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 )195-192:  اآليات الشعراء،(

 
 جزء فإنها  العربية اللغة تعلم على احرصوا

 دينكم من
 )عنه اهللا رضي  الخطاب بن عمر(
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 اإلهداء
 
 لوالدّي

 صغيرا رَبياني اّلذين

 
 الصالحة لزوجتي

 بالصبر معها أتواصى و بالحق  معي تتواصى لحياتي، مشارآة اهللا وهبها التي

 
 الصالح البني
  الليل في أقامني الذي

 
  أساتذتي ولسادتي

 علما فيه ألتمس طريقا ألسلك شجعوني الذين
 
 
 
 

 السعود ريقط محمد
  



 

 
 

  والتقدير الشكر آلمة
 

 من شرط واستيفاء العلم خدمة ألجل مقدم الوجيز البحث هذا إن
 العربية اللغة تعليم بتخصص" الماجستير" لمرحلة الدراسة إتمام شروط

 بعون البحث هذا آتابة تمت وقد. ماالنج الحكومية اإلسالمية بالجامعة
 .وجل عز اهللا

 األحباء األقاريب مساعدة دون يتم لم لبحثا هذا بأن الباحث وتوقع
 الباحث يهدي المناسبة بهذه فلذا،. الرحماء والزمالء الكرماء واألساتذة
 :وهم. البحث هذا إتمام في وسعه بذل من آل إلى والتقدير الشكر جزيل

ماحة .1 تاذ س دآتور األس اج ال ام الح فرايوغو، إم دير س ة م  الجامع
 .ماالنج الحكومية اإلسالمية

تير،  نمران عمر الدآتور سماحة .2 دير  الماجس ة  م ا  الدراسات  آلي  العلي
 .ماالنج الحكومية اإلسالمية بالجامعة

ة  تعليم قسم رئيس الماجستير، لوبيس، تورآيس الدآتور .3 ة  اللغ  العربي
 .ماالنج الحكومية اإلسالمية الجامعة

م  عينين محمد الدآتور األستاذ سماحة .4 دآتور  ث د مح بكري  ال  بخيت  م
 .الرسالة هذه آتابة إتمام في والتوجيهات باإلشراف القائمان

ماحة .5 دير س ة م ة المدرس ة العالي و المنوري ج بول االنج، الوان  م
 .فيها والطلبة واألساتذة

ة  مدرس شهنشه، الفن ذو .6 ة  اللغ ة  المدرسة  في  العربي ة  العالي  المنوري
 ماالنج الوانج بولو

اني  اللذان  و المحترمان الوالدان .7 اني  ربي  طلب  في  وشجعاني  ورحم
 .العلم

ع .8 اتذتي جمي دقائي أس ي وأص يم تخصص ف ة تعل ة اللغ ذين العربي  ال
 .البحث هذا آتابة في ساعدوني

 
ا  يمن أن اهللا عسى ة  علين ا  الحد  برحم ا  وأن له واب  بحسن  يثيبن . الث
را ذه أن وأخي ة ه ر الكتاب ن أث ار م انية اآلث ة اإلنس ى المائل اءاأل إل  خط

ذا والنقصان، و  فل ن الباحث يرج راء م د الق راح النق ى واإلقت بيل عل  س
 .اإلصالح



 

 
 

ا  فيه ولعل وتعالى سبحانه اهللا يسر ما هذا د  م  واألخرين  الباحث  يفي
 آمين. واآلخرة الدنيا علوم من
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 أجونج ولونجت 22 رقم أسري فينانج فوندوك:   العنوان
 الشرقية جاوى

 
ر أن أق ذه ب الة ه ي الرس رتها الت وفير حّض رط لت ن ش روط م  ش
تير  درجة لنيل النجـاح يم  تخصص  في  الماجس ة  تعل ة  اللغ امج  العربي  برن

 : وعنوانها بماالنج، الحكومية اإلسالمية الجامعة العليا الدراسات
 

    الكالمالكالم  مهارةمهارة  لترقيةلترقية  الدائريالدائري  التكلمالتكلم  تقنيةتقنية  فعاليةفعالية
  الوانجالوانج  بولوبولو  العاليةالعالية  المنوريةالمنورية  بالمدرسةبالمدرسة  األولىاألولى  السنةالسنة  لبةلبةلطلط

