥.فيها و مقارنته يزمذالئه
إذا، فنعرف أن االختبار هو آلة اليت تستخدم يف معرفة حصيلة املنهج أو 

لكل العملية له األهداف و كذلك التـدريس يف اللغـة؛   . قة املستخدمةالطري
و األهداف املهمة هو أن يكون الدارسني مستطيعني و ميلكون . مهارة الكالم

و ينبغى للشخص الذي ينفّذ بأحد . الكفاءة يف التكلم باستخدام اللغة املدروسة
ان االختبار يف مهـارة  و ك. العملية أن يقيم أو حياسب عمليته، يوميا أو موقتا

الكالم  هو جمموعة من األسئلة اليت تستخدم يف تقومي كفاءة الطالب يف التكلم 
  .باستخدام اللغة املدروسة

  
  

                                                
: ،  ص١٩٨٦جامعة أم القرى، : ، مكة٢: رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ج. ٢٥

٧٢٠  



 ٤٧

 وظائف االختبار يف مهارة الكالم  -٢

  ٢٦:عنده الوظائف الكثرية، وهي يف اآليت
 .قياس حتصيل الطالب  -)أ 

 تقييم املعلم لنجاحه يف التعليم  -)ب 

 .ية األساليب التدريسية أفضلالتجريب ملعرفة أ  -)ج 

 .ترفيع الطالب من صف إىل آخر  -)د 

 .إعالم الوالدين مبستوى أبنائهم  - )ه 

 .تشخيص نقاط الضعف لدى الطالب  - )و 

 .جتميع الطالب يف فئات متجانسة  - )ز 

 .حفز الطالب على الدراسة  -)ح 

 .التنبؤ بقدرة الطالب على السري يف برنامج دراسي ما  -)ط 

  . تحاق بربنامج مافرز الطالب إىل مقبول و غري قبول لالل  - )ي 
 وسائل االختبار - ٣

  .الوسائل املستخدمة يف اختبار مهارة الكالم هي االختبار الشفهي
 معايري تقدير درجات االختبار يف مهارة الكالم -٤

الصعوبات األخرى اليت تواجه من يريد احلكم على هذه املهارة أـا  
حد، من القدرة تتكون من قدرات متشابكة خمتلفة ال يتقنها الدارس يف وقت وا

على النطق الصحيح لألصوات اللغوية، مث استخدام الكفاءة اللغوية من حنـو و  
صرف و مفردات، مث الطالقة و السالسة يف اختيار التراكيب اللغويـة الـيت   

و فيما يلي منوذج . تناسب موقف االتصال و خربات املستمع و كفاءته اللغوية

                                                
 ١٥٥: ص) م٢٠٠٠دار الفالح، : عمان(، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل، .  ٢٦
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ة حسب اختيار الكفاءة اللغوية جلامعـة  القائمة املعايري و شرح لقيمة كل درج
                     ٢٧:و هو يف اآليت. ميشجن بأمريكا

  ٢.١: اجلدوال
  )كالمه(تقومي لنطق الطالب و حديثه 

  النطق: أوال
  النتيجة  املعيار  الرقم

  ٥  مفهوم متاما مع وجود لكنة أجنبية خفيفة  ١

  ٤  مفهوم إىل حد بعيد مع وجود لكنة أجنبية واضحة  ٢

٣  
بعض أخطاء النطق تستدعى اإلنصات بإمعان و قـد  

  تقود إىل سوء فهم ما يعنيه املتحدث أحيانا
٣  

  ٢  يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق  ٤

  ١  ال ميكن فهم ما يعنيه لكثرة أخطاء النطق  ٥

  
  )القواعد(النحو و الصرف : ثانيا
  النتيجة  املعيار  الرقم

١  
لة جدا ال تـؤثر يف  يرتكب أخطاء حنوية و صرفية قلي

  فهم املعىن
٥  

  ٤  مع كثرة أخطائه النحوية ميكن فهمه ما يعنيه متاما  ٢

  ٣  تسبب أخطاؤه النحوية يف عدم فهم املعىن أحيانا  ٣

٤  
بسبب األخطـاء   -إال القليل–يصعب فهم ما يقوله 

  النجوية
٢  

                                                
) م١٩٨١مكتبة لبنان، : لبنان(، الطبعة األوىل تعلّم اللغات احلية و تعليمها؛ بني النظرية و التطبيقصالح عبد ايد العريب، .  ٢٧

 ١٨٣- ١٨١: ص



 ٤٩

  ١  لكثرة األخطاء النجوية ال ميكن فهم أي شيئ مما يقول  ٥

  

  ملفردات اللغويةا: ثالثا
  النتيجة  املعيار  الرقم

١  
يستخدم نفس املفردات اليت يفضل متحـدث اللغـة   

  األصلي
٥  

٢  
يستخدم ألفاظا غري معربة أحيانا و لكن معىن ما يقول 

  مفهوم متاما
٤  

٣  
ينتقي بعض األلفاظ اخلاطئة أحيانا مما يتسبب يف عدم 

  وضوح معىن بعض فقرات حديثه
٣  

٤  
من املفردات حمدودة و يستخدم املفردات  ثروته اللغوية

  يف غري السياق املناسب أحيانا
٢  

٥  
جهله بالكثري من املفردات اللغوية جيعل حديثه غـري  

  مفهوم على اإلطالق
١  

  

  الطالقة: رابعا
  النتيجة  املعيار  الرقم

١  
يتحدث بطالقة و بال جمهود واضح كاي متحـدث  

  أصلي باللغة 
٥  

٢  
التكرار يستطيع أن يعرب متاما عمـا  مع بعد التردد و 

  يريد
٤  

٣  
يكثر من التردد و التلعم و البطء الشديد يف التعـبري  

  عما يريد و قد يصعب فهم بعض فقرات حديثه
٣  
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٤  
يكثر من التردد و تطول فترات صمته حىت يصـعب  

  فهم ما يعنيه
٢  

٥  
ال ميكن فهم ما يعنيه لكثرة تردده و تطـول فتـرات   

  صمته من جانبه
١  

  
  االستماع و الفهم: خامسا

  النتيجة  املعيار  الرقم

١  
يفهم كل ما يقال له بالسرعة العادية دون صعوبة 

  واضحة
٥  

٢  
يفهم كل ما يقال له تقريبا بالسـرعة العاديـة مـع    

  استفسار من وقت آلخر عن معىن السؤال
٤  

٣  
يستطيع أن يفهم أغلب ما يقال بعد إعـادة السـؤال   

  أكثر من مرة
٣  

  ٢  جيد صعوبة شديدة يف متابعة ما يقوله املمتحن  ٤

  ١  ال يفهم أسئلة املمتحن على اإلطالق  ٥

  

  
  
  
  

  
  



 ٥١

  املبحث الثالث
  دراماتنمية مهارة الكالم باستخدام ال

  
  الدراماتعريف عن   -أ

 ويف. أو املسـرحية  وهي التمثيلية الدراماهناك مصطلحة اليت تناسب ب  
وهي جنس أديب عريق، . Dramaندونيسيا مشهور ب اإل اللغةاإلجنليزية و اللغة

عرف عند اإلغريق، وهو قصة متثيلية أساسها احلوار وليس السرد أو الوصف، 
واحلوار ميكن أن يقوم به شخص أو يتبادله جمموعة أشخاص يف ارتكاز علـى  
حبكة فنية، أو ما يسمى بالعقدة، و يف اعتماد على التوصيل املباشر من املمثلني 

   ٢٨.هور املشاهدللجم
أو التمثيلية هي وسائل اتصال فعالة للتعبري عـن فكـرة أو    الدراماو

وهي تعتمد يف ذلك على اللغـة وحركـات اجلسـم    . مفهوم أو شعور معني
ذلك جيعل وسيلة ذات قوة  كلو. وتعبريات الوجه واإلشارات وأسلوب الكالم

 اآلخرين إىل جانـب  ثقيف والتأثري والتوجيه يفـاجتماعية هائلة لإلعالم والت
  ٢٩.الترويح والتسلية اهلادفة

تـاريخ الشـعور   إذا كان الشعر ينبع من الفطرة اإلنسانية، ويصـور  
يقوم  وفن الدراما. ويصور تاريخ احلضارة يعرب عن الفكر، اإلنساين فإن الدراما

أي أن الشـاعر حيـاكي   ) Imitation" (احملاكة"على نظرية  -عند أرسطو –
ا ليست احملاكة احلرفية، فيجب على الشاعر أن حيسن االختيـار  احلياة، ولكنه

علـى   الـدراما ويرى أرسطو أن تعتمـد  . والربط حىت يكون العمل له معىن

                                                
 ٥١: ص) ٢٠٠١جامعة األزهر، : القاهرة(،  احلديثدراسات يف األدب العريبحممد حممد مخيس، .  ٢٨
 ١١١: ص) ١٩٩٨دار النهضة العربية، : القاهرة(، الوسائل التعليمية و املنهجأمحد خريي كاظم و جابر عبد احلميد جابر، .  ٢٩
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هلا بداية و وسط واية، تترابط أجزاؤهـا بطريـق االحتمـال أو    " حكاية"
  ٣٠.الضرورة، البفعل املصادفة أو تدخل اآلهلة أو القدر

هـي وجـود التواصـل بـني      الدراماتوجد يف  واألساس املهمة اليت
إذا، كان وظائف اللغة قد تطبـق  . أشخاصها حىت تكوة حكاية أو قصة جيدة

وأهم وظائف اللّغة هي نقل أفكار أو أغـراض اخلاطـب إىل   . الدراماداخل 
أداة يتوسلها , إنّ اللّغة يف استعماهلا اليومي. السامع ليكون فامها مبراد اخلاطب

, يف الواقع, والتقتصر اللّغة. ن المتام عملية التواصل بينه وبني أفراد بيئتهاإلنسا
بقى املظهر االستعماىل األساسـي  ـعلى أداء عملية التواصل إالّ أنّ التواصل ي

ويقتضى التواصل اللّغوي نقل الدالالت واملعاىن بواسـطة اإلشـارات   . للّغة
  . أو بالكتابة ٣١الصوتية

األول هو التواصـل اللّغـوي   , نسان على قسمنيوينقسم تواصل اإل
)Verbal Communication (  هو نقل الدالالت واملعاىن بواسطة اإلشـارات

 Non Verbal(أو بالكتابة والثّاين هو التواصل غري اللّغـوي  ) اللّفظ(الصوتية 

Communication ( ةوتيالالت واملعاىن بواسطة اإلشارات غري الصهو نقل الد
واملثال من ذلك التواصل هو شخصية اخلاطب وكيفيته يف التكلّم هلما , )للّفظا(

أهو يف احلزن أو الفـرح أو الغضـب أو يف   . أثر على السامع يف قبول اخلطابة
  . ويشرح الباحث يف البحث اآليت. الشيء اآلخر
Dr. Aloliliweri, M.Sكان  قائال أنّ التواصل هو عملية اإلنتقال   ٣٢.

دل األخبار الّيت يستعملوا اإلنسان بطريقة التكيف على نظام حيام أو و تبا
إذا كـان اإلنسـان   . وهم يستعملون الرموز إما لفظيا أو غري لفظي. بيئتهم

متعبرين على أفكارهم أو أشعارهم أو أفعاهلم بالكلمة فهي يسمى بـاللّفظي  
                                                

 ١٨٨-١٨٧: ص) دار البحوث العلمية، بدون السنة: كويت(، مقدمة يف النقد األديبحممد حسن عبد اهللا، .  ٣٠
 .٤٧: ص, ميشال زكريا، مرجع سابق. ٣١

32. Aloliliweri, M.S., Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2001), Pg: 5 



 ٥٣

)Verbal ( ـ ى باللّفظي الصويتّ و اللفظ املطلوق هو يسم)Vocal-Verbal (
 ى باللّفظي البصريواللّفظ املكتوب هو يسم)Visual-Verbal ( واألفكار أو

إما حبركة البدن ولون الوجه واملالبس , أشعار أو أفعال الّيت يعبروا بغري كلمة
 Non-Verbal(والوقت و املسافة وغري ذلك هي يسمى بالرموز غري اللّفظي 

symbol(  
اك عالقة وثيقة بني السلوك اللّغوي أو اللّفظي والسـلوك  فاحلاصل هن

فاعل اإلجتماعييقول فريث , غري اللّغوي يف التPyrst ":  إنّ صوت اإلنسـان
فهـو  , وذا املعىن يتكلّم اإلنسان بكلّ جسمه, واحد من مكونات نظام كلّى

ننـا  إ:" D.A Bercrombieويقول أبركرميب " اخل...يتكلّم جبسمه وبعضالته
كما قـال الـنيب    ٣٣.لكننا نتحدث بأعضاء أجسامنا, نتكلم بأعضائنا الصوتية
املعىن من هذا احلديث هو أنّ و". الظّاهر تدلّ على الباطن"صلّى اهللا عليه وسلّم 

إذا كان قلبه مغلوبا بـاحلزن أو الكـرب   . ظواهر اإلنسان ستغير بتغيري باطنه
  .فيضيئ وجههفيظلم وجهه وإذا مغلوبا بالسرور 

ألن عمليتهم معتمـد   الدراماوذلك املذكور يستخدمها األشخاص يف 
ومسؤليتهم هي أن . باحلوار؛ بالصوت، حبركة اجلسم، بالنرب، التنغيم وغري ذلك
وضع أرسطو قانون . جيعل ما يشاهده املشاهد ليس متثيال وإمنا هو احلياة نفسها

 Unity of(وحدة الزمان : وهي، للدراما) Three Unities(الوحدات الثالث 

Time ( و وحدة املكان)Unity of Place (   و وحـدة احلـدث)Unity of 

Action( املأســة  الــدراما؛ أي أن ال خيــتلط بــني)Tragedy ( و امللهــة
)Comedy.(٣٤  

  

                                                
    .١٧٧:  ص) دار املعرفة اجلامعة: إسكندرية(, علم اللغة اإلجتماعى,  صربى إبراهيم السيد. ٣٣
  ١٨٨ :ص حممد حسن عبد اهللا، مرجع سابق،. ٣٤
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 الدرامامفهوم تنمية مهارة الكالم باستخدام    -ب
ها املـدرس يف  كان يف تدريس اللغة األنشطات الكثرية اليت يستخدم 

وعند كل املهارة؛ الكالم، واالستماع، والكتابة، والقراءة . املدرسة أو اجلامعة
ودف األنشطة اللغوية أن تكون عنـدهم  . عندها األنشطة أو اللعبة املختلفة

الكفاءة اللغوية واخلربات واملعلومات الكثرية ويسرعوا يف دراسة اللغة اهلادفـة  
. دراسةالبتعد الطالب عن املل والكسالن يف ـأن  يو. ومطلقني يف استخدامها

       .إذا، من مسؤلية املدرس أن خيتار الطريقة اليت تشجع إىل ميول الطالب
على التحدث بوضوح وطالقة، ) طالبه(فمن واجب مساعدة تالميذه 

وبطريقة حمببة وممتعة، ومتكينهم من القيام باحلـديث املناسـب يف املواقـف    
ويستطيع املعلم أن خيلق جوا مناسبا و حمببـا يف الفصـل   . ختلفةاالجتماعية امل
بنوع من الثقة يف أم قادرون على أن يقولـوا مـا   ) الطالب(يزود التالميذ 
   ٣٥.يفكرون فيه

ومن أحد األنشطات اللغوية اليت تساعد املدرس يف حتقيـق أهـداف   
عريف عن تنميـة  و الت. أو التمثيل الدراماتدريس مهارة الكالم أو النطق هو 

هو الطريقة اليت تستعمل يف ترقية كفاءة كالم  الدرامامهارة الكالم باستخدام 
و قد ذكر . الدراماأو األنشطة اللغوية املستخدمة هي  الدراماالطالب بوسيلة 

و . هي تعتمد باحلوار ليس السرد أو الوصف و االتصـال  الدرامايف األول أن 
رسون املعلومات الكثرية و عنـدهم اخلـربات   كان الطالب يف هذا اال سيد

  . املتنوعة اليت تتعلق بكيفية التكلم و التواصل
و كان اإلنسان يتكلمون باللغة امللفوظة أو املطلوقة، و هـي تسـمى   

و اللغة امللفوظة متفرقة باللغـة املكتوبـة   ). Vocal-Verbal(باللّفظي الصويتّ 
 أواللّفظي البصري)Visual-Verbal .(  واللغة امللفوظة ستكون مفهومة و لـو

                                                
 ١٥٥: ص) دار الثقافة، بدون السنة: القاهرة(، أساسيات تعليم اللغة العربية و التربية الدينيةفتحى على يونس و إخوانه، . ٣٥



 ٥٥

" يـابين : "قال األب البنه: املثال. كانت مجلتها غري كاملة باإلشارة اليت تليها
و إذا كانت صوته مرتفعة و وجهه حممرة فمناها أنه . بصوة لينة فمعناها احملبة

: املثـال . وأما اللغة املكتوبة ما عندها املعـىن اال بكمـال اجلملـة   . يغضب
نعم، اتمع يفهمون أا اسم مكـان  . ، توجد يف القرطاس منفردة"سةاملدر"

  . الدراسة ولكنهم ال يفهمون مقصود الكاتب
هز للتالميذ بذلك الكفاءة واملعلومات واخلربات اليت تنفـد  جي الدراماو

  .هلم يف احلياة اليومية خاصة يف اتصاهلم مع جمتمعهم
  

 الدراماخدام خصائص تنمية مهارة الكالم باست    -ج

 ٣٦:قد أشار املربون إىل أمهيتها وما يتيحها للطالب، كما يف اآليت

تيح للطالب من الفرصة الثمينة لكي ينضج ويتكامل، ويتعلم فن احلياة ي - ١
 .يف انسجام مع نفسه، ومع اتمع الذي يعيش فيه

 .تزود بكثري من املهارات واخلربات واملعلوماتي - ٢

وعلـى إجـادة النطـق يف    . احلي عن نفسهمترن على التعبري الصادق  - ٣
و يف جو طبيعي، و يتعود توضيح خمـارج احلـروف،    دقةوضوح و

وطريق الكالم و إلقاء، والتحكم يف الصوت وتعبريات الوجه واملشـية  
 .وحركات اليدين

كاأللعاب الرياضية يدرب الطالب على العمل يف جمموعة، ومـا   وهو - ٤
ئ االجتماعيـة و اخللقيـة   يترتب على هذا العمل من غرس للمبـاد 

 . وكسب هلا

  
 

 
                                                

 ٢٤٧: جودت الركايب، مرجع سابق، ص.  ٣٦
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 الدرامافوائد تنمية مهارة الكالم باستخدام   - د
يف تنمية قدرة الطالب اللغوية خاصة يف مهـارة   الدراماقد تعدد فوائد 

ـ  الـدراما كانـت  . الكالم، بل كان فوائدها أوسع من قدرم اللغوية ثري ـت
  :ائدها تذكر يف اآليتومن أحد فو. جبانبهم النفسية، أي ظاهرهم وباطنهم

 الفوائد الظاهرية -١

تزويد الطالب باملهارات واخلـربات  واملعلومـات اللغويـة      -)أ 
 .الكثرية

تعويد الطالب يف توضيح خمارج احلروف، وطريـق الكـالم     -)ب 
 .إلقاءو

اعطاء الطالب املعلومات الكثرية يف طريقة التكلم والتواصـل    -)ج 
 .اجليدة، باللغة اللفظية أو غري لفظية

 .الطالب مطلقني يف التكلم باللغة العربية أن يكون  -)د 

 الفوائد الباطنية أو النفسية -٢

الظاهريـة   الـدراما يقول دكتور حسن شحاتة، جبانب فوائد 
. ٣٧اللغوية، هناك الفوائد الباطنية أو النفسية الكثرية اليت تنفع للطالب

  :وهي
التعـاون  ، والطالب ميرسون باأللوان من السـلوك أن يكون  -)أ 

 .الصرب وإبكار الذات واالعتماد على النفسو

اخلجل والتهيب والعزلة واالنطواء والسلوك غري  الدراماتعاجل   -)ب 
 .املرغوب فيه

                                                
) م١٩٩٦/ه١٤٧١اللبنانية،  الدار املصرية: القاهرة(، الطبعة الثالثة، تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيقحسن شحاتة، . ٣٧

  ٣٩٤: ص



 ٥٧

املدرسية الفرص أمام الطالب لالستقالل حبمـل   الدراماتيح ـوت  -)ج 
التبعات واملسؤليات ومواجهة اجلماهري دون يب وضبط الـنفس  

 .مل شخصية الطالبوحسن التصرف بعية تكا

دكتور جابر عبد ايـد  الدكتور أمحد خريي كاظم و الوأما 
  ٣٨:الباطنية أو النفسية كما يف اآليت الدراماجابر يعرب عن فوائد 

الكشف عن قدرات التالميذ وتنميتها؛ يتيح النشاط التمثيلـي أو    -)أ 
فرصا ممتازة أمام املدرس للتعرف على قـدرات التالميـذ    الدراما

 .وتنميتها وتوجيهها الوجهة الصاحلة" الطالب"

اال لكـثري  ) التمثيليات( الدراماالعمل اجلماعي التعاوين؛ تفسح   -)ب 
من املواقف التعليمية اليت يصبح فيها املعلمون على  وعي وشعور 
بأمهية العمل التعاوين واحلاجة إليه، فضال عن ممارسـتهم الفعليـة   

 .أللوان من هذا النشاط اهلادف

جتاهات اجتماعية مرغوب فيها؛ يتيح النشـاط التمثيلـي   تنمية ا  -)ج 
الفرص أمام جمموعات من التالميذ للعمل يف مجاعـة  ) املسحرية(

كل حسب قدراته و مواهبه، وذلك يف سبيل حتقيق جناح العمـل  
 .الذي يقوم به

التوعية القومية وحتسني احلياة يف البيئة؛ ميكن للنشـاط التمثيلـي     -)د 
أن يتناول شرح األفكار والقيم اجلديـدة يف   يف املدرسة) الدراما(

جمتمعنا االشتراكي، كتوضيح معىن الكفايـة والعـدل، وتكـافؤ    
 .الفرص

واالستخدام املثمر لوقت فراغهم؛ ) التالميذ(تنمية ميول الطالب      -ه
فرصا متعددة ومتنوعة أمام الطالب ) الدراما(يتيح النشاط التمثيلي 

                                                
 ١٢٠- ١١٧: أمحد خريي كاظم و جابر عبد احلميد جابر، مرجع سابق، ص. ٣٨
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 القيام بألوان من النشاط املشبع مليوهلم لكي يشاركوا يف) التالميذ(
 واهتمامهم املختلفة

 
  يف تنمية مهارة الكالم  الدرامااختيار     -ه

  ٣٩:لتالميذ صف معني جيب مراعاة ما يأيت الدراماعند اختيار   
مناسبتها لقدرات واهتمامات هؤالء التالميذ، مـن حيـث أسـلوا     - ١

كانت نثرا، ومن البحـور   فيجب أن تكون مجلها قصرية إذا. وفكرا
 .القصرية إذا كانت شعرا

جيب أن يكون موضوعها متصال مبا يدرسه التالميذ يف مـواد املنـهج    - ٢
 .إخل... األخرى كالدراسات االجتماعية، والدراسات الشرعية، 

اخلربات اليت حيتاجون إليهـا  التالميذ باألفكار و الدراماجيب أن تزود  - ٣
 .وجداين واحلركي والنفسيتؤدي إىل منوهم املعريف والو

من النوع احملبب لدى تالميذ هـذه   الدراماينبغي أن تكون شخصيات  - ٤
 .املرحلة، أي ممن حياولون حماكاته و تقليده

ينبغي أن خيتار املدرس املناسبات اليت ترتبط ا على حنو مـا يتبـع يف    - ٥
كاملناسـبات   -كما سبق أن أوضحنا–دروس األناشيد واحملفوظات 

  . ة الشخصية واإلجتماعية واملناسبات املدرسية املختلفةاإلسالمي
  

 الدراماخطوات تنمية مهارة الكالم بوسيلة    -و
توجـد يف   الـيت  الـدراما ليس كجماعة  الدراما ذا يقصد الباحث

يف . ستخدم يف الفصل فحسـب ي وهذا الدراما بسيط و قصري الذي. املدرسة

                                                
  ٢٦٠: ص) ١٩٩٧دار الفكر العريب، : القاهرة(، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، . ٣٩
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و ليكون اهلدف يناسـب  . اماالدروهم كأشخاص . كل فرقة رئيس وأعضاء
  :باملقصود يرتب الباحث اإلجرآت كما يف اآليت

 قبل أن يدخل إىل الفصل -١

 اختيار املوضوع من الكتاب املقرر املناسب بالزمان الدراسي  -)أ 

، )Plot(احلبكـة   :؛ يعـين الـدراما من عناصر الداخلية تأكيد ال  -)ب 
 فكــرةوال ،)Setting( احلــدث،  )Character(األشــخاص 

)Theme( 

إىل احلوار الذي  من الكتاب املقرر نقل اجلملة أو نص املوضوع  -)ج 
  الدرامايستعمل به الطالب يف 

  خطة التدريس باستخدام الدراما حينما يدخل يف الفصل -٢
  يقدم الباحث التمهيد و البيان عن الطريقة املستخدمة  -)أ 
 تقسيم الفرقة؛ لكل من الفرقة ستة طالب  -)ب 

 اختيار رئيس الفرقة  -)ج 

 اماالدرتوزيع نص   -)د 

 الدراماقراءة النص و املناقشة اجلامعية عن   - )ه 

 املناقشة و قراءة النص يف كل الفرقة  - )و 

 تقسيم األشخاص أو األدوار  - )ز 

 الدراماالتدريب و التجريب عن   -)ح 

 التقدمي أمام الفصل  -)ط 

 االختبار  - )ي 
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  املبحث الرابع
  الدراسات السابقة

  
  عرض الدراسات السابقة -أ

تري املوجودة يف اجلامعة االسالمية بعدما يالحظ الباحث بالبحوث املاجس  
احلكومية ماالنج ما ينال الباحث الرسالة اليت تبحث يف تنمية مهارة الكالم باستخدام 

تقارب مع املوضوع الذي يبحثه الباحث، وهي ـو لكن هناك الرسالة اليت ت. الدراما
  :يف اآليت

م يف شعبة اللغة تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكال: "رسالة املاجستري باملوضوع - ١
: الـيت كتبـها  " العربية باملعهد العايل اإلسالمية حممود يونس بباتو سنجكار

 .٢٠٠٦يوفردال فطرى نور سالم يف السنة 

و أهداف هذا البحث هي لنيل املعرفة عن فعالية نظريـة الوحـدة يف       
 تعليم  مهارة الكالم باملعهد العايل اإلسالمية حممود يونس بباتو سـنجكار و 
تفريق القدرة على مهارة الكالم و القراءة بينهما أكثر فعالية يف رفع مستوى 

  .كفاءة الطالب
و نتائج هذا البحث هي أن هذه النظرية هي تكون أكثر فعالية يف رفع     

 .و مهارة الكالم هي أكثر فعالية. مستوى كفاءة الطالب

التعلم التعاوين يف  تنمية مهارة الكالم من خالل: "رسالة املاجستري باملوضوع - ٢
و هو حيث عن فعالية تقسـيم  . املدرسة العالية دار املخلصني آتشية الوسطى

ــات أو   ــة إىل اموع  STAD )Student Team Achievementالطلب

Deviations "(٢٠٠٧صوف رجال يف السنة : اليت كتبها .  
  :و أهداف هذا البحث هي للكشف عن      



 ٦١

يف املدرسـة العاليـة اإلسـالمية دار     تنمية مهارة الكالم لدى الطلبة  -أ 
املخلصني من خالل التعلم التعاوين بأسـلوب تقسـيم الطلبـة إىل    

 .اموعات

املعوقات اليت تواجه عملية التعلم يف تنمية مهارة الكالم مـن خـالل     - ب 
 .التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات

الطلبة إىل اموعـات يف  مدى فعالية التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم   - ج 
 .تنمية مهارة الكالم لدى الطلبة املرحلة العالية

أن استخدام التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم : و نتائج هذا البحث، هي    
  .الطلبة إىل اموعات فعال يف تنمية مهارة الكالم

فعالية الطريقة السمعية الشفهية لترقيـة مهـارة   : "رسالة املاجستري باملوضوع - ٣
 .٢٠٠٧أريك قسبنظونو يف السنة : اليت كتبها". الكالم  العريب

  و أهداف هذا البحث هي    

للحصول على املعرفة عن فعالية الطريقة السـمعية الشـفهية يف     - أ 
 .تدريس مهارة الكالم

و مدى جناح الطالب بالطريقة السمعية الشفهية لترقيـة مهـارة     - ب 
 .ماالج-جاساريالكالم  العريب باملدرسة املتوسطة املعارف سن

  :و نتائج هذا البحث هي    
أن تطبيق الطريقة السمعية الشفهية يف تدريس مهارة الكالم بـه    -أ 

 .قيمة فعالية

و مدى جناحه حيل النتيجة اهلادفة حيث الفصل الـذي يسـتخدم     - ب 
الطريقة السمعية الشفهية حيصل على معدل جيد جدا و أما الفصل 

 .على معدل القبولالذي يستخدم الطريقة التقليدية حيصل 
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تنمية مهارة الكالم باسـتخدام البطاقـات يف   : "رسالة املاجستري باملوضوع - ٤
حممد رضا : اليت كتبها" كديري" دار املعرفة"املعهد العصري غونتور الثالث 

 .٢٠٠٧السقاف يف السنة 

اكتشاف الكفاءة الدراسية يف الكـالم و  : و أهداف هذا البحث هي  
استخدام البطاقات لطالب املعهد العصـري غونتـور   فعالية تدريس الكالم ب

  .كديري" دار املعرفة"الثالث 
و نتائج هذا البحث هي أن تعليم اللغة العربية باسـتخدام البطاقـات     

مرحية و جدابة، أي فعالة و تزويد قدرم على استيعاب مهـارة الكـالم و   
  .و اإلنشاء تساعد على تنويع املهارات األخرى مثل احملفوظات و اإلمالء

  

  املوازنة واملناقشة -ب
الدراسات السابقة هي البحث السابق الذي يستخدمه الباحث قيادة واعتمادا   

فيحتاج . يف تطوير حبثه، إذا، البد للبحث السابق و البحث الذي بعده عندمها العالقة
. الباحث عرض املوضوعات السابقة للتعيني أن هذا البحث اليبحثه أحد من قبل

يستفيد . ى الباحث أن الدراسات السابقة املتعلقة تؤعطى الفوائد الكثرية للباحثوير
  .الباحث منها املعلومات الكثرية اليت تعينه يف تكميل حبثه

 ملتغري التابعوالرسالة املذكورة يساوى مع هذا البحث من ناحية ا  
)Dependent Variable( وختتلف  .عربيةهو تنمية مهارة الطالب يف التكلم باللغة ال؛

ألن كل الرسالة يبحث عن  )Independent Variable(تغري املستقل املمن ناحية 
املتغري املستقل من هذا البحث و. الطريقة املختلفة اليت تستخدم يف تنمية مهارة الكالم

  .  يف تنمية مهارة الطالب يف التكلم باللغة العربية الدراما العربيةهو فعالية 
  
  



 ٦٣

  باحث من الدراسات السابقةافادة ال -ج
يف مكتبة الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية يذكر الباحث يف األول أن 

الدراما توجد الرسالة املاجستري اليت تبحث عن موالنا مالك إبراهيم مالنج ال احلكومية
الباحث يأخذ بعض النظرية اليت ولكن . )٢٠٠٨مايو  ١١(حىت هذا اليوم  العربية

  .خاصة النظرية اليت تتعلق مبهارة الكالم يف الرسالة املذكورةثني كتبها الباح
منه الطريقة يف تقسيم الطالب إىل اموعات أو  ، ألنه يأخذصوف رجالل 

  . الفرقة
واليستطيع الباحث أن يذكر ما الذي يستفيد من الدراسات السابقة إال النقاط 

  :احلاكمة، وهي كما يف اآليت
تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكالم يف شعبة : "باملوضوعرسالة املاجستري من  - ١

: اليت كتبها" اللغة العربية باملعهد العايل اإلسالمية حممود يونس بباتو سنجكار
يستفيد الباحث عن نظرية مهارة  .٢٠٠٦يوفردال فطرى نور سالم يف السنة 

 الكالم وتعليمها

م من خالل التعلم التعاوين تنمية مهارة الكال: "رسالة املاجستري باملوضوعمن  - ٢
و هو حيث عن فعالية تقسيم . يف املدرسة العالية دار املخلصني آتشية الوسطى

 STAD )Student Team Achievementالطلبة إىل اموعات أو 

Deviations "(يستفيد الباحث  .٢٠٠٧صوف رجال يف السنة : اليت كتبها
 .يم الطلبة إىل اموعاتعن نظرية مهارة الكالم وتعليمها ومهمة تقس

عية الشفهية لترقية مهارة فعالية الطريقة السم: "رسالة املاجستري باملوضوع - ٣
يستفيد  .٢٠٠٧أريك قسبنظونو يف السنة : اليت كتبها". العريب الكالم

الباحث عن نظرية مهارة الكالم ومهمة طريقة السمعية الشفوية يف ترقية 
 .مهارة الكالم
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تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات يف : "ستري باملوضوعرسالة املاجمن ال - ٤
حممد رضا : اليت كتبها" كديري" دار املعرفة"املعهد العصري غونتور الثالث 

يستفيد الباحث عن نظرية مهارة الكالم ومهمة  .٢٠٠٧السقاف يف السنة 
 . األلعاب اللغوية يف تنمية مهارة الكالم، ومنها البطاقات
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  الفصل الثالث
  البحث يةمنهج