 ماالنجماالنج
 

 
ا  بنفسي  وآتبتها حّضرتها ا  وم داع  من  زورته ري  إب أليف  أو غي  ت

 .اآلخر
ه  من  أنها استقباال أحد ادعى وإذا ين  تأليف ا  وتب  من  ليست  فعال  أنه

ي ا بحث ل فأن ؤولية أتحم ى المس ك عل ن ذل ون ول ؤولية تك ى المس  عل
ى أو المشرف ؤولي عل امج مس ا الدراسات برن ة العلي  اإلسالمية الجامع
 .بماالنج الحكومية

ى  أحد يجبرني وال الخاصة رغبتي على بناء اإلقرار هذا حرر  عل
 .ذلك

 
 2009 أبريل من 13 ماالنج،

 
 

 السعود طريق محمد
 07100016: التسجيل رقم



 

 
 

 البحث صلخستم
 

  لترقيةلترقية  الدائريالدائري  لتكلملتكلماا  تقنيةتقنية  فعاليةفعالية م، 2009 محمد، السعود، طريق
  الوانجالوانج  بولوبولو  العاليةالعالية  المنوريةالمنورية  بالمدرسةبالمدرسة  األولىاألولى  السنةالسنة  لطلبةلطلبة((  الكالمالكالم  مهارةمهارة
 بكري. د: الثاني المشرف و عينين، محمد. د.أ: األول المشرف. . ))ماالنجماالنج
 .أحمد بخيت محمد

 
 الدائري التكلم تقنية الكالم، مهارة تعليم :ساسيةاأل الكلمة

 
 وصف على قدرةال و الطلبة شارآةم لتحسين البحث هذا إن
 التكلم تقنية باستخدام بالعربية يتكلمون عندما بالنفس الثقة ثم الصورة
 حيث الدائري التكلم تقنية تنفيذ لمعرفة يعنى البحث اهذ وهدف. الدائري

 بالنفس الثقة ثم الصورة وصف على قدرةال و الطلبة مشارآة بها تحسنت
 الباحث قسم أن فهي تطبيقها في نشطةألا أما. العربية تكلموا عندما

"  الكالم عصا" مجموعة آل تسّلمت ثم صغيرة مجموعات إلى الطالب
 . آذلك الصورة و

  يتعامل حيث الصفي العملي البحث هو البحث هذا تصميم و
 تحليل و هاوتنفيذ الدراسة تخطيط في العربية اللغة مدرس مع الباحث
 موضع و. دورات خمس في بحثال ريأج. االنعكاس تقديم ثم البيانات

 بولو العالية المنورية المدرسة في األولى سنةال طالب هو البحث هذا
: يلي مما البحث تاوأد الباحث  استخدم البحث هذا في و. ماالنغ الوانج
 معايير وآانت. الميدانية الكتابة و ، المراقبة وقائمة ،الطالب تقييم
 ثم الصورة وصف على قدرةال و طلبةال مشارآة هي البحث هذال نجاحال

 .بالعربية يتكلمون عندما بالنفس الثقة
 
 
 منذ النجاح معايير تتحقق لم  أن البحث هذا نتائجأظهر مما و
 في النجاح معايير تحقق و. الثالثة الدورة إلى األولى الدورة عملية
 يثبت أن الباحث أراد ثم. التعديالت بعض إجراء عقب الرابعة الدورة

 الدورة يعنى التالية الدورة إلى فواصل الدائري التكلم تقنية تطبيق عاليةف
 المتوقعة النتيجة من أآبر و أحسن النجاح معايير تحقق حيث الخامسة



 

 
 

 و سؤال طرح استطاعوا الطالب من ٪ 55 أن ظهرت و .الباحث لدى
 و لديهم بالنفس الثقة توفرت ثم ،أسئلة على اإلجابة استطاعوا منهم٪ 64
 هناك أيضا و Likert مقياس  من آاف مستوى من أآثر إلى واوصل

 تتبينف. واحدة صورة لوصف جملتين تكوين استطاعوا منهم ٪ 78.5
) 1: (يعنى ،فعالةال الدائري التكلم تقنية إجراءات أن البحث هذا نتائج
 ،بالتمثيل المعلم مويق أن ثم الدائري التكلم تقنية قواعد المدرس يشرح

 أربعة بين ما منها آل وتتكون ،المجموعات إلى الطالب المعلم مقّس) 2(
 أعضاء آل يجلس ثم) 3( األآثر على الطالب خمسة و الطالب

 أعطى) 5( ،الكالم عصا المعلم يسّلم) 4( دائرة، شكل على مجموعةال
 أعضاء) 6( ،ةالصور مجموعة آل سّلمت و ،مجموعة كلل صورة المعلم

 لتخمين أسئلة إتيان لهم فينبغى" الكالم صاع" تملك التي المجموعة
 يعطى أن) 7( ،الصورة تلك الطلبة فيصف الصورة خمنت إذا. الصورة
  الساعة عقارب اتجاه حسب اآلخرين المشترآين إلى العصا يمسك الذي
 جميع يتكلم حتى باستمرار الحالة ههذ تكرروت. الكالم من انتهائه بعد

 . المجموعة أعضاء
 استطاعت و قائمة الدائري التكلم تقنية فعالية أن فباالختصار

 آذلك و الصورة وصف على تهمقدر و الكالم في الطلبة مشارآة تحسين
 . تالتعديال إجراء بعد بالعربية يتكلمون عندما بالنفس ثقتهم
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 أعطى) 5( ،الكالم عصا المعلم يسّلم) 4( دائرة، شكل على مجموعةال
 أعضاء) 6( ،ةالصور مجموعة آل سّلمت و ،مجموعة كلل صورة المعلم

 لتخمين أسئلة إتيان لهم فينبغى" الكالم صاع" تملك التي المجموعة
 يعطى أن) 7( ،الصورة تلك الطلبة فيصف الصورة خمنت إذا. الصورة
  الساعة عقارب اتجاه حسب اآلخرين المشترآين إلى العصا يمسك الذي
 جميع يتكلم حتى باستمرار الحالة ههذ تكرروت. الكالم من انتهائه بعد

 . المجموعة أعضاء
 استطاعت و قائمة الدائري التكلم تقنية فعالية أن فباالختصار

 آذلك و الصورة وصف على تهمقدر و الكالم في الطلبة مشارآة تحسين
 . تالتعديال إجراء بعد بالعربية يتكلمون عندما بالنفس ثقتهم
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This Research was designed to increase students’ involvement, their 

ability in describing picture and their self confidence when they were speaking 
Arabic using the talking circle technique. While the objective of this research was 
to find out how does the talking circle technique improves students’ involvement, 
their ability in describing picture and their self confidence when they were 
speaking Arabic. In this technique, the students were divided into small groups. 
Each group was given a "talking stick" (talking stick) and the pictures.  

The Design of this research was classroom action research, in this case, 
researchers worked with the Arabic language teacher in designing lesson plan, 
implementing the action, analyzing data and doing reflection. Research was 
conducted in five cycles. The subject of this research was the students' of class I 
of senior high school al Munawariyah Bululawang Malang. Instruments of this 
research were the assessment of students, observation checklist, and field notes. 
Criterion of success of this research was students’ involvement, their ability in 
describing picture and their self confidence when they were speaking Arabic.  

The Findings of research indicated that the criteria of success were not 
achieved as the researcher expected in this implementation in the cycle 1 up to 
cycle 3 where the percentage less than 50% of the criteria of success. Those 
criterions of success achieved in the fourth cycle, but the researcher would like to 
prove the effectiveness of this technique once again through the fifth cycle. The 
result indicated that 55% of the students can ask questions and 64% students 
could answer the questions, students' self-confidence increased, they reached 
more than adequate level of Likert scale and 78.5% students produced two 
sentences to describe the picture. It also showed that the effective procedures of 
the talking circle were: (1) The teacher explains the rules and talking circle 
techniques and give the modeling, (2) the teacher arranges the students into 
groups and each group consist of  4 students and approximately 5 students (3) 
each group to sit around, (4) teachers gave "a talking stick "in order to force the 
students to speak (5) The teacher gave a picture to each group. The leader of 
group held the picture, (6) the members of the group who held a talking stick had 
to ask questions to guess the picture. When the picture had been guessed, the 
students describe the picture, (7) the students passed the stick to the other friends 
in order to give the same opportunity to speak as the clockwise direction. 