  تصميم البحث  -أ 
 Experiment( املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج التجـريب 

Research .( ويستخدم هذا املنهج غالبا لبحث احلوادث أو الظواهر الصادرة
لظواهر بدقـة ملعرفـة   يف الظروف املعينة، ويالحظ الباحث تلك احلوادث وا

والتجربة هو مالحظة مقصودة حتت ظروف حمكومة، ويقوم ـا   ٤٠.أسباا
الباحث الختبار الفرض واحلصول على العالقات السببية، كمـا أن أفضـل   
الظروف اليت ميكن أن تتم فيها التجربة هي الـتحكم يف مجيـع العوامـل و    

   ٤١.املتغريات باستثناء عامل واحد
  One Group(تخدم طرق اموعـة الواحـدة   كان الباحث يسو

Method(. مـن املدرسـة    لثهذا البحث هو الطالب يف الفصل الثا جمتمع
ويهدف الباحث أن هذا . وهم الذين خيتارون شعبة اللغة. بايوواجنياحلكومية 

ويسـتخدم الباحـث    .يف مقابلة اإلمتحان النهائي الوطينالدراسة ستعاوم 
ن الطالب الذين خيتارون شعبة اللغة هم جيتمعون يف الفصل اموعة الواحدة أل

  .الواحد فقط، ومجلتهم مثانية عشر طالب
إىل األرقام واجلداول واإلحصاء يف مقياس مـا   الباحث أيضا حيتاجو

ولكن الباحث يـرى  . حصله يف حبثه، فلذلك يستخدم الباحث املنهج الكمي
لتفسري والشرح بدون األرقـام أو  أن بيان هذا البحث مل يتكامل إال بإعطاء ا

. فكان الباحث يستخدم أيضا املنهج الوصـفي . اجلداول أو اإلحصاء وحدها
أمـا؛ الكمـي والكيفـي    ، Straussو  Glaserمبا قاله  Moleongونقل 

                                                
40   . Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 1987) hal. 130 

 ٢٧٧: ص) ١٩٨٢وكالة املطبوعات عبد اهللا حرمي، : كويت(، الطبعة السادسة، أصول العلمي و مناهجهأمحد بدر، .  ٤١



 ٦٧

مستخدمان وليس الكمي خيترب على الكيفي ولكنهما يستخدمان معا يف تنظيم 
كتشاف الفرض وأما الكيفي هو الجادة ويستخدم املنهج الكمي ال ٤٢.النظرية
  .الفرض

  
 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  -ب 

من املدرسة احلكومية  لثهذا البحث هو الطالب يف الفصل الثا جمتمع
ويهدف الباحث أن هذه الدراسـة  . وهم الذين خيتارون شعبة اللغة. بايوواجني
  .يف مقابلة اإلمتحان النهائي الوطينستعاوم 

تصميم هذا البحث كان الباحث يستخدم طرق اموعة الواحدة  ويف
)One Group  Method .( موعة الواحدة ألن الطالبويستخدم الباحث ا

الذين خيتارون شعبة اللغة هم جيتمعون يف الفصل الواحد فقط، ومجلتهم مثانية 
وهو يقارن بتحصيلهم يف ظرف املختلف؛ حصـيلتهم يف قبـل   . عشر طالب

وحصيلتهم حمصولة مـن  . ق األنشطة املستخدمة وحصيلتهم بعد تطبيقهاتطبي
  .االمتحان أو االختبار يعين االختبار القبلي واالختبار البعدي

  

 متغريات البحث  -ج 

املـتغري  : األول: واملتغري يف البحث التجريب ينقسم إىل القسمني ومها
نظمة والتغـيري  الذي يتحكم فيه الباحث عن قصد يف التجربة بطريقة معينة وم

كما يسمى أيضـا بـاملتغري التجـريب    ) Independent Variable(املستقل 
)Experimental Variable .(نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري : والثاين

                                                
42. Moh. Kasiram, Metodelogi Penellitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN 

Malang Press, 2008) Pg: 177  
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 ٤٣.أو املتغري املعتمـد ) Dependent Variable(املستقل فيسمى باملتغري التابع 
يف تنميـة مهـارة    الدراما العربيـة لية واملتغري املستقل من هذا البحث هو فعا

الطالب يف التكلم باللغة العربية وأما املتغري التابع من هذا البحث هـو تنميـة   
  .مهارة الطالب يف التكلم باللغة العربية

  
 أدوات البحث  -د 

كان الباحث هو يطبق األنشطة الذي خيططه ويكتب سـائر أحـوال   
ا البحث حمصولة بطريقة املالخظة وبيانات هذ. الفصل والطالب أثناء الدراسة

  .واملقابلة واالستبيان أو االستفتاء واالختبار
  :وبياا يف اآليت  

 )Observation(املالحظة  -١

هي النظر بعملية أحـد األنشـطة   ) Observation(املالحظة 
أو  وتستخدم املالحظة يف تقومي أداء الطـالب . ويكتبها يف التذكرية

وقد . يب التدريس أو تقومي أداء املدرسةاملدرس أو تقومي طرق وأسال
عن غريهـا،   تفضل املالحظة يف تقومي بعض جوانب شخصية الطالب

االنطواء واالنبساط أو العدوانية واملسـاملة أو  : فمالحظة سلوكيا مثل
امليول العامة تفيد كثريا يف تعديل سلوك التلميذ، ولكـن بشـرط أن   

عـن ذلـك     يعلم الطالبتكون املالحظة حتت الظروف الطبيعية وال
  ٤٤.شيئا

و دف املالحظة اليت تستخدم يف هذا البحث ملعرفة عمليـة  
دراسة اللغة العربية خاصة مهارة الكالم يف املدرسة العالية احلكوميـة  

                                                
دار النهضـة  : القاهرة(، الطبعة الثانية، مناهج البحث يف التربية و علم النفسخريي كاظيم،  جابر عبد احلميد جابر و أمحد.  ٤٣

 ١٩٩: ص) ١٩٧٨العربية، 
 ٢٢٩-٢٢٨ :ص) م١٩٩٥دار الكتب، (، أسس طرق التدريس  أمحد إبراهيم فنديل،.  ٤٤



 ٦٩

واملالحظـة  . وكفاءة طالا يف الـتكلم باللغـة العربيـة   بايوواجني 
 .املستخدمة هي املالحظة املباشرة

 )Interview(املقابلة  -٢

هي احلوار بني الباحـث و الشـخص   ) Interview(املقابلة 
وتستخدم للتأكيد . ملعرفة موقفه وميوله باملوضوع املبحث) املستجيب(

من بيانات ومعلومات حصل عليها الباحث مـن مصـادر أخـرى    
  ٤٥.مستقلة

ويقوم املدرس أو املرشد الطاليب بإجراء حـوار شـفوي أو   
حلوار بعد املقابلة لتشخيص احلالـة  مسجل أو مكتوب مث حيلل هذا ا

وينبغي أن تكون املقابلة سرية ويف حجرة مغفلـة؛  . وحماولة عالجها
مبعىن اآل تتم أمام التالميذ ليس هلم عالقة باملشكلة، وال أمام مدرسني 

  ٤٦.آخرين
واملقابلة املستخدمة يف هذا البحث هـي املقابلـة الشـفهية    

ا الباحث هو رئيس املدرسة العالية واملستجيب من املقابلة اليت سيقوم 
ويقوم الباحث املقابلة . ومدرس اللغة العربية فيهابايوواجني احلكومية 

  . قبل تطبيق الدراما يف تنمية مهارة الكالم واملقابلة بعد تطبيقها
  :واألسئلة يف املقابلة األوىل هي

األستاذة يف تنمية كفـاءة  /ما الطريقة اليت يستخدمها األستاذ  -)أ 
لطالب يف التكلم باللغة العربية ؟ وكم ساعة تـدرس اللغـة   ا

 العربية يف هذه املدرسة ؟

                                                
دار النهضة : مصر(، الطبعة الثالثة سمناهج البحث يف التربية و علم النفجابر عبد ايد جابر و أمحد خريي كاظم، .  ٤٥

 ٢٦٥: ص) م١٩٧٨العرفية، 
 ٢٢٩: أمحد إبراهيم فنديل، مرجع سابق، ص.  ٤٦
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ــيت يســتخدمها   -)ب  ــة الطــالب بالطريقــة ال وكيــف إجاب
 األستاذة ؟/األستاذ

وكيف تطور كفاءة تكلم طالب املدرسة العاليـة احلكوميـة     -)ج 
بايوواجني باللغة العربية، خاصة الطالب يف الفصل الثالث شعبة 

 اللغة ؟

 األستاذة ؟/ما املعوقات اليت يناهلا األستاذ  -)د 

األستاذة يطبق الدراما العربية يف تنمية كفاءة /هل كان األستاذ    -)ه
  تكلم الطالب باللغة العربية ؟    

  :هي) األخرية(واألسئلة يف املقابلة الثانية 
األستاذة بتطبيق الدراما العربية يف تنمية كفاءة /ما رأي األستاذ  -)أ 

 طالب باللغة العربية ؟تكلم ال

هل هذه الطريقة مناسبة للطالب يف املدرسة العالية احلكوميـة    -)ب 
 بايوواجني خاصة الطالب يف الفصل الثالث شعبة اللغة ؟

األستاذة، هل كانت الدراما العربيـة  /إعتمادا مبالحظة األستاذ  -)ج 
تدافع الطالب يف اشتراك تدريس اللغة العربية خاصة مهـارة  

 الكالم ؟

نت كفاءة الطالب يف التكلم باللغة العربية متطورة بعد هل كا  -)د 
 اشتراكهم يف الدراما العربية ؟

 األستاذة بتطبيق هذه الطريقة ؟ /ما االقتراحات من األستاذ    -)ه

  
 )Questionnaire(االستبيان أو االستفتاء  -٣

هو جمموعـة  ) The Questionnaire(االستبيان أو االستفتاء 
ارات املوجهة اليت تستخدم ملعرفة تأييد الشخص أو من األسئلة أو العب



 ٧١

قبوله أو رده أو شعوره مبوضوع ما أو املادة املدروسـة؛ ميـوهلم أو   
  . اجتاهام

و يطلب من الشخص الذي يتم تطبيق االستبيان عليه وضـع  
و أشهر ".  ال"أو " نعم"عالمة تعرب عن رأيه أمام كل عبارة أو كتابة 

نسبة إىل )" Likert Scale(ليكرت "سمى مقياس أنواع االستبيان ما ي
واضع فكرته؛ و فيه حتدد مخس درجات لالستجابة هي موافق بشدة، 

  ٤٧.، غري موافق، غري موافق بشدة)حمايد(موافق، متردد 

وكان الباحث عنده احلرة يف اعطاء القيمة لكـل درجـات   
 ٤: ، موافـق )مخـس ( ٥: قيمتـه " موافق بشدة: "املثال. االستجابة

، غري موافق )إثنني( ٢: ، غري مافق)ثالث( ٣): حمايد(، متردد )أربع(
مث يطلب الباحث معدل إجابـة كـل الطـالب    ). واحد( ١: بشدة

  ٤٨.باألسئلة املوجودة يف االستفتاء
ويقدم هذا االستبيان للطالب بعد تطبيق الـدراما العربيـة،   

لدوكتور شهداء واألسئلة املقدمة هي يف اآليت وحمكم هلذه األسئلة هو ا
    .صاحل نور والدوكتور توكيس لوبيس

  األراء  الرقم

  اإلجابة

موافق 
  بشدة

  موافق
غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

١  
تزيد محاستك يف اشتراك التدريس اللغـة  

  العربية  الدراماالعربية باستخدام 
        

                                                
  ٢٣٠: املرجع نفسه، ص.  ٤٧

48   . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII, 
(Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2002) Hal. 215. 
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٢  
تزيد محاستك يف التكلم باللغة العربية بعد 

مهـارة الكـالم   اشتراك برنامج تنميـة  
  العربية  الدراماباستخدام 

        

٣  
تشعر الراحة يف اشتراك برنـامج تنميـة   

   العربية الدرامامهارة الكالم باستخدام 
        

٤  
تطورت كفاءتك يف التكلم باللغة العربية 
بعد اشتراك برنامج تنمية مهارة الكـالم  

  العربية الدراماباستخدام 

        

٥  
سة بعد اشـتراك  تسرع يف فهم مادة الدرا

برنامج تنمية مهارة الكـالم باسـتخدام   
  العربية الدراما

        

٦  
ربيـة يف تنميـة   الع الدراماتوافق بتطبيق 

    مهارة كالم الطالب
        

    
 )Tests(االختبارات  -٤

 )Tests(التعريف عن االختبارات  -)أ

وميكن تعريف االختبار اللغوي بأنه جمموعة من األسئلة الـيت  
دارس أن يستجيب هلا، دف قياس مسـتواه يف مهـارة   يطلب من ال

  ٤٩.لغوية معينة و بيان مدى تقدمه فيها
وكان االختبار وسيلة من وسائل التقومي التربوية الشائعة، فهو 
ليس التقومي بعينه؛ وذلك ألن االختبار هو عملية مرتبطـة بأهـداف   

                                                
: ،  ص١٩٨٦جامعة أم القـرى،  : ، مكة٢: ي أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، جرشد.  ٤٩

٧٢٠  



 ٧٣

حمددة، تتم يف أحوال معينة وفق قواعد خاصة، يترتب عليها النجاح أو 
  ٥٠.الرسوب

  أنواع االختبارات -)ب    
صة عنه هي كما وينقسم االختبار إىل عدة كثرية، ولكن اخلال

  ٥١:يف اآليت

  من حيث األداء: أوال
وهي اليت تستخدم ملعرفة التقدم الـذي   :االختبارات الكتابية -)١

أحرزه دارسو اللغة العربية يف اكتساب املهـارات والقـدرات   
اللغوية عن طريق التعبري الكتايب، كاإلنساء، واالجابـة عـن   

  .األسئلة

وهي اليت تسـتخدم ملعرفـة    ):الشفهية(االختبارات اللفظية  -)٢
التقدم الذي أحرزه دارسو اللغة العربية يف اكتساب املهـارات  

كالقراءة اجلهريـة   والقدرات اللغوية عن طريق التعبري الشفهي
 .واحملفوظات واألسئلة املباشرة

  من حيث األهداف: ثانيا
وتستخدم الكتشاف مدى التقدم يف  :االختبارات التحصيلية -)١

اليت أحرزها الطـالب يف   -كما ونوعا وأداًء-لغويةاحلصيلة ال
موضوع ما، يف اية مدة زمنية معينة، وذلك يف ضوء األهداف 

  .التعلمية املوضوعة هلذه الغاية

تستخدم لتشخيص واقع التالميذ يف  :االختبارات التشخيصية -)٢
صف، دون املستوى املطلوب، لتحديد مواطن الضعف والقوة 

                                                
 ٢٤٩: ، ص١٩٩٨دار النفائس، : ، الطبعة اخلامسة، بريوتخصائص اللغة العربية و طرائق تدريسهانايف حممود معروف، .  ٥٠
 ٢٥١-٢٤٩: املرجع نفسه، ص.  ٥١
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والتقتصر االختبارات . من الفروع اللغة العربيةلديهم يف فرع 
فتكون : التشحيصية على فرع من فروع اللغة دون غريه، املثال

 :من حيث -على أنواعها-يف املهارت القرائية

  سرعة القراءة مع االستيعاب -
 حتليل األلفاظ إىل مكوناا -

 نطق مقاطع الكلمات -

 إصدار أصوات احلروف من خمارجها السليمة -

. تبار املستخدم يف هذا البحث هو االختبـار الشـفهي  واالخ
  :وينقسم إىل قسمني، و مها

االختبار الذي يلقي الباحث للطـالب يف أول   :االختبار القبلي -)١

مرة؛ أي قبل عملية البحث ملعرفـة كفـاءة   
  .الطالب يف التكلم باللغة العربية

بعـد   االختبار الذي يلقي الباحث للطـالب  :االختبار البعدي -)٢

إجراء الطرية املستخدمة يف البحـث ملعرفـة   
كفاءة الطالب يف التكلم باللغة العربية وإجابة 

  . تلك الطريقة وسلبيتها

  
  بيانات البحث و مصادرها -ه

  بيانات البحث -١  
تتكون بيانات هذا البحث من مجيع األنشطة اليت توجد يف الفصل منذ 

الدراسة وحصيلتهم فيها وكذلك  إجراء هذا البحث ومجيع موقف التالميذ يف
إذا، كل مـا  . نتيجتهم يف االختبار؛ االختبار القبلي و االختبار أثناء الدراسة

  .يتعلق ذا البحث الذي جيد يف الفصل يأخذها الباحث و يكتبه كبياناته



 ٧٥

  مصادر بيانات البحث -٢  
وهـو  . بيانات هذا البحث تصدر من سائر ما الذي يستعمله الباحث