Based on the findings, it can be concluded that Talking Circle Technique 
has been proven to be able to increase students’ involvement, their ability in 
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has been proven to be able to increase students’ involvement, their ability in 



 

 
 

describing picture and their self confidence when they were speaking Arabic after 
making some modifications. 
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Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa, kemampuan 
mendeskripsikan gambar dan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa arab 
menggunakan talking circle technique. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana teknik talking circle bisa meningkatkan keaktifan siswa, kemampuan 
mendeskripsikan gambar dan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa arab. 
Kegiatan dalam teknik talking circle adalah siswa dibagi ke dalam kelompok-
kelompok kecil. Setiap kelompok diberi satu “tongkat bicara” (talking stick) dan 
gambar. 

Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dalam hal ini, 
peneliti bekerjasama dengan guru bahasa arab dalam membuat rencana 
pengajaran, mengimplementasikannya, menganalisa data dan membuat refleksi. 
Penelitian ini diadakan dalam lima siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas I SMA al Munawariyah Bululawang Malang. Instrumen penelitian ini 
adalah format penilaian siswa, checklist pengamatan, dan catatan lapangan. 
Kriteria kesuksesan penelitian ini adalah keaktifan siswa, kemampuan 
mendeskripsikan gambar dan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa arab 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan siklus 1 hingga 
pelaksanaan siklus 3 masih belum mencapai kriteria kesuksesan sebagaimana 
diharapkan oleh peneliti yaitu masih di bawah 50%. Dan kriteria kesuksesan 
tersebut berhasil dicapai pada siklus 4. Akan tetapi, untuk lebih meyakinkan 
kelayakan teknik ini, maka peneliti melanjutkan penerapannya pada siklus 5. 
Hasilnya mampu melebihi prosentase yang diharapkan yaitu mampu melebihi 
50%. 55% siswa bisa bertanya dan 64% siswa bisa menjawab pertanyaan, 
kepercayaan diri siswa meningkat, mereka mencapai lebih dari level cukup dari 
skala likert dan 78.5% siswa bisa memproduksi dua kalimat untuk 
mendeskripsikan satu gambar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prosedur 
dari teknik talking circle yang efektif adalah: (1) guru menjelaskan aturan teknik 
talking circle dan memberikan contoh, (2) guru mengelompokkan siswa, masing-
masing kelompok terdiri dari 4 siswa dan  maksimal 5 siswa (3) setiap kelompok 
duduk melingkar, (4) guru memberikan “tongkat bicara” (talking stick), (5) guru 
memberikan satu gambar kepada setiap kelompok. Setiap kelompok akan 
memegang gambar tersebut, (6) anggota kelompok yang memegang “tongkat 
bicara akan bertanya untuk mndeskripsikan gambar. Apabila gambar sudah 
tertebak, siswa mendeskripsikan gambar, (7) siswa memberikan tongkat tersebut 



 

 
 

kepada temannya searah dengan jarum jam. Hal tersebut terus berulang sampai 
semua siswa berbicara. 

Dapat disimpulkan bahwa teknik talking circle telah terbukti mampu 
meningkatkan keaktifan siswa, kemampuan mendeskripsikan gambar dan 
kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa arab setelah diadakan modifikasi-
modifikasi. 
  



 

 
 

 البحث محتويات
 

 صفحة موضوع
  الغالف صفحة
  العنوان صفحة
 أ شعار
 ب إهداء
 ج التقدير و الشكر
 هـ المشرفين تقرير
 و ينالمناقش لجنة
 ز الطلبة إقرار

 ح البحث مستخلص
 ي اإلنجليزية باللغة البحث مستخلص
 ل اإلندونيسية البحث مستخلص
 ل البحث محتويات

 ف المالحق قائمة
 األول الفصل
 العام اإلطار

 

 1 مقدمة -أ 
 6 البحث مشكلة -ب 
 6 البحث أهداف -ج 
 7 البحث أهمية -د 
 8 البحث حدود -ه 
 8 المصطلحات يدتحد -و 
 9 السابقة الدراسات -ز 

 الثاني الفصل
 النظري اإلطار

 

 15 الكالم طبيعة -أ 
 17 الكالم مهارة -ب 
 18 الكالم مهارة تعليم -ج 



 

 
 