ث واملدرس الذي يشاركه والطالب وسائر أنشطتهم واحملصـولة مـن   الباح
وتصدر أيضا مـن  . املالحظة أو االستبيان واملقابلة واالختبار؛ قبليا أو بعديا

  .الكتب املتعلقة ذا البحث اليت يعتمد ا الباحث
  
 أسلوب حتليل البيانات  -و 

مث يفسرها  حيلل الباحث البيانات املأخوذة يف آخر عمله و هو حيللها و
والتعريف من حتليل البيانات هو العملية اليت  .حيقق بناح هذا البحث أو فاشلته

تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث 
واهلدف املهم من هذا التحليل هي ملعرفـة   ٥٢.ميكن احلصول منها على نتائج

  . ر القبلي واالختبار البعديالتفريق بني نتيجة الطالب يف االختبا
والنتيجة احملصولة تدل على كفاءم يف التكلم باللغة العربية وحتاصـل  

ولكي يسهل هذا التحليل كان الباحث يرتب هذا الباب كما يف . هذا البحث
  :اآليت

 وصفية البيانات و تبويبها -١

جيمع الباحث البيانات يف اجلدوال وحياول الباحث يف تصـنيفها  
 .ا حىت تكون تلك البيانات يف اموعة أو الفئة املتفرقةوتقسيمه

 حتليل البيانات و تفسريها -٢

العملية األخرية هي التحليل وإعطاء التفسري عن كـل البيانـات   
ويفصل الباحث حتليل . املأخوذة ويعلقها بالظرية املوجودة مث يلخصها

  :تلك البيانات كما يف اآليت

                                                
 ٢٥٠: ص) م١٩٨٣القاهرة، : عامل الكتب(البحث التربية أصوله ومناهجه، النحيحي وحممد منري مرسي،  حممد لبيب . ٥٢
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الثالث من شعبة اللغة، املدرسة  حتليل دافعة الطالب يف الفصل  -)أ 
أثناء تدريس اللغة العربية باستخدام  بايوواجنيالعالية احلكومية 

 العربية الدراما

العربية يف  الدراماحتليل تطبيق تدريس اللغة العربية باستخدام   -)ب 
الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية 

  .بايوواجني

العربية  الدراماالعربية باستخدام  مدى فعالية تدريس اللغة -)١
يف تنمية مهارة كالم الطالب يف الفصل الثالث من شعبة 

 .بايوواجنياللغة، املدرسة العالية احلكومية 

 الدرامااملعوقات عن تطبيق تدريس اللغة العربية باستخدام   -)٢
العربية يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية 

 ٠.يبايوواجناحلكومية 

  :والرموز املستخدم يف حبث معدل نتيجة الطالب هو

N

x
X ∑=     

  املعدل=  X: البيان

∑ x =مجلة النتائج احملصولة من جيمع الطالب.  
N  =عدد الطالب  

) Pre Test(ويشري الباحث النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي 
) Post Test(، والنتيجة يف االختبار البعدي 1X: باستخدام
     2X: باستخدام

 
 
 
 



 ٧٧

 
 Pre(ودرجة التكرار من نتائج الطالب يف االختبار القبلي 

Test ( واالختبار البعدي)Post Test (تذكر يف اجلدوال اآليت:  
  

  ٣.١: اجلدوال
  نتيجة الطالب يف إختبار الكالم تقدير

  

  التقدير  الرقم
مسافة حتديد 

  النتيجة
  عدد الطالب

النسبة 
  املئوية

  %-    ٢٥-٢٢  ممتاز  ١

  %-    ٢١-١٨  جيد  ٢

  %-    ١٧-١٤  متوسط  ٣

  %-    ١٣-١٠  مقبول  ٤

  %-    ٩- ٠  ضعيف  ٥

  %١٠٠    اجلملة

 Experiment(والرموز املستخدم يف البحث التجريب 

Research ( موعة الواحدةبطرق ا)One Group  Method (
 :٥٣لتقومي فعالية أحد الطريقة املستخدمة  هي

t  =

)1(

2

−
∑

NN

X

M

d

d  

  :البيان
t   = قيمةt. test  )t  احلسايب ( 

                                                
٥٣ . Suharsimi Arikunto ،٢٧٧-٢٧٥: مرجع سابق، ص  
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d =  التفريق)Gain (االختبار القبلي  يف نتيجة كل الطالب بني
)Pre Test(  والنتيجة يف  االختبار البعدي)Post Test (

  "1X-2X"أو احملصولة من 

dM  = معدل مجلةd ،والرموز املستخدم :dM  =
N

d∑    

dX = احنراف نتيجة كل الفاعل أو الطالب، والرموز
  d - dM: املستخدم

∑
2

dX=  اجلملة املربعة من احنراف نتيجة كل الفاعل أو
  الطالب

N  = العينة(عدد الطالب( 

وهناك القنون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة 
أكثر من النتيجة ) احلسايب  t. test  )tاحملصولة من الرموز 

 Significance and(صدق املوجودة يف جدوال درجة ال

Confidence Level( فكانت الطريقة املستخدمة يف التجربة ،
والنتيجة . والعكس منه يدل على فشيلة الطريقة. هي فعالية

 t. table )tاملوجودة يف جدوال درجة الصدق تسمى 
  ).اجلدوايل

t. test  )t  احلسايب (< t. table )t حصلت ) = اجلدوايل
  التجربة

t. test  )t  احلسايب (> t. table )t فشلت ) = اجلدوايل
  التجربة



 ٧٩

وألنّ هذا البحث هو كالبحث اإلجتماعي فكانت الدرجة  
) اجلدوايل t. table )tوجدوال %. ١- %٥املستخدمة هي 

   ٥٤.يذكر يف قائمة املالحق
  
 مراحل تنفيذ البحث  -ز 

  ٥٥:و جيرى هذا البحث يف اخلطوات االجرائية اآلتية  
ث من رئيس املدرسة العالية احلكومية بـايوواجني أن  يستأذن الباح - ١

فعالية استخدام الـدراما العربيـة   : "يقوم الباحث البحث باملوضوع
 "لتنمية مهارة الكالم

يكتسب الباحث توجيهات وإرشادات من مدير املدرسة ومـدرس   - ٢
اللغة عن تدريس اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية بايوواجي 

 .طالب يف التكلم باللغة العربيةوكفاءة ال

فعالية استخدام الدراما "تعيني الفصل الذي سيطبق الباحث الطريقة  - ٣
 . فيه" العربية لتنمية مهارة الكالم

 جيرى اختبار قبلي على اموعة و ذلك قبل ادخال املتغري املسـتقل  - ٤
 .يف التجربة ")فعالية استخدام الدراما العربية لتنمية مهارة الكالم("

تدريس اللغة العربية خاصة يف مهارة الكـالم باسـتخدام الـدراما     - ٥
 .العربية

يستخدم املتغري املستقل على النحو الذي حيدده الباحث و يضـبطه،   - ٦
ويهدف هذا االستخدام إىل احداث تغريات معينة يف املتغري التـابع   

 .ميكن مالحظتها و قياسها
                                                
54  . Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan 

Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2008 ) hal. 183  

 ٢٠٩: مرجع سابق، ص جابر عبد ايد جابر و أمحد خريي كاظم،.  ٥٥
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 .قل يف املتغري التابعجيرى اختبار بعدي لقياس تأثري املتغري املست - ٧

حيسب الفرق بني القياس القبلي والقياس البعدي مث ختترب داللة هـذا   - ٨
 .الفرق احصائيا

 
  
   

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨١

  
  

 الفصل الرابع

عرض البيانات وحتليلها 
  ومناقشتـها
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتـها

  
  عرض البيانات -أ

  بايوواجنيدريسها يف املدرسة العالية احلكومية اللغة العربية وت -١

الباحث وما حصله من املقابلة  )Observation(استنادا مبالحظة 

)Interview(  مع رئيس املدرسة وبعض األساتذة الذي يدرس اللغة
فيخلص الباحث أن اللغة العربية وتدريسها يف املدرسة العالية  ٥٦العربية،

اللغة هي العلم . املستوى غري جيدة أو ضعيفة تقوم يف بايوواجنياحلكومية 
الذي حيتاج إىل األوقات الكثرية يف التجربة والتدربة، وهي ختتلف مع العلوم 

وكان اإلنسان يستعملون . والسيما أن حقائق اللغة هي التكلم. األخرى
  .مهارة الكالم أكثر من املهارات األخرى

دروسة تدل على حتاصل وتطور كفاءة الطالب يف التكلم باللغة امل
وكانت مسؤولية املدرسة أو . املدرسة أو املؤسسة التربية يف تنفيذ منهجها

املؤسسة هي اختيار الطريقة اجليدة املناسبة مبستوة الطالب، واعطاء الوقت أو 
الفرصة الواسعة يف التدريس والتدريب ا، وطلب األساتذة الذين عندهم 

واجيادة الكتب , تدريس اللغة العربية وانتشارهاالكفاءة واهلواية الكبرية يف 
  .والوسائل أو العوامل املناسبة للطالب يف تدريس اللغة العربية

أنّ اهتمام  بايوواجنيوأما الذي حدث يف املدرسة العالية احلكومية 
وأسباب ضعف اللغة العربية . املدرسة باللغة العربية اليتصل إىل الدرجة العالية

  :ة، هييف هذه املدرس

                                                
 .واحلصيلة من املقابلة تذكر يف قائمة املالحق. ٥٦



 ٨٣

 الوقت الضيق؛ يعين حويل ساعة ونصف لكل الفصل يف األسبوع  -)أ 

 ما عندها الوسائل أو العوامل الكاملة يف تدريس اللغة العربية  -)ب 

 ما عند الطالب الوقت وامليدان يف التدريب والتجريب باللغة العربية  -)ج 

 األنشطة أو األلعاب اللغوية قلة نشاط األساتذة يف تطبيق  -)د 

 اختلف خلفية الطالب  - )ه 

 
كفاءة تكلم الطالب باللغة العربية يف الفصل الثالث من شعبة اللغة،  -٢

  بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية 

ذكر يف األول، أن اللغة العربية هي ليست من العلوم املهتمة يف   
أن , واعتمادا مبا قاله مدرس اللغة العربية بايوواجني،املدرسة العالية احلكومية 

وأسباا . ب يف الفصل الثالث باللغة العربية مازالت ضعيفةكفاءة تكلم الطال
هي اخنفاض اهتمام املدرسة يف تعليم اللغة العربية وختتلف خلفية الطالب؛ 

  .منهم الطالب الذي يتخرج من املدرسة العامة
ويؤكد الباحث بنفسه مبا الذي حدث، ويالحظ بأحواهلم يف الفصل 

: يسأل الباحث باألسئلة اليومية: الويقدم احلوار البسيطة معهم، املث
ومنهم . ، وغريذلك"من أين خترجت؟"، و "من أين جئت؟"، "مامسك؟"

وحينما . يستطيع أن جيب، وهناك الطالب اليعرف ما الذي يسأله الباحث
يقدم الباحث األسئلة اليت تتعلق بقواعد اللغة العربية، وأكثرهم اليستطيعون 

أو الفعل والفاعل واملفعول وعالماا، وأم يف  يف متييز بني املبتدأ واخلرب
  .الفصل األخري، هذه هي املصيبة

 
  )Pre Test( االختبار القبلي -٣

. يتيقن الباحث أن كفاءم يف التكلم باللغة العربية مازالت ضعيفة  
هذا االختبار ). Pre Test(وحياول يف ابتداء دراسته بتقدمي االختبار القبلي 
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حث للطالب يف أول مرة؛ أي قبل عملية البحث ملعرفة كفاءة الذي يلقي البا
والنتيجة احملصولة من هذا االختبار تكون  الطالب يف التكلم باللغة العربية

مقياسة لتقسيم الطالب إىل اموعات الصغرية ويكون أعضاء تلك 
  . اموعات غري متجانس؛ يعىن متدرجا من الطالب املاهر إىل أدناه

وكان . ا االختبار باملادة اليت قد درسها الطالب يف الفصلواقتبس هذ
 بايوواجنيالباحث يدرس املادة من الكتاب املقرر يف املدرسة العالية احلكومية 

نصف السنة (الذي يناسب بالزمان الدراسي املقرر من الشؤون الدينية 
اإلمام : "وموضوع تلك املادة). ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الدراسية األوىل؛ 

    ٥٧".احلكمة: "، مأخوذ من الكتاب"الشافعي

) Experiment Research(وكان هذا البحث هو الدراسة التجربية 
 One(ويف تصميم هذا البحث كان الباحث يستخدم طرق اموعة الواحدة 

Group  Method .( يستخدم الباحث نفس التالميذ يف جتريبه وهو يقارن
تطبيق األنشطة املستخدمة بتحصيلهم يف ظرف املختلف؛ حصيلتهم يف قبل 

  )Pre Test(والنتيجة احملصولة من االختبار القبلي . وحصيلتهم بعد تطبيقها
  ).Score of Control(هي كانتيجة الضابطة 

واألسئلة املقدمة إىل الطالب يف اإلختبار القبلي يساوى مع األسئلة يف 
فاءة الطالب يف ودف هذه األسئلة ملعرفة التفريق بني ك. اإلختبار البعدي

ويقوم . التكلم باللغة العربية قبل تطبيق الدراما العربية يف التدريس وبعده
ويسجل الباحث على ما حصل الطالب يف . الباحث اإلختبار شفهيا

 :وتلك األسئلة يذكر يف اآليت. الشريطة

  
 

                                                
٥٧. Team Musyawarah Guru Bina PAI Madrasah Aliyah,  Al-Hikmah; LKS Bahasa 

Arab Kelas XII,  (Solo: Arifandani , 2008-2009), Hal: 1-3  



 ٨٥

  قبلياالختبار ال
  للطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة 

  اجنيوكومية بايواملدرسة العالية احل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  مهارة الكالم: املادة      :االسم 
  :األوقات  :التاريخ

  :االرشادات
  قلي البسملة قبل اإلجابة/قل -)١
 .أمام املدرس أو املمتحن بوضوح و كامل شفهياأجيب السؤال /أجب -)٢

 قلي احلمدلة بعد اشتراك االختبار/قل -)٣

 :السؤال

  اإلمام الشافعي
  
 سم اإلمام الشافعي الكامل ؟ما ا -)١

 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟ -)٢

 !كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر العلوم اليت يتعلّمها  -)٣

 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟ -)٤

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن من عشرية غنية، ما  - ٤
 لسبب ذلك ؟ا
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  :القبلي كما يف اآليت  واحملصولة من اإلختبار

  هذه إجابة الطالب يف الفصل الثالث عن اإلختبار القبلي
 الفصل الثالث، شعبة اللغة، املدرسة العالية بايوواجني

  ٢٠٠٨أوغوطس  ٠٧: التاريخ
  بني الباحث و الطالب) اإلختبار األول(املقابلة األول 

  عبد ايب. ١
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     لباحثا

  )اليستطيع أن جييب..... (:     عبد ايب
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:     عبد ايب
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

  )اليستطيع أن جييب... (..:     عبد ايب
 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:     عبد ايب
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  )اليستطيع أن جييب..... (:     عبد ايب

  أمحد رسويل. ٢
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  اإلنسان معروفة، حممد بن عباس بن إدريس بن شافع:     أمحد رسويل
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:     أمحد رسويل



 ٨٧

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
 !مها العلوم اليت يتعلّ

  التصريف:     أمحد رسويل
 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

  هو معروفة:     أمحد رسويل
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  اإلنسان معروفة:     أمحد رسويل

  إمام رمحة. ٣
  مام الشافعي الكامل ؟ما اسم اإل:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:     إمام رمحة
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:     إمام رمحة
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

  التوحيد:     إمام رمحة
 اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟سمي :     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:     إمام رمحة
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  )اليستطيع أن جييب..... (:     إمام رمحة

  خري فوئدي حيي. ٤
  مل ؟ما اسم اإلمام الشافعي الكا:     الباحث
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  )اليستطيع أن جييب..... (:       فوئد
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  )ال يستطيع أن يستمر..... (ألنّ :       فوئد
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

  علم احلديث، علم الفقه:       فوئد
 لشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟سمي اإلمام ا:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:       فوئد
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  عامل، عالمة:       فوئد
  لطف نور لطيفة. ٥

  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث
حد أئمة األربعة املعروفة، حممد اإلمام شافعي هو أ:   لطف 

  بن إدريس بن عباس بن شافع
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  )التستطيع أن جتيب..... (:       لطف
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

  احلديث:       لطف
 خبطيب العلماء، ملاذا ؟ سمي اإلمام الشافعي:     الباحث

  )التستطيع أن تستمر..... (ألنّ :       لطف



 ٨٩

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  )التستطيع أن جتيب..... (:       لطف

  MZحممد ولدان فحرود . ٦
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:     ولدان 
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  ال أب، ال أم:       ولدان
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

  )اليستطيع أن جييب..... (:       ولدان
 ذا ؟سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملا:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:       ولدان
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  )اليستطيع أن جييب..... (:       ولدان

  حممد رزال عزيز. ٧
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  ن شافعحممد بن إدريس بن عباس ب:       رزال 
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  ألنه ولد مات بعد ولد بقليل:       رزال
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 
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  )اليستطيع أن جييب..... (:       رزال
 ؟سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا :     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:       رزال
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  )اليستطيع أن جييب..... (:       رزال

  حممد سوريادي. ٨
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  س بن شافعهو امسه حممد بن إدريس بن عبا:     سوريادي 
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

   ألنّ إمام شافعي من أسرة غانية، ألنّ هو العند األب:     سوريادي
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

  ثحبب العلم النحو و اللغة و الشعر و الفقه و احلدي:     سوريادي
 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

  بذكائه قادرا على اخلطابة و نظم الشعر:     سوريادي
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
وخلقه و إخالصه وقوة ..... ألنّ إمام شافعي هو :   سوريادي

  إمانه

  نور اإلمام. ٩
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  إمام شافعي حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:     نور اإلمام 



 ٩١

 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:     نور اإلمام
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث

 ! يتعلّمها العلوم اليت

  )اليستطيع أن جييب..... (:     نور اإلمام
 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:     نور اإلمام
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  )يستطيع أن جييبال..... (:     نور اإلمام

  فوتري إيدي نور عيين. ١٠
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  إمام شافعي حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:     فوتري 
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  ألنّ بعد ولد بالقليل:       فوتري
ا، اذكري كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثري:   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

إمام شافعي يف مكة املكرمة اهلجرة إىل املدينة :   فوتري
  املنورة، علم توحيد فقه، ال أعرف

 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

  يف مكة املكرة:       فوتري
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  شرية غانية، ما السبب ذلك ؟من ع
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  إمام شافعي عشرية مكة مكرمة:       فوتري

  سيد فورنا إراوان. ١١
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:       سيد 
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:       سيد
الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر  كان اإلمام:   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

  إمام شافعي أتعلّم احلديث و الفقه:       سيد
 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

  )اليستطيع أن جييب..... (:       سيد
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  ية، ما السبب ذلك ؟من عشرية غان
  ألنه إمام شافعي ماهر جدا:       سيد

  سيف الدين. ١٢
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  امسه هو حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:       سيف 
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  ألنه إمام شافعي ولد أسرته مسكينا:       سيف
ام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر كان اإلم:   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

  حنو والفقه، حديث، اللغة العربية، العلوم املعارف:       سيف
 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث



 ٩٣

  )اليستطيع أن جييب..... (:       سيف
يكن  اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل:   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  ألنه إمام شافعي حبب العلم جدا:       سيف
  سيتـي رمحنية. ١٣

  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث
  امسه حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:     سيتـي
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  عد ولد بقليلألنّ إمام شافعي والده مات ب:     سيتـي
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

  تتعلّم يف احلديث و الفقه مثّ اللغة مث لفظ القرآن:     سيتـي
 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

مام ألنّ إمام شافعي هو أحد أئمة األربعة، ألنّ إ:   سيتـي
  شافعي أتعلّم على املذهب حنبل و املذهب مالك

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  ألنّ إمام شافعي تسكن يف املكة فقريا:     سيتـي

  مشس عبد احلميد. ١٤
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  ن إدريس بن عباس بن شافعحممد ب:       مشس 
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  ألنّ والده مات بعد ولد بقليل:       مشس
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كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
 !العلوم اليت يتعلّمها 

  علم احلديث والفقه واللغة العربية والشعر:       مشس
 لشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟سمي اإلمام ا:     الباحث

  .....ألنه :       مشس
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  ألنه إنسان كامل:       مشس

  تلخيص املراد. ١٥
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

يس بن عباس بن اإلمام شافعي هو حممد بن إدر:   مراد 
  شافع

 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

ألنّ يعيش يتيما يف املكة فقريا، ألنّ والده مات بعد :   مراد
  أن ولد بقليل

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
 !العلوم اليت يتعلّمها 

، والنحو واللغة نعم، هو يتعلّم باللغة العربية، بالشعر:   مراد
  واحلديث

 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

  ألنّ أن تستطيع عن التذكرية باحلكم والفقه:       مراد
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟



 ٩٥

  ية ومسكيناألنّ إمام شافعي ليس من أسرة عان:       مراد

  أونداريايت. ١٦
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  )التستطيع أن جتيب..... (:     أونداريايت 
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  )التستطيع أن جتيب..... (:     أونداريايت
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث

 ! يتعلّمها العلوم اليت

  )التستطيع أن جتيب..... (:     أونداريايت
 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

  )التستطيع أن جتيب..... (:     أونداريايت
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  )تستطيع أن جتيبال..... (:     أونداريايت

  يوانا إمسياسيه. ١٧
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  )التستطيع أن جتيب..... (:       يوانا
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  )التستطيع أن جتيب..... (:       يوانا
كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث

 ! يتعلّمها العلوم اليت

  )التستطيع أن جتيب..... (:       يوانا
 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
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  )التستطيع أن جتيب..... (:       يوانا
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
  )يبالتستطيع أن جت..... (:       يوانا
  يوكا موليان دياين. ١٨

  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث
فإمام شافعي امسه حممد بن إدريس بن عباس بن :   يوكا

  شافع
 كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

  ألنّ والده بعد أن ولد بقليل:       يوكا
ي كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر:   الباحث

 !العلوم اليت يتعلّمها 

ولكن يتعلّم حيب العلم، ولكن يتعلّم جبد و حيب :   يوكا
  العلم حبا كثريا، احلديث

 سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث

  )التستطيع أن جتيب..... (:       يوكا
اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث

  ة غانية، ما السبب ذلك ؟من عشري
  ماهر يف احلديث:       يوكا

  
  

  
  



 ٩٧

  :اآليت وحيلل الباحث بتلك اإلجابة مث يرتبها يف اجلدوال
  ٤.١: لااجلدو  

     )Pre Test(نتائج الطلبة يف اإلختبار القبلي 

  اسم الطلبة  الرقم
  املؤشر

  التقدير  النتيجة

طق
الن

عد  
قوا

ال
ات  

فرد
امل

  
القة

الط
  

هم
الف

  

  ضعيف  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  يبعبد ا  ١

  ضعيف  ٩  ١  ٢  ٢  ٢  ٢  أمحد رسويل  ٢

  مقبول  ١٠  ٢  ٢  ١  ٢  ٣  خري فؤادي حيي  ٣

  مقبول  ١١  ٣  ٢  ٢  ٢  ٣  لطفي نور لطيفة  ٤

  مقبول  ١٣  ٢  ٣  ٣  ٢  ٣  حممد رزال عزيزي  ٥

  متوسط  ١٧  ٣  ٤  ٣  ٣  ٤  حممد سوريادي  ٦

  ضعيف  ٩  ١  ٢  ١  ٢  ٣  نور اإلمام  ٧

  متوسط  ١٤  ٣  ٣  ٣  ٢  ٣  فوتري إيدي نور عيين  ٨

  ضعيف  ٨  ١  ٢  ٢  ١  ٢  سيدي فورنايراوان  ٩

  متوسط  ١٦  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  سيـيت رمحنية  ١٠

  مقبول  ١٣  ٢  ٢  ٣  ٣  ٣  مشس عبد احلميد  ١١

  متوسط  ١٧  ٣  ٤  ٣  ٣  ٤  تلخيص املراد  ١٢

  ضعيف  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  أونداريايت  ١٣

  ضعيف  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  يوانا إمسياسه  ١٤

  ضعيف  ٩  ١  ٢  ٢  ٢  ٢  يوكا موليان دياين  ١٥

    ١٤٦  اجلملة  ١٦

    ٩.٧٣  املعدل  ١٧
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هي مثانية عشر  بايوواجنييف احلقيقة أن مجلة طالب يف الفصل الثالث من املدرسة العالية احلكومية : البيان *
  ل افلذلك اليدخلهم الباحث يف اجلدو. طالبا، ولكن ثالث أشخاص اليشتركون يف االختبار البعدي

 

كرار من نتائج الطالب يف مهارة الكالم، فيعرضها وملعرفة درجة الت  
  :يف اجلدوال اآليت

   ٤.٢: اجلدوال
  )Pre Test(نتائج الطالب يف االختبار القبلي  تقدير

  التقدير  الرقم
مسافة حتديد 

  النتيجة
  النسبة املئوية  عدد الطالب

  %٠  ٠  ٢٥-٢٢  ممتاز  ١

  %٠  ٠  ٢١-١٨  جيد  ٢

  %٢٦.٦٦  ٤  ١٧-١٤  متوسط  ٣

  %٢٦.٦٦  ٤  ١٣-١٠  لمقبو  ٤

  %٤٦.٦٦  ٧  ٩- ٠  ضعيف  ٥

  %٩٩.٩٨  ١٥  اجلملة

    
من الطالب يقومون يف % ٢٦.٦٦يعرف من هذا اجلدوال أن 

يف % ٤٦.٦٦مقبول، و : يف املستوى% ٢٦.٦٦متوسط، و : املستوى
جيد أو ممتاز، : ما أحد منهم الذي يتصل إىل املستوى. ضعيف: املستوى

: ومعدل نتيجتهم
n

x
X ∑= ،

15

أعتمادا بالقيمة اليت توجد يف . ٩.٧٣= 146

، فكانت كفاءة تكلم الطالب باللغة العربية يف الفصل الثالث ٤.٢: اجلوال
  .، هي ضعيفةبايوواجنيمن شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية 

  



 ٩٩

يف الفصل العربية  الدراماتدريس اللغة العربية باستخدام إجراءات  -٤
 بايوواجنيالثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية 

بعدما نال الباحث النتيجة من االختبار القبلـي فيحـاول يف تطبيـق    
و يهـدف هـذا   ". الدراماتنمية مهارة كالم الطالب باستخدام "دارسته؛ 

ـ  الدراماالبحث يف معرفة حقائق الفروض املوجودة، يعين أن  ة فعالة يف تنمي
ت يناسب باملقصود يرتب الباحث اإلجراءاو ليكون اهلدف . كالم الطالب
  :كما يف اآليت

قبـل أن يـدخل إىل   العربية  الدراماالتدريس باستخدام استعداد   - )أ 
 الفصل

 اختيار املوضوع من الكتاب املقرر املناسب بالزمان الدراسي -)١

وما الذي يتضمن فيها يناسب مع  الدراماو موضوع هذه  ∽

نـور   : "وموضوعها. ملدروسة قبل االختبار القبلياملادة ا
 "  النجم الشافعي

 :؛ يعينالدرامامن عناصر الداخلية تأكيد ال  -)٢

 )Plot(احلبكة  ∽

متوافقـة مـع    أو احلبكـة  الدراماينبغي أن تكون عقدة 
والشخصيات اليت ستسهم يف صنع احلدث ومن  األحداث

ن تكـون  أ. مث مع النهاية اليت تشكل خامتة هلذه احلبكـة 
هـي   الـدراما و ألنّ هذه . مواصلة من البداية إىل النهاية

القصرية فكانت حبكتها هي احلبكة اجلامـدة أو   الدراما
موحدة ألنّ احلوادث فيها يسـتمر مسـرعة و الصـراع    

و ذلك الصراع حتدث بني األب و األم . املوجودة واحدة
 .مع أوالده
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 )Character(األشخاص  ∽

  :، هي يف اآليتالدراماوأشخاص هذه 
  األب؛ و هو عامل و صاحل:   صاين. ١
األم؛ و هي مرأة مجيلـة و مطيعـة   :  صاحلة. ٢

  لزوجتها
  ولدمها األوىل و عنده احلبيبة:   نبيل. ٣
ولدمها الثاين؛ و هو ولد نشـيط و  :  زعيم. ٤

  حيب العلم حبا شديدا
  ولدمها الثالث؛ و هو ماهر :    فوزي. ٥
مجيلة و نشيطة و عندها  و هي مرأة:   زهرة. ٦

 .األخالق الكرمية

 )Setting( احلدث ∽

. و عندمها ثالثة أوالد. فيها األب و األم. هناك أسرة فقرية
و أحـد أوالدمهـا   . و يريدان أن يكون أوالدهم ناجحني

 زهرة النفيسة: تغمس يف احلب الشديد إىل املرأة و امسها

 )Theme( فكرةوال ∽

ة إمام الشـافعي؛ ترمجتـه،   هي سري الدراماوفكرة هذه 
وخصائصه كأحد اإلمـام  , أخالقه، علومه، إميانه، ذكائه

 .األربع

نقل اجلملة أو نص املوضوع إىل احلوار الذي يسـتعمل بـه     -)٣
 الدراماالطالب يف 

 .يف قائمة املالحق الدراماذكر نص  ∽

  



 ١٠١

حينمـا يـدخل يف    الدراما العربيةالتدريس باستخدام  إجراءات  -)ب 
  الفصل

 باحث التمهيد و البيان عن الطريقة املستخدمةيقدم ال   -)ك 

يشرح الباحث عن الطريقة اليت ستخدم يف الدراسة وكيفية  ∽
تدريسها ويؤكد مع الطالب األوقات الـيت سـيتدربون   

  . ويتجربون فيها
 تقسيم الفرقة؛ لكل من الفرقة ستة طالب   -)ل 

تكون النتيجة احملصولة من االختبار القبلي هـي مقياسـة    ∽
الب إىل اموعات الصغرية ويكون أعضـاء  لتقسيم الط

تلك اموعات غري متجانس؛ يعىن متدرجا من الطالـب  
 .املاهر إىل أدناه

 
  ٤.٣: لادواجل

  أمساء أعضاء اموعات

  األعضاء  أمساء اموعة  الرقم
١  

  اموعة األوىل

  حممد سوريادي

  لطفي نور لطيفة  ٢

  يوانا إمسياسه  ٣

  عبد ايب  ٤

  خري فؤادي حيي  ٥

  نور اإلمام  ٦

٧  
  اموعة الثانية

  تلخيص املراد

  فوتري إيدي نور عيين  ٨
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  أونداريايت  ٩

  أمحد رسويل  ١٠

  ز.حممد ولدان فحردي م  ١١

  سيفد الدين  ١٢

١٣  

  اموعة الثالثة

  مشس عبد احلميد

  سيـيت رمحنية  ١٤

  يوكا موليان دياين  ١٥

  إمام رمحات  ١٦

  حممد رزال عزيزي  ١٧

  سيدي فورنايراوان  ١٨
 

 اختيار رئيس الفرقة  -)م 

 . يعطى الباحث احلرة لكل أعضاء الفرقة يف اختيار رئيسهم ∽

 الدراماتوزيع نص   - )ن 

 الدراماقراءة النص و املناقشة اجلامعية عن   - )س 

أمام الفصل ويترمجه ويبني  الدراماكان الباحث يقرأ نص  ∽
ل الطالب أن يسأل ما ويعطى الفرصة لك. الكمات الصعبة
 .  الذي ال يفهمه

 املناقشة و قراءة النص يف كل الفرقة  - )ع 

أمام الفصل مث أمر الطالب  الدرامابعدما قرأ الباحث نص  ∽
 النص ويناقشوا عن الدراما ويقرؤوا أن جيلسوا مع فرقتهم،

)Reading   .( 

 تقسيم األشخاص أو األدوار يف كل الفرقة  - )ف 



 ١٠٣

ـ  أ ∽ اء الفرقـة يف تقسـيم   عطى الباحث احلرة لكـل أعض
وكان رئيس الفرقة الذي . الدرامااألشخاص أو األدوار يف 

 . ينظمها

 الدراماالتدريب و التجريب عن   -)ص 

 جيلسون الطالب مع فرقتهم متدورين ∽

 يتدربون يف احلوار بقراءة النص ∽

 بعدما حيافظون النص، حياولون يف التدريب نظريا ∽

تطبيق كل مـا  و األخري يعين حياول الطالب يف التدريب ب ∽
يتحاورون كاألشخاص املوجودة . الدراماالذي يراد نص 

 .بكل خصائصها الدرامايف 

 التقدمي أمام الفصل  - )ق 

واملرحلة األخرية من هذه الدراسة هي التقدمي أمام الفصل  ∽
وليكون هذا املظهر عامرا . ولكل الفرقة يتبادل يف التقدمي

والطالب فيدعوا الطالب يف الفصل الثالث بعض األساتذة 
 . يف الفصل الثاين من شعبة اللغة

 )Camera/Shotting(وأخذ الباحث صورم بآلة التصوير  ∽
وهذا التصوير . ليكون الطالب يشاهدون بتقدميهم 

كالتذكرة وكالبيانات حينما يقدم الباحث يف مناقشة حبث 
 .اجلامعي
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بايوواجي  ترتيب ما الذي فعله الباحث يف املدرسة العالية احلكومية -٥
كما يف العربية  الدراماتدريس اللغة العربية باستخدام حينما يطبق 
 )٤.٤: اجلدوال:                 (اجلدوال اآليت

  البيان  األنشطة  التاريخ/اليوم  الرقم

١  
 ٢١/إلثننيا

  ٢٠٠٨يوليو 
    املالحظة األوىل

٢  

 ٢٤/اخلامس
  ٢٠٠٨يوليو 

  التعروف - ١
الشرح عن قصد جميـئ  - ٢
باحث يف املدرسة العالية ال

  احلكومية بايوواجي
تدريس اللغة العربية  - ٣

باستخدام الطريقة العادية يف 
املدرسة العالية، مث أعلن 
الباحث للطالب أنّ يف 
األسبوع اآليت سيقدم هلم 

  اإلختبار القبلي 

يشترك فيه الطالب يف 
الفصل الثالث املدرسة 
العالية احلكومية 
 بايوواجني ويراقبهم

  .مدرس اللغة العربية

٣  
 ٧/اخلامس

أغوسطوس 
٢٠٠٨  

اإلختبار القبلي؛ يقدم الباحث 
األسئلة للطالب شفهيا 

  ويسجل بالشريطة

كان الطالب يقدمون 
أمام الباحث واحدا 

  فواحدا

٤  

 ١٤/اخلامس
أغوسطوس 

٢٠٠٨  

  تقسيم الفرقة  - ١
الشرح عن الطريقة اليت  - ٢

سيطبقها الباحث؛ يعين 
لعربية باستخدام تدريس اللغة ا

لكل من الفرقة ستة 
وهذا التقسيم  طالب

معتمد بنتيجتهم يف 
اإلختبار القبلي، إذا، 



 ١٠٥

  الدراما العربية
تعيني وقت التدريب  - ٣

  والتجريب

عند كل فرقة الطالب 
املاهر والطالب بالنتيجة 

  .الرديئة

٥  
 ٢٠/األربع

أغوسطوس 
٢٠٠٨  

  تقسيم نص الدراما - ١
 الشرح وقراءة النص - ٢

  وترمجته

يقرأ الباحث النص 
والطالب يسمعون 

  وجيلسون مع فرقتهم

٦  

 ٢١/اخلامس
أغوسطوس 

٢٠٠٨  

جيلسون الطالب مع   قراءة النص يف كل الفرقة
فرقتهم ويراقبهم 
الباحث ومدرس اللغة 

  .العربية

٧  

 ٢٥/اإلثنني
أغوسطوس 

٢٠٠٨  

يتدربون الطالب مع   التدريب والتجريب األول
فرقتهم ويراقبهم 

باحث ومدرس اللغة ال
  .العربية

٨  

 ٢٦/الثالثاء
أغوسطوس 

٢٠٠٨  

يتدربون الطالب مع   التدريب والتجريب الثاين
فرقتهم ويراقبهم 
الباحث ومدرس اللغة 

  .العربية

٩  
 ٢٧/األربع

أغوسطوس 
٢٠٠٨  

التدريب والتجريب  - ١
  الثالث

  التدريب يف تقدمي الدراما - ٢

لكل من الفرقة يتدربون 
  الفصلالدراما أمام 

١٠  
 ٢٨/اخلامس

أغوسطوس 
التقدمي وأخذ الصورة 

)Shooting(  
لكل من الفرقة يتقدمون 
بالدراما وكان الطالب 
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يف الفصل الثاين من   ٢٠٠٨
شعبة اللغة ومدرس 
  .اللغة يشهدون تقدميهم

١١  
 ٢٩/اجلمعة

أغوسطوس 
٢٠٠٨  

األسئلة املتقدمة تساوى   اإلختبار البعدي
مع األسئلة يف اإلختبار 

  .قبليال
 

    اخلطة الدراسية يف تدريس اللغة العربية باستخدام الدراما العربية -٦
 وصف املادة   -)أ

  اللغة العربية:     املادة
  نور النجم الشافعي:     املوضوع
  الكالم:     املهارة
  دقيقة ٩٠:     الوقت

  العاليةالثالثة يف املدرسة :     املستوى
  )٠٦٩١٠٠٠٨(حممد أنوار :     احملاضر

  دفاهل -)ب
  الطالب يف التكلم باللغة العربيةقدرة :   اهلدف العام

  :  اهلدف اخلاص
دقة النطق وإخـراج احلـروف إخراجـا     .١

مع مراعاة حركات اإلعراب عند ا صحيح
 .التكلم باللغة العربية

إمـام  أن يكون عندهم املعلومات عـن   .٢
 الشافعي

 أن يكون عندهم املعلومات عن الدراما  .٣



 ١٠٧

  الطريقة املباشرة :   طريقة التدريس -)ج

  قروءاملالنص . ١:          الوسائل -)د

  الدراما العربية. ٢                 
  :    إجراءت التعليم -)ه

 تقسيم الطالب إىل ثالثة الفروق  .١

درس النص املقـروء جلميـع   يوزع امل .٢
 الطالب

 قرأ املدرس النص قراءة جهرية منوذاجية .٣

ويـرجتم   شرح املدرس الكلمات الصعبة .٤
 .النص

 .طالبقراء املدرس النص مث يتبعونه ال .٥

قراءة الـنص والتـدريب والتجريـب     .٦
 بالدراما

 التقدمي .٧

 التقومي .٨

  نص الدراما -)و
  نور النجم الشافعي

  أعضاء املسرحية
  األب؛ وهو عامل وصاحل:   صاين. ١  
  األم؛ وهي مرأة مجيلة ومطيعة لزوجتها:   صاحلة. ٢  
  ةوعنده احلبيب ولدمها األول:     نبيل. ٣  

ولدمها الثاين؛ وهو ولد نشيط وحيب العلم :    زعيم.٤
  حبا شديدا
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  ولدمها الثالث؛ وهو ماهر :   فوزي. ٥  
وهي مرأة مجيلة ونشيطة وعندها األخـالق  :   زهرة. ٦

  .الكرمية
  

  القصة
ويريدان أن . وعندمها ثالثة أوالد. فيها األب واألم. هناك أسرة فقرية  

الدمها تغمس يف احلب الشديد إىل املـرأة  وأحد أو. يكون أوالدهم ناجحني
  :وجترى سرية حيام كما يف اآليت. زهرة النفيسة: وامسها

  

  املنظر األول
  . كان األب واألم يتحدثان عن أوالدمها يف حجرة االستقبال

أن يكونوا  وأريد. يل الذي يتعلّق بأوالدييا أمي، عندي األمل العا:   األب
  .ناجحني يف مستقباهلم

. وأحيانا قد يغلبـين اخلوف واحلزن يف تفكري حيام. نعم، يا أيب:   ماأل
  .وعرفنا أن هذا الزمان هو األخري وفيه املعصية الكثرية

البد أن نتقدم إىل مسـتقبالنا  . ولكن ال منكن أن نعود إىل الوراء:   األب
  أليس كذلك يأمي ؟. اجلديد األصلح

  .بلى:   األم
و ينـوروا  . إىل أوالدنا أن يقوموا كاألئمة األربعةيا ورديت، أرجو :   األب

  .األمة بذكائهم وبعلمهم وبإخالصهم
  .ما خطر يف قلبك يساوي مبا خيطر يف قليب:   األم

وهو يتيم، ألنّ والده مات بعد أن ولد . نعم، خاصة إمامنا الشافعي:   األب
   .بقليل



 ١٠٩

  ني وكما أنه يتيم ؟إذا، كيف يكونَ اإلمام الشافعي إمام املسلم:   األم
وهو يتعلّم جبد وحيـب  . كانت أمه اليت تربـيه بتربـية صحيحة:   األب

ويتعلّم العلوم واملعارف، ومنها النحـو واللغـة   . العلم حبا شديدا
  .والشعر والفقه واحلديث

هل تريـد أن يكـون   . قد غلبته الشجاعة الشديدة. سبحان اهللا:   األم
  أوالدنا كاإلمام الشافعي ؟

  .نعم، ولكن هذه الليلة قد غلبها الظالم، ونشاور غذا ونرقد اآلن:   باأل
  .لبيك يا أيب:   األم

  املنظر الثاين
وكان . وظهر الفجر بكمال الصور ويقوم أعضاء األسرة بكمال احلال  

  . ويتصل ا من اجلوال. نبيل عنده الوعد الذي سيؤدى أمام حبيبته؛ زهرة
  السالم عليكم:   نبيل
  و عليكم السالم:   زهرة
  كيف حالك اآلن يا حبيبيت ؟:   نبيل
  احلمد هللا خبري، وأنت ؟:   زهرة
أريد أن ألق بك حتت الشجرة . احلمد هللا، أنا خبري يف عافية والسالمة:   نبيل

  .اليت نعود فيها
  !نعم، يا أسدي، انتظر حلظة :   زهرة

  )ينتظر نبيل حلظة مث جائت زهرة و يتأللؤ وجهها(
  يتبسم:   نبيل
  ملاذا تبسم وما الذي حدث ؟:   زهرة
وكانت املـرأة  . وقد غلبين احلب الشديد. ال، ال، ما عندي املشكلة:   نبيل

  .وامسها زهرة النفيسة. جتعلين عارفا مبعىن احلياة وبديعة الدنيا
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  .ال تتغزل يب وأنتظر احلقائق منك:   زهرة
  .نعم، سأزور إىل بيتك وأخطبك:   نبيل
  ماذا ؟ اخلطبة ؟:   زهرة
  نعم:   نبيل
  ? oh…oh, Aku dilamar:   زهرة

يف  نلتق . وأرجو إىل أبيك أن تقبل خطبيت وسأعبر هذه النية إىل أيب: نبيل   
  .الوقت األخرى، إنشاء اهللا

  .بلى:   زهرة 

  املنظر الثالث
وكان نبيل وعائلته جيمعون يف غرفة الضيوف ويشاورون مبا الذي قدمه 

  .نبيل
  !عبر ما الذي خطر يف قلبك يا نبيل :   باأل
  .نعم، ال تسكت وال ختاف:   األم
وأخاف إىل . قد غمد قليب احلب. عندي األمر املهم. نعم يا والدي:   نبيل

  .اهللا يف املعصية، فلذلك أرجو رضاك
  .أنّ اهللا تعاىل ال مينعنا عن احلب. وحسنت يا أخي. نعم، يا يب:   فوزي
ولكن أنت يا أخـي  . احلب هو حالل وتقرب الزىن هو حرام. نعم:   زعيم

وهو حيب العلم حبا شديدا وحتب املرأة حبا . حتتلف مع إمامنا الشافعي
  .شديدا

  .زعيم، لست اإلمام الشافعي:   نبيل
ال منكن أن نكون كاإلمام الشافعي ولكن أرجو أوالدي أن جيعلوه :   األب

  .مسي خبطيب العلماءو. على اخلطابةبذكائه قادر و. قدوة يف حيام
  .ومل تكن عشريته غنية ولكنه مشهور يف العامل اإلسالمينعم، :   األم



 ١١١

  ما السبب يا أمي ؟:   فوزي
  .وكان ذلك جبد حبه للعلم وخلقه وإخالصه وقوة إميانه:   األم

ولكن البد عليك أن جتتهد يف . البأس، سأخطب زهرة خطبة لنبيل:   األب
وهو كنور الـنجم  . ونقتدى مبا حصله اإلمام الشافعي. عملالعلم وال

. قبل أن خنتم جملسنا هذا، أسألك يا زعيم. ونسميه نور النجم الشافعي
  ملاذا اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالم ؟

  .وكان ذلك جبد حبه للعلم وخلقه وإخالصه وقوة إميانهنعم، :   زعيم
  اإلمام الشافعي خبطيب العلماء ؟وأنت فوزي، ملاذا مسي :   األب
  .ألنه بذكائه قادر على اخلطابة:   فوزي
: مث جاء املصباح وفيه الكتابة. (ننتظر نور النجم الشافعي مث ننصرف:   األب

  ........!ذلك نور النجم الشافعي، حي ننصرف ) "األم"
  

 )Post Test( االختبار البعدي -٧

العربية يف تنمية  الدرامافة فعالية نظرا إىل أهداف هذا البحث، يعين ملعر 
يف التكلم باللغة العربية من  بايوواجني عالية احلكوميةمهارة طالب املدرسة ال

ناحية نطق اللغة العربية سليما، يف استخدام القواعد العربية، يف استخدام 
 بايوواجني املدرسة العالية احلكومية املفردات العربية، ويف تنمية طالقة طالب

وهذا . )Post Test(التكلم باللغة العربية فيقدم هلم االختبار البعدي يف 

االختبار يلقي الباحث للطالب بعد إجراء الطرية املستخدمة يف البحث 
وأهدفه ملعرفة تأثري تلك الطريقة يف تنمية كفاءة الطالب يف التكلم باللغة 

  .العربية وإجابة تلك الطريقة وسلبيتها
يف هذا االختبار يساوى مع األسئلة  واألسئلة املوجودة
واقتبس هذا االختبار باملادة اليت قد درسها . املوجودة يف االختبار القبلي

وهي املادة املأخوذة من الكتاب املقرر يف املدرسة . الطالب يف الفصل
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الذي يناسب بالزمان الدراسي املقرر من  بايوواجنيالعالية احلكومية 
). ٢٠٠٩-٢٠٠٨سنة الدراسية األوىل؛ نصف ال(الشؤون الدينية 

  ".  احلكمة: "، مأخوذ من الكتاب"اإلمام الشافعي: "وموضوع تلك املادة

والنتيجة احملصولة من هذا االختبار يسمى بالنتيجة التجربة 
)Score of Experiment(   وكان الباحث يقارنه مع النتيجة احملصولة

 Score of(ة الضابطة أو النتيج )Pre Test(من االختبار القبلي 

Control .(وتعرف فعالية هذه الطريقة من هذه املقارنة.  

 Post(والنتيجة اليت حصلها الطالب من االختبار البعدي 

Test( يف اآليت كما:  

  هذه إجابة الطالب يف الفصل الثالث عن اإلختبار البعدي  
  الفصل الثالث، شعبة اللغة، املدرسة العالية 

  ٢٠٠٨طس أوغو ٢٩: التاريخ

  بني الباحث و الطالب) اإلختبار الثاين(املقابلة الثانية 

  عبد ايب. ١
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

إمام شافعي أحد أئمة األربعة، ابن إدريس ابن عباس :   عبد ايب
  ابن شافع

  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
 ، ألنّ ال أبألنّ والده:   عبد ايب

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 الفقه والشعر واحلديث:   عبد ايب

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث



 ١١٣

 ألنّ بذكائه قادر على اخلطابة:   عبد ايب

امل اإلسالمي و مل يكن اشتهر اإلمام الشافعي يف الع:   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  )اليستطيع أن جييب: ..... (  عبد ايب
  أمحد رسويل. ٢

  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث
  حممد بن عباس بن إدريس بن شافع:   أمحد رسويل

  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
 وبعد بقليل بعد مات أن ولد بقليل ألنّ والده:   أمحد رسويل

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 الفقه، احلديث، الشعر، النحو:   أمحد رسويل

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 )اليستطيع أن يستمر..... (ذلك ألنه :   أمحد رسويل

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   احثالب
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  ذلك جبد حبه للعلم وخلقه وإخالصه وقوة إميانه:   أمحد رسويل
  )اليشترك يف اإلختبار الثاين(إمام رمحة . ٣

  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث
  - :     إمام رمحة
  اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟ كان:     الباحث

  - :     إمام رمحة
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كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

  - :     إمام رمحة

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
  - :     إمام رمحة

مي و مل يكن اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسال:   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

   - :     إمام رمحة

  خري فوئدي حيي. ٤
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  حممد بن عباس بن إدريس بن شافع:     فوئد
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

 ألنّ والده مات بعد أن ولد بقليل:     فوئد

ام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر كان اإلم:   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 يتعلّم العلم النحو والشعر والفقه واحلديث واللغة:     فوئد

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
ألنّ إمام شافعي بذكائه قادر على اخلطابة ونظام :   ئدفو

 الشعر

عي يف العامل اإلسالمي و مل يكن اشتهر اإلمام الشاف:   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

ألنّ إمام شافعي جبد حبه للعلم وإخالصه وقوة :   ئدفو
  اإلميان



 ١١٥

  لطف نور لطيفة. ٥
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

اإلمام شافعي هو حممد بن إدريس بن عباس بن :   لطف 
  شافع

  شافعي يتيما، ملاذا ؟كان اإلمام ال:     الباحث
 ألنّ والده مات بعد أن ولد بقليل:     لطف

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 يتعلّم النحو والفقه والشعر واحلديث واللغة:     لطف

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 جبد حبه للعلم وخلقه وإخالصه وقوة إميانه ألنّ ذلك:     لطف

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  )التستطيع أن جتيب: ..... (    لطف

  )اليشترك يف اإلختبار الثاين( MZحممد ولدان فحرود . ٦
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

   - :     ولدان 
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
  - :     ولدان

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 - :     ولدان

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
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 - :     ولدان

العامل اإلسالمي و مل يكن اشتهر اإلمام الشافعي يف :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  - :     ولدان
  حممد رزال عزيز. ٧

  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث
  حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:     رزال 

  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
 ألنه والد مات بعد ولد بقليل:     رزال

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر  :  الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 وهو تعلّم العلوم النحو واللغة واملعارف:     رزال

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 اخلطابة.....ألنه بذكائه :     رزال

يكن  اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل:   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  ألنه إمام شافعي جبد حبا كثريا:     رزال
  حممد سوريادي. ٨

  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث
  هو امسه حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:   سوريادي 

  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
 ولد بقليل ألنّ والده مات بعد أن:     سوريادي



 ١١٧

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

ويتعلّم العلوم واملعارف ومنها النحو واللغة والشعر :   سوريادي
 والفقه واحلديث

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
بة وسمي خبطيب ألنّ هو بذكائه قادر على اخلطا:   سوريادي

 العلماء

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

ألنه كان ذالك جبد حبه للعلم وخلقه وإخالصه :   سوريادي
  وقوة إيـمانه 

  نور اإلمام. ٩
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  إدريس بن عباس بن شافع حممد بن:   نور اإلمام 
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

 ألنّ والد مات بعد ولد:     نور اإلمام

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 )اليستطيع أن جييب: ..... (    نور اإلمام

  العلماء، ملاذا ؟سمي اإلمام الشافعي خبطيب :     الباحث
 ألنّ تعلّم جبد حبه العلم وخلقه وإخالصه وقوة إميانه:     نور اإلمام

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟
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  ألنّ جبد حبه للعلم وخلقه وإخالصه وقوة إميانه :     نور اإلمام

  ينفوتري إيدي نور عي. ١٠
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  إمام شافعي حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:     فوتري 
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
 ألنّ ولد مات والده بعد أن ولد بقليل:     فوتري

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث
  !مها العلوم اليت يتعلّ

العلم فقه، ..ولكن يتعلّم جبد وحبه وحيب العلم :   فوتري
ومها من حفاظ القرآن والبالغة . النحو، احلديث

 وعمره سبع سنني 

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 ألنّ بذكائه قادر على اخلطابة:     فوتري

سالمي و مل يكن اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإل:   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  ولكن يتعلّم جبد وحيب العلم حبه كثريا:     فوتري

  سيد فورنا إيراوان. ١١
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  امسه حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:     سيد 
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

 والده مات بعد أن ولد بقليل ألنّ:     سيد

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 



 ١١٩

 ولكنه يتعلّم حنو، اللغة والفقه واحلديث:     سيد

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 ألنّ بذكائه قادر على اخلطابة:     سيد

اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن  اشتهر:   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  )اليستطيع أن جييب: ..... (    سيد

  )اليشترك يف اإلختبار الثاين(سيف الدين . ١٢
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

   - :     سيف 
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
 - :     سيف

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   لباحثا
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 - :     سيف

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 - :     سيف

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  - :     سيف
  رمحنيةسيتـي . ١٣

  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث
  امسه حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:     سيتـي
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
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 ألنّ والده مات بعد أن ولد بقليل:     سيتـي

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

يتعلّم النحو واللغة مث حيب الفقه واحلديث وغري ذلك :   سيتـي
 من العلوم واملعارف

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 ونظم الشعر...ألنه بذكائه قادر على اخلطابة، ألنه :     سيتـي

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  ة غانية، ما السبب ذلك ؟من عشري

ألنّ، وذلك جبد حبه للعلم وخلقه وإخالصه وقوة :   سيتـي
  إميانه

  مشس عبد احلميد. ١٤
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:     مشس 
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
 لد بقليلألنّ والده مات بعد و:     مشس

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 حنو، اللغة، احلديث، والفقه:     مشس

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 بذكائه قادر على اخلطابة:     مشس

مل يكن  اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و:   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟



 ١٢١

  ذلك جبد حبه للعلم وخلقه وقوة إميانه وإخالصه:     مشس

  تلخيص املراد. ١٥
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

اإلمام شافعي هو حممد بن إدريس بن عباس بن :   مراد 
  شافع

  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
 ألنّ والده مات بعد أن ولد بقليل:     مراد

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكر :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

ويتعلّم العلوم واملعارف ومنها النحو واللغة والشعر :   مراد
 والفقه واحلديث

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
قادر على اخلطابة وسمي خبطيب  ألنّ هو بذكائه:   مراد

 العلماء

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

ألنّ هو يستعيش يتيما يف املكة فقريا مث والده مات :   مراد
  بعد أن ولد بقليل

  أونداريايت. ١٦
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     الباحث

  حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:   أونداريايت 
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

 ألنّ والده مات بعد أن ولد بقليل:     أونداريايت
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كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 اللغة، الفقه، احلديث:     أونداريايت

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 ألنّ بذكائه قادر على اخلطابة:     أونداريايت

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  )التستطيع أن جتيب: ..... (    أونداريايت

  يوانا إمسياسيه. ١٧
  ام الشافعي الكامل ؟ما اسم اإلم:     الباحث

  حممد بن إدريس بن عباس بن شافع:     يوانا
  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث

 ألنّ والده مات بعد أن ولد بقليل:     يوانا

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

 )التستطيع أن جتيب: ..... (    يوانا

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 ألنّ بذكائه قادر على اخلطابة:     يوانا

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  من عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟

  جبد حبه للعلم وقوته وإخالصه وقوة إميانه:     يوانا
  يوكا موليان دياين. ١٨
  ما اسم اإلمام الشافعي الكامل ؟:     باحثال



 ١٢٣

فإمام شافعي امسه حممد بن إدريس بن عباس بن :   يوكا
  شافع

  كان اإلمام الشافعي يتيما، ملاذا ؟:     الباحث
 ألنّ والده مات بعد أن ولد بقليل:     يوكا

كان اإلمام الشافعي حيب العلم حبا كثريا، اذكري :   الباحث
  !العلوم اليت يتعلّمها 

ولكنه جبد حبه وحيب العلم حبا كثريا، إمام شافعي :   يوكا
 تعلّم الفقه  واللغة والشعر والفقه وأحب احلديث  

  سمي اإلمام الشافعي خبطيب العلماء، ملاذا ؟:     الباحث
 ألنّ بذكائه قادر على اخلطابة:     يوكا

اشتهر اإلمام الشافعي يف العامل اإلسالمي و مل يكن :   الباحث
  ن عشرية غانية، ما السبب ذلك ؟م

  )التستطيع أن جتيب: ..... (    يوكا
  :اآليت وحيلل الباحث بتلك اإلجابة مث يرتبها يف اجلدوال

  ٤.٥: لااجلدو  
  )Post Test(نتائج الطلبة يف اإلختبار البعدي 

  اسم الطلبة  الرقم
  املؤشر

  التقدير  النتيجة

طق
الن

عد  
قوا

ال
ات  

فرد
امل

  
القة

الط
  

هم
الف

  

  متوسط  ١٥  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  عبد ايب  ١

  متوسط  ١٦  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  أمحد رسويل  ٢

  ممتاز  ٢٢  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  خري فؤادي حيي  ٣

  جيد  ٢١  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  لطفي نور لطيفة  ٤
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  متوسط  ١٦  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  حممد رزال عزيزي  ٥

  ممتاز  ٢٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  حممد سوريادي  ٦

  متوسط  ١٥  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  نور اإلمام  ٧

ي نور فوتري إيد  ٨
  عيين

  جيد  ١٨  ٣  ٤  ٤  ٣  ٤

  متوسط  ١٥  ٣  ٢  ٣  ٣  ٣  سيدي فورنايراوان  ٩

  ممتاز  ٢٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  سيـيت رمحنية  ١٠

  ممتاز  ٢٣  ٥  ٥  ٥  ٤  ٤  مشس عبد احلميد  ١١

  ممتاز  ٢٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  تلخيص املراد  ١٢

  مقبول  ١٢  ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  أونداريايت  ١٣

  متوسط  ١٥  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  يوانا إمسياسه  ١٤

  جيد  ١٩  ٣  ٤  ٤  ٤  ٤  موليان دياين يوكا  ١٥

    ٢٨١  اجلملة  ١٦

  ١٨.٧٣  املعدل  ١٧
 

وملعرفة درجة التكرار من نتائج الطالب يف مهارة الكالم،   
  :فيعرضها يف اجلدوال اآليت

   ٤.٦: اجلدوال
  )Post Test(نتائج الطالب يف االختبار البعدي  تقدير

  التقدير  الرقم
مسافة حتديد 

  النتيجة
  النسبة املئوية  عدد الطالب

  %٣٣  ٥  ٢٥-٢٢  ممتاز  ١

  %٢٠  ٣  ٢١-١٨  جيد  ٢



 ١٢٥

  %٤٠  ٦  ١٧-١٤  متوسط  ٣

  %٧  ١  ١٣-١٠  مقبول  ٤

  ٠  ٠  ٩- ٠  ضعيف  ٥

  %١٠٠  ١٥  اجلملة

من الطالب يقومون يف % ٣٣يعرف من هذا اجلدوال أن   
: يف املستوى% ٤٠جيد، و : يف املستوى% ٢٠ممتاز، و : املستوى

وما أحد منهم الذي يقوم يف . مقبول :يف املستوى% ٧متوسط، 

: ضعيف، ومعدل نتيجتهم: املستوى
n

x
X ∑= ،

15

281 =
، فكانت كفاءة ٤.٥: أعتمادا بالقيمة اليت توجد يف اجلوال. ١٨.٧٣

تكلم الطالب باللغة العربية يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة 
  .هي جيدة بايوواجني،ية العالية احلكوم

   

  ومناقشتها حتليل البيانات - ب
حتليل دافعة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية   -)ج 

 العربية الدراماأثناء تدريس اللغة العربية باستخدام  بايوواجنياحلكومية 

يف ) Questionnaire( يتسخدم الباحث االستبيان أو االستفتاء

ويقدمهم الباحث . الطالب وتوجيهتهم بالطربيقة املستخدمة معرفة دافعة
: وقيمتـه " موافق بشدة: "ودرجات االستجابة وقيمتها هي. ستة األسئلة

غـري موافـق   "، )إثنني( ٢": غري مافق"، )ثالث( ٣": موافق"، )أربع( ٤
 ٥٨).واحد( ١": بشدة

  :هي) Questionnaire( وأسئلة هذا االستبيان أو االستفتاء

                                                
  تذكر يف قائمة املالحق) Questionnaire( احلصيلة من  االستبيان أو االستفتاء .  ٥٨
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١(- الدراماد محاستك يف اشتراك التدريس اللغة العربية باستخدام تزي 
  العربية

تزيد محاستك يف التكلم باللغة العربية بعد اشتراك برنامج تنمية  -)٢
  العربية الدرامامهارة الكالم باستخدام 

تشعر الراحة يف اشتراك برنامج تنمية مهارة الكالم باسـتخدام   -)٣
  العربية الدراما

 التكلم باللغة العربية بعد اشتراك برنـامج  تطورت كفاءتك يف -)٤
  العربية الدراماتنمية مهارة الكالم باستخدام 

تسرع يف فهم مادة الدراسة بعد اشتراك برنامج تنميـة مهـارة    -)٥
  العربية الدراماالكالم باستخدام 

   ربية يف تنمية مهارة كالم الطالبالع الدراماتوافق بتطبيق  -)٦

  :لة كما يف اجلدوال اآليتواحملصولة من هذه املعام

  ٤.٧: اجلدوال
  راء الطالبأتفصيل 

  النسبة املئوية  عدد الطالب  راءاأل  السؤال  الرقم

  األول  ١

  %٩٣.٣  ١٤  موافق بشدة

  %٦.٦  ١  موافق

  %٠  ٠  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق بشدة

  الثاين  ٢

  %٥٣.٣  ٨  موافق بشدة

  %٤٦.٦  ٧  موافق

  %٠  ٠  غري موافق

  %٠  ٠  ري موافق بشدةغ



 ١٢٧

  الثالث  ٣

  %٨٠  ١٢  موافق بشدة

  %٢٠  ٣  موافق

  %٠  ٠  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق بشدة

  الرابع  ٤

  %٢٦.٦  ٤  موافق بشدة

  %٧٣.٣  ١١  موافق

  %٠  ٠  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق بشدة

  اخلامس  ٥

  %٥٣.٣  ٨  موافق بشدة

  %٤٠  ٦  موافق

  %٦.٦  ١  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق بشدة

  السادس  ٦

  %٨٦.٦  ١٣  موافق بشدة

  %١٣.٣  ٢  موافق

  %٠  ٠  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق بشدة
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ويفصل الباحث نتيجة أراء الطالب احملصولة من االستبيان يف 
  :اجلدوال اآليت

  ٤.٨: اجلدوال
  ) Questionnaire(احملصولة من االستبيان أو االستفتاء نتيجة 

فق   السؤال  الرقم
موا شدة
ب

افق  
مو

  

ري 
غ وم

  افق

غري موافق 
  بشدة

عدد 
  الطالب

  البيان
١  ٢  ٣  ٤  

١٥  ٠  ٠  ١  ١٤  ١  ١  

ون
تار
 خي
ين
الذ
ب 

طال
ال

  

١٥  ٠  ٠  ٧  ٨  ٢  ٢  

١٥  ٠  ٠  ٣  ١٢  ٣  ٣  

١٥  ٠  ٠  ١١  ٤  ٤  ٤  

١٥  ٠  ١  ٦  ٨  ٥  ٥  

١٥  ٠  ٠  ٢  ١٣  ٦  ٦  

  
  :والتحليل من هذا اجلدوال

) ٢×٠) + (٣×١) + (٤×١٤(ؤال األول هو معدل قيمة الس -)١
) +١٥:  ٥٩= ١٥) : ٠+٠+٣+٥٦= ( ١٥) : ١×٠  =

٣.٩٣٣ 

وهذا يدل على أن محاسة الطالب يف اشتراك التـدريس اللغـة   
  العربية هي عالية جدا الدراماالعربية باستخدام 

) + ٢×٠) + (٣×٧) + (٤×٨(معدل قيمة السؤال الثاين هو  -)٢
)١٥:  ٥٣= ١٥) : ٠+٠+٢١+٣٢= ( ١٥) : ١×٠  =

٣.٥٣٣ 



 ١٢٩

وهذا يدل على أن محاسة الطالب يف التكلم باللغة العربية بعـد  
العربية هي  الدرامااشتراك برنامج تنمية مهارة الكالم باستخدام 

  عالية
) ٢×٠) + (٣×٣) + (٤×١٢(معدل قيمة السؤال الثالث هو  -)٣

) +١٥:  ٥٧= ١٥) : ٠+٠+٩+٤٨= ( ١٥) : ١×٠  =
٣.٨ 

لى أن اتفاق الطالب بأم يشـعرون الراحـة يف   وهذا يدل ع
العربية هو  الدرامااشتراك برنامج تنمية مهارة الكالم باستخدام 

  عايل جدا
) ٢×٠) + (٣×١١) + (٤×٤(معدل قيمة السؤال الرابع هو  -)٤

) +١٥:  ٤٩= ١٥) : ٠+٠+٣٣+١٦= ( ١٥) : ١×٠  =
٣.٢٧ 

تكلم باللغة وهذا يدل على أن اتفاق الطالب بأن كفائتهم يف ال
 الدراماالعربية بعد اشتراك برنامج تنمية مهارة الكالم باستخدام 

  .العربية هو عايل
) ٢×١) + (٣×٦) + (٤×٨(معدل قيمة السؤال اخلامس هو  -)٥

) +١٥:  ٥٢= ١٥) : ٠+٢+١٨+٣٢= ( ١٥) : ١×٠  =
٣.٤٦ 

وهذا يدل على أن اتفاق الطالب بأم يسرعون يف فهم مـادة  
 الدراماتراك برنامج تنمية مهارة الكالم باستخدام الدراسة بعد اش
  .العربية هو عايل
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) + ٣×٢) + (٤×١٣(معدل قيمة السـؤال السـادس هـو     -)٦
)٥٨= ١٥) : ٠+٠+٦+٥٢= ( ١٥) : ١×٠) + (٢×٠  :

٣.٨٧=  ١٥ 

العربيـة يف تنميـة    الدراماوهذا يدل على أن موافقتهم بتطبيق 
  .مهارة كالم الطالب هي عالية

الذي جييبه الطالب فـيلخص   االستبيانا حصله الباحث من اعتمادا مب
الباحث أم يوافقون ببتطبيق الدراما العربية يف تدريس اللغة العربية خاصة يف 
مهارة الكالم ويوافقون أن الدراما العربية تدافعهم يف تعليم اللغة العربية خاصة 

 . يف ممارسة التكلم باللغة العربية

  
العربية يف الفصل  الدراماس اللغة العربية باستخدام حتليل تطبيق تدري  -)د 

  بايوواجنيالثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية 

العربية يف  الدرامامدى فعالية تدريس اللغة العربية باستخدام  - )١
تنمية مهارة كالم الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، 

  بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية 

اعتمادا مبا حصله الباحث من املقابلة األخرية مع أساتذة 
وما حصله من  بايوواجنياللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية 

ونظرا إىل معدل ) Questionnaire( االستبيان أو االستفتاء
واالختبار البعدي ) Pre Test(نتيجة الطالب يف االختبار القبلي 

)Post Test (العربية هي فعالية يف  الدراماحث أن ص البافيلخ
وهذا مناسب بالفروض . تنمية مهارة كالم الطالب

)Hypothesis( الذي يقدمه الباحث.  



 ١٣١

، ويذكره كما يف tوحيقق الباحث ادراكه بالرموز 
  :اآليت

  ٤.٩: اجلدوال
   tالتفصيل من الرموز 

  اسم الطلبة  الرقم
1X  2X  d 

dX   2
dX  

  ٣٦  ٦  ١٥+  ١٥  ٠  عبد ايب  ١

  ٤  ٢-  ٧+  ١٦  ٩  أمحد رسويل  ٢

  ٩  ٣  ١٢+  ٢٢  ١٠  خري فؤادي حيي  ٣

  ١  ١  ١٠+  ٢١  ١١  لطفي نور لطيفة  ٤

  ٣٦  ٦-  ٣+  ١٦  ١٣  حممد رزال عزيزي  ٥

  ١  ١-  ٨+  ٢٥  ١٧  حممد سوريادي  ٦

  ٩  ٣-  ٦+  ١٥  ٩  نور اإلمام  ٧

٨  
فوتري إيدي نور 

  عيين
٢٥  ٥-  ٣+  ١٨  ١٤  

  ٤  ٢-  ٧+  ١٥  ٨  سيدي فورنايراوان  ٩

  ٠  ٠  ٩+  ٢٥  ١٦  سيـيت رمحنية  ١٠

  ١  ١  ١٠+  ٢٣  ١٣  مشس عبد احلميد  ١١

  ٤  ٢-  ٧+  ٢٤  ١٧  تلخيص املراد  ١٢

  ٩  ٣  ١٢+  ١٢  ٠  أونداريايت  ١٣

  ٣٦  ٦  ١٥+  ١٥  ٠  يوانا إمسياسه  ١٤

  ١  ١  ١٠+  ١٩  ٩  يوكا موليان دياين  ١٥

      ∑ = 135d    ∑ = 1762
dX  
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  :البيان
 Pre(ويشري الباحث النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي      ∽

Test (1: باستخدامX والنتيجة يف االختبار البعدي ،
)Post Test (2: باستخدامX  

∼  dM  = معدل مجلةd ،والرموز املستخدم :dM  =
N

d∑   

dM= 
15

135  =٩  

∼ dX  =d - dM 

∼ N  =١٥ 

∼ Db  =N – املعىن، كان الباحث يقارن (١٤= ١-١٥؛ ١

بالنتيجة املوجودة يف السطر الرابعة عشرة  t. Testنتيجة 
 Significance and(جدوال درجة الصدق من 

Confidence Level(  

 :باستخدام الرموز اآليت tويطلب الباحث  ∽

t  =

)1(

2

−
∑

NN

X

M

d

d  

t =
1415

176

9

×

  

t  =
210

176

9  

t  =
84.0

9  

t  =
92.0

9  
t  =78.9  



 ١٣٣

بالنتيجة  t   =78.9يقارن الباحث ذه النتيجة؛  و

جدوال درجة الصدق املوجودة يف السطر الرابعة عشرة من 
)Significance and Confidence Level( لبحث وألنّ هذا ا

-%٥هو كالبحث اإلجتماعي فكانت الدرجة املستخدمة هي 
  .)اجلدوايل t. table )tوجدوال %. ١

  ٢.٩٧٧%  = ١والنتيجة املوجودة يف الدرجة 
   ٢.١٤٥% = ٥والنتيجة املوجودة يف الدرجة 

وهناك القنون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة 
أكثر من النتيجة ) حلسايبا  t. test  )tاحملصولة من الرموز 

 Significance and(املوجودة يف جدوال درجة الصدق 

Confidence Level( فكانت الطريقة املستخدمة يف التجربة ،
والنتيجة . والعكس منه يدل على فشيلة الطريقة. هي فعالية

 t. table )tاملوجودة يف جدوال درجة الصدق تسمى 
   ).اجلدوايل

t. test  )t  احلسايب (< t. table )t حصلت ) = اجلدوايل
  التجربة

٢.٩٧٧ > ٩.٧٨  

٢.١٤٥ > ٩.٧٨    

اعتمادا بالرموز املوجودة فكانت هذه التجربة حاصلة أو 
كانت الدراما العربية هي فعالية يف تنمية مهارة كالم الطالب يف 

  املدرسة العالية احلكومية بايوواجني 
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 الدرامابية باستخدام املعوقات عن تطبيق تدريس اللغة العر - )٢
العربية يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدرسة العالية 

 بايوواجنياحلكومية 

ق نظرا إىل ما الذي حصله الباحث يف دراسته حينما يطب
العربية يف الفصل الثالث  الدراماتدريس اللغة العربية باستخدام 

واعتمادا برأي  بايوواجنيمن شعبة اللغة، املدرسة العالية احلكومية 
أساتذة اللغة العربية ودافعة الطالب ونتيجتهم يف االختبار القبلي 

)Pre Test (االختبار البعدي و)Post Test(  فيلخص الباحث أن
  . هذه الطريقة هي فعالية ومناسبة يف تنمية مهارة كالم الطالب

ولكن هناك بعض املعوقات اليت يعذّر على الباحث أو 
ق هذه الطريقة يف املدرسة العالية احلكومية املدرس الذي سيطب

وينقسم الباحث تلك املعوقات على ثالثة أقسام، . بايوواجني
  :وهي

 املعوقات من املدرسة -)١

أن هذه املدرسة الجتعل اللغة العربية كالدراسة العالية   -)أ 
بل كانت هذه املدرسة تم باللغة . أو املهمة

 .اإلجنليزية و اللغة اليـبانية

ت اليت تعطى املدرسة يف تدريس اللغة قلة الوق  -)ب 
العربية؛ يعىن ساعة ونصف الساعة يف األسبوع لكل 

 .الفصل

 املعوقات من املدرس -)٢

 قلة املعلومات اليت تتعلق بالدراما  -)أ 

 قلة النشاط أو األلعاب اللغوية املستخدمة يف الدراسة  -)ب 



 ١٣٥

 قلة التجربة يف التكلم باللغة العربية  -)ج 

 املعوقات من الطالب -)٣

 مات الطالب بالدراما وما الذي يتعلق اقلة معلو  -)أ 

 قلة املعلومات اللغوية عند الطالب  -)ب 

 . اختالف كفاءم يف التكلم باللغة العربية  -)ج 

  

                     
  
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 136 

  
  

  الفصل اخلامس
نتائج البحث والتوصيات 

  واملقترحات

  
  
  
  
  
  



 ١٣٧

  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

 
كان الباحث يقدم الشكر إىل الرب اجلالل بامتام هذا البحث واعتقن الباحث  

وأخذ الباحث يف أخري حبثه بتقدمي النتائج والتوصيات . أن بعونه يسهل كل األمور
  : كما يف اآليت

  

 نتائج البحث  -أ 
اعتمادا على ما الذ ي حصله الباحث والنتائج اليت حصل عليها الطـالب يف  

، ميكن للباحث يف هذا )Post Test(االختبار البعدي و) Pre Test(االختبار القبلي 
  :البحث أن يتلخص فيما يأيت

 ،طالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغةالالعربية فعالية يف تنمية مهارة  الدراما - ٢
 يف التكلم باللغة العربية بايوواجنياملدرسة العالية احلكومية 

طالب يف الفصل الثالث من شعبة المهارة العربية فعالية يف تنمية  الدراما    - )ه 
 سليما اللغة العربية بايوواجني يف نطقاملدرسة العالية احلكومية  ،اللغة

طالب يف الفصل الثالث من شعبة الالعربية فعالية يف تنمية مهارة  الدراما  - )و 
 اللغة العربية بايوواجني يف استخدام قواعداملدرسة العالية احلكومية  ،اللغة

طالب يف الفصل الثالث من شعبة الالعربية فعالية يف تنمية مهارة  الدراما  - )ز 
اللغـة   بايوواجني يف استخدام مفـردات املدرسة العالية احلكومية  ،اللغة

 العربية

طالب يف الفصل الثالث من شعبة ال طالقةالعربية فعالية يف تنمية  الدراما  -)ح 
  اللغة العربيةب بايوواجني يف التكلماملدرسة العالية احلكومية  ،اللغة
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طالب يف الفصل الثالث من شـعبة  الالعربية فعالية يف تنمية مهارة  الدراما -)ه
بايوواجني يف ترتيب الكالم ترتيبـا معينـا   املدرسة العالية احلكومية  ،اللغة

 حيقق ما يهدف إليه املتكلم و املستمع على السواء

سـة العاليـة احلكوميـة    دافعة الطالب يف الفصل الثالث من شعبة اللغة، املدر - ٣
عالية  العربية الدراماتدريس اللغة العربية باستخدام  حينما يشتركون بايوواجني
 أو إجابية

 
 توصيات البحث  - ب 

 :اقترح الباحث لتنمية مهارة الطالب يف التكلم باللغة العربية مبا يأيت

أن جتعل املدرسة اللغة العربية كأحد الدراسة املهمة وأن يعطي الوقت  - ١
 .رية يف تدريسهاالكث

أن تكون عند املدرسني اللغة العربية املعلومات اللغوية الكثرية وأن  - ٢
يطبقوا باأللعاب اللغوية، خاصة الدراما العربية ولو مرة واحدة يف 

 .نصف السنة الدراسية

 .أن تكون الفرصة الكثرية للطالب يف التدريب والتجريب باللغة العربية - ٣

 .العالية يف دراسة اللغة العربية أن تكون عند الطالب الدافعة - ٤

 
 مقترحات البحث  - ج 

ما كمل الشيئ يف الدنيا اال بعون الشئ األخرى، وكذلك هذا 
وينبغي . ويرجوا الباحث العفو واالقترحات من القارئني والباحثني. البحث

للباحثني األخرين أن يطوروا هذا البحث يف تطبيق النظريات اللغوية األخرى 
وأيضا أن يطوروا تطبيق هذه الطريقة يف . للغة العربيةيف واقع تدريس ا
 .واهللا أعلم بالصواب ويقدم الباحث العفو الكثري. املوضوعات األخرى

  



 ١٣٩

  املراجع العربية
 

  القرآن الكرمي:     املصادر   -أ

    احلديث
  :الكتب العربية -ب

الكتـاب  مركـز  : ، مدينة منورةاملرجع يف تدريس اللغة العربية إبراهيم حممد عطا،
  م ٢٠٠٥/ه١٤٢٥، للنشر

  م١٩٩٥، دار الكتب: ، بدون البلدأسس طرق التدريس  ،أمحد إبراهيم فنديل
وكالة املطبوعات عبد : ، الطبعة السادسة، كويتأصول العلمي و مناهجهأمحد بدر،  

  م ١٩٨٢، اهللا حرمي
دار : قاهرة، الالوسائل التعليمية و املنهج ،أمحد خريي كاظم و جابر عبد احلميد جابر

  م١٩٩٨، النهضة العربية
، الطبعة األوىل، املهارات اللغوية؛ ماهيتها و طرائق تدريسها  ،أمحد فؤاد حممود عليان

  م١٩٩٢/ه١٤١٢، دار املسلم: رياض
كلية التربية : ، الطبعة الثانية، دمشقيف طرائق تدريس اللغة العربية ،أمحد حممود السيد

  م ١٩٩٧-١٩٩٦/ه١٤١٦-١٤١٥، جامعة دمشق
، مناهج البحث يف التربية و علم الـنفس  ،جابر عبد ايد جابر و أمحد خريي كاظم

  م ١٩٧٨، دار النهضة العرفية: الطبعة الثالثة، مصر
 م ٢٠٠٢/ه١٤٢٣، دار الفكر: ، دمشقطرق تدريس اللغة العربية ،جودت الركايب

الدار : بعة الثالثة، القاهرة، الطتعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق ،حسن شحاتة
  م١٩٩٦/ه١٤٧١، املصرية اللبنانية
، ٢: ، جاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخـرى  ،رشدي أمحد طعيمة

   م١٩٨٦، جامعة أم القرى: مكة
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بـدون  ، دار املعرفة اجلامعة: إسكندرية, علم اللغة اإلجتماعى  ،صربى إبراهيم السيد
  السنة
الطبعة تعلّم اللغات احلية و تعليمها؛ بني النظرية و التطبيق  ،يد العريبصالح عبد ا ،

   م ١٩٨١، مكتبة لبنان: األوىل، لبنان

أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني   ،عبد ايد عبد اهللا و ناصر عبد اهللا الغايل
  بدون السنة، دار الغايل: ، الرياضبالعربية

  م١٩٩٧ ، دار الفكر العريب: القاهرة ،س فنون اللغة العربيةتدري ،على أمحد مدكور
: ، القاهرةأساسيات تعليم اللغة العربية و التربية الدينية  ،فتحى على يونس و إخوانه

  بدون السنة، دار الثقافة
دار البحـوث  : ، كويـت مقدمة يف النقد األديببدون السنة، . حممد حسن عبد اهللا

  العلمية
  م٢٠٠٠، دار الفالح: ، عمانأساليب تدريس اللغة العربية ،حممد على اخلويل

دار : ، كويـت تدريس اللغة العربية باملرحلة اإلبتدائية ،حممد صالح الدين علي جماور
  م١٩٧٤ ، القلم

: مل الكتبعا، البحث التربية أصوله ومناهجهحممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسي، 
  م١٩٨٣القاهرة، 

، جامعـة األزهـر  : ، القاهرةات يف األدب العريب احلديثدراس ،حممد حممد مخيس
  م٢٠٠١

طرائق تدريس اللغة العربية لغري النـاطقني   ،حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة
، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربيـة و العلـوم و الثقافـة   : ، إيسيسكوا

  م ٢٠٠٣/ه١٤٢٤
ه١٤٢١، املكتبـة العصـرية  : بـريوت , جامع الدروس العـريب  ،مصطفى الغالييين
  م٢٠٠٠/  



 ١٤١

مكتبـة  : ، عابديناحلوار؛ فنياته واسترياتيجياته وأساليب تعليمه ،مىن إبراهيم اللبودي
  م ٢٠٠٣/ه١٤٢٣، وهبة

، اجلامعة اللبنانية:  لبنان, املبادئ واألعالم) علم اللغة احلديث(األلسنية  ،ميشال زكريا
  م١٩٨٣-ه١٤٠٣

: ، الطبعة اخلامسة، بريوتعربية و طرائق تدريسهاخصائص ال ،نايف حممود معروف
  م١٩٩٨/ه١٤١٨، دار النفائس

  
  البحوث  -ج

شعبة اإلنسانية , لكلية الغة و األدب. ٨ - ٧املدخل إىل علم اللغة : تركيس لوبيس 
  UIN Malangو الثقافة 

ر تنمية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوين يف املدرسة العاليـة دا   ،صوف رجال
اجلامعـة اإلسـالمية   الدراسات العليـا  : ، ماالنجاملخلصني آتشية الوشطى

  م٢٠٠٧احلكومية ماالنج، 
ــبيح   ــي ص ــادي فهم ــة   ، ف ــة الكالمي ــطرابات الطالق ــأة(اص ،   )التأت

http://www.almatym.com/autohtml.php?  
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  الباحث بني السطور 
  
 

 صورة 

  حممد أنوار:      االسم
  شاهدين، املرحوم:    اسم األب 

  مرية:   اسم األم
  ١٩٧٩يونيو  ١٧،بايواجني:    تاريخ الوالدة

 
  ١٩٩٢عام  بايواجني حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف •

 ١٩٩٥عام  بايواجنيحصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف  •

 ١٩٩٨عام  بايواجني حصل على شهادة التعليم الثانوي يف •

جامعة موالنا مالك إبراهيم  لدراسة اللغة العربية يف  ماالنج،سافر إىل  •
، وخترج بدرجة ٢٠٠١عام  ،)UIN Malang( اإلسالمية احلكومية ماالنج

إىل جانب ذلك، تعمق يف . م٢٠٠٥الليسانيس يف اللغة العربية عام 
 رجوخت دار اهلدى فناتابان غريي بايواجنيالعلوم اإلسالمية يف املعهد 

م واملعهد العايل سونان أمبيل جامعة موالنا مالك إبراهيم ٢٠٠١عام 
  . م٢٠٠٢وخترج عام  ٢٠٠١عام اإلسالمية احلكومية ماالنج  

- ١٩٩٨دار اهلدى فناتابان غريي بايواجني عام املعهد  يف عني مدرسا •
 م٢٠٠٠

 : يف جمال اختصاصه يف اللغة العربية، منها  كتابله •      

حبث تكميلي، ( لة سليمان يف تأثري نفسية بلقيسفعالية رسا �
٢٠٠٥ (  

 
  