 20 الكالم مهارة تعليم مشكلة -د 
 21 الدائري التكلم تقنية -ه 

 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 

 البحث منهج -أ 
 لمبدئيةا المالحظة -1
 الخطة تخطيط -2

 العملية تصميم -)أ 
 الدراسية المادة تنفيذ تصميم -)ب 
 النجاح عوامل عدادإ -)ج 

 الخطة تطبيق -3
 المالحظة -4
 االنعكاس و التحليل -5

24 
26 
26 
26 
28 
30 
31 
31 
32 

 32 البحث مجتمع -ب 
 33 البحث أدوات -ج 
 34 البيانات مصادر -د 
 لبياناتا تحليل أسلوب -ه 

 البيانات عرض -1
 وتبويبها البيانات تصنيف -2
 وتفسيرها البيانات تحليل -3

36 
  36 

36 
37 

 الرابع الفصل
 مناقشتها و النتائج تحليل

 

 38 لمحة عن المعهد المنورية -أ 
 تحليل البيانات و تفسيرها -ب 

 1نتائج البحث في الدورة  -1
 مشارآة الطلبة -)أ 
الكالم للطالب في وصف قدرة مهارة  -)ب 

 صورة
 الثقة بالنفس لدى الطالب -)ج 

 1المراجعة في الدورة -2

41 
41 
41 
42 
43 
44 
45 



 

 
 

 2نتائج البحث في الدورة -3
 مشارآة الطالب -)أ 
 قدرة الطالب في وصف صورة -)ب 
 الثقة بالنفس لدى الطالب -)ج 

 2المراجعة في الدورة  -4
 3نتائج البحث للدورة  -5

 مشارآة الطالب -)أ 
 درة الطالب في وصف الصورةق -)ب 
 الثقة بالنفس لدى الطالب -)ج 

 3المراجعة في الدورة  -6
 4نتائج البحث في الدورة  -7

 مشارآة الطالب -)أ 
 قدرة الطالب في وصف صورة -)ب 
 الثقة بالنفس لدى الطالب -)ج 

 4المراجعة في الدورة  -8
 5نتائج الدورة  -9

 مشارآة الطالب -)أ 
 الم للطالب في وصف صورةقدرة الك -)ب 
 الثقة بالنفس لدى الطالب -)ج 
 نتائج البحث العامة -10
 تعديل األسلوب -11
 المناقشة-12

45 
45 
46 
47 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
49 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
52 
53 
61 
62 

 الخامس الفصل
 االقترحات و االستنتاجات

 

 66 االستنتاجات - أ
 67 قترحاتاال - ب

  المصادر و المراجع قائمة
  :العربية المصادر و المراجع
  :األجنبية المصادر و المراجع

  مالحق



 

 
 

  األولى للدورة التعليمية اإلجراءات خطة
  الدائري التكلم عملية في المراجعة قائمة مالحظة
  التعلم و التعليم عملية في المراجعة قائمة مالحظة
  الذاتي طلبةال تقييم هيئة

  الميدانية الكتابة
 العالية المدرسة إلى العليا الدراسات آلية عميد خطاب
 ماالنج الوانج بولو

 

 إلى ماالنج الوانج بولو العالية المدرسة رئيس خطاب
   العليا الدراسات آلية عميد

 

  اإلشراف بطاقة
  للباحث الذاتية السيرة

 
 
  



 

 
 

 المالحق قائمة
 موضوعرقم
 األولى للدورة التعليمية اإلجراءات خطة 1
 الدائري التكلم عملية في المراجعة قائمة مالحظة 2
 التعلم و التعليم عملية في المراجعة قائمة مالحظة 3
 الذاتي الطلبة تقييم هيئة 4
 الميدانية الكتابة 5
 الوانج بولو العالية المدرسة إلى العليا الدراسات آلية عميد خطاب 6

 نجماال
 آلية عميد إلى ماالنج الوانج بولو العالية المدرسة رئيس خطاب 7

   العليا الدراسات
 اإلشراف بطاقة 8

 للباحث الذاتية السيرة 
  
  
  

 
  



 

 
 

  الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة -أ 
 في لغة أي تصلها لم عظيمة منزلة ذات العربية اللغة إن
 ذلك أجل ومن القرآن، حفظ اللخ من بحفظها اهللا وتكفل العالم،
 إحدى وهي. الدين يفهموا لكي هاتسادر إلى المسلمون سابق
 بالتجلى اتصفت آما والمتانة، نة،بالرصا تميزت السامية، اللغات
 اللغة أآرم تعالى اهللا إن. الكريم القرآن خالل من والخلود والسمو
 التي اللغة فهي ، والكمال المجد ذروة بإآرامه وبلغت العربية

 المولى بها يخاطبون والتي ،الدينية شعائرهم المسلمون بها دييؤ
 ألحكام وتطبيقهم بالدين، علمهم عليها يتوقف والتي وجل عز

: الرعد)  عربيا حكما أنزلناه وآذلك:  ( تعالى قال آما الشريعة،
37 

 تتطور حتى السامية اللغة من المولدة اللغات إحدى هي و
 تحتل اللغة هذه آانت الثابتة بالتراآيب نولك آخر، إلى وقت من

 العزيز عبد محمد الدآتور قال. . األرض على جدا مهمة مكانة
 ليست العربية اللغة إن: "األزهر بجامعة الرمد قسم رئيس محمد
 القرآن، لغة وهي الدهر، قدم قديمة لغة هي وإنما حديثة، لغة

 للناس عرفت أن يجب فلغته آافة للناس أنزل القرآن إن وحيث
 1. اللغات لجميع أصل هي العربية إن حيث آافة،

 في ةيالرئيس والمهارة األولى، اإلنتاجية المهارة هو الكالم
 يرون اللغة بتعليم يشتغلون ممن ربيينالم من وآثير. اللغة تعليم
 واألنشطة شفهيا، نشاطا يكون اللغوي النشاط من %95 حوالى أن

 2التحريري التعبير ألوان من لكثير مهما مصدرا تمثل الشفهية
 لحساب الميدانية بالدراسات" سيرستون" المربي قام وقد.

                                                 
 للنشر الحسن دار :األردن( 1.ط ،آلها اللغات أصل العربية اللغة البوريني، أحمد الرحمن عبد  1          

 14 ص )1998 والتوزيع،
 القلم، دار: الكويت( 3ط اإلبتدائية، بالمرحلة العربية اللغة تدريس  مجاور، الدين صالح محمد 2

 190 ص )1980



 

 
 

 المرتبة في تأتي المحادثة أن فاآتشف الحياة، في اللغوية المناشط
  3.ثالثة فالكتابة ثانية، فالقراءة, األهمية حيث من األولى

 فأسفرت ،نفسه المنهج بتطبيق" آالب" هو آخر مربي وقام
 والقراءة أيضا، األولى المرتبة في تأتي المحادثة أن عن أبحاثه
 في والخطابة الثالثة المرتبة في الكتابة تحتل ثم ،الثانية المرتبة في

 ّم المهاراتأّن الكالم من أه ثم قام مّلي و فيرز  4.الرابعة المرتبة
أضف إلى ذلك أنهما موافقان أن  5.ال بد أن يستوعبها الدارس التي

 االتصال الفعاليعوا مهارة الكالم في إعداد الدارسين ليستط
جزهم في بالتعبير الشفهي ألن عجزهم في التعبير يؤّدي إلى ع

الوتي أن الكالم هو أساس االتصال  و قال. التعبير عن آراءهم
ومن  6.البشري، فيلزم التدريب عليه و تعليمه في الفصول اللغوية

الدراسات التي اهتمت بالبحث عن حاجة المتعلمين إلى مهارات 
التى اهتمت  /Ferris and Taggدراسة فيريز وتاج  ،لغوية معينة

 7.هارة االتصالبم
الكافى في عملية إننا نجد أن هذه المهارة ال تلقي االهتمام 

ثانيا أو عرضيا من  جزءباعتبارها  إليهاتعليم اللغة، حيث ينظر 
اللغة يمكن أن ينمو ويتحقق بطريقة إلقائية مع تقدم الدارس في 
تعليم اللغة، ولعل هذه النظرة خاطئة تماما، ويرجع إليها سبب 

وما زال أغلب  ،الفشل في تعليم استخدام اللغة استخداما فعاال
اللغة يعتمدون على الطريقة اإللقائية في شرح دروسهم،  مدرسي

منفعلين، ال غير تلك الطريقة التي يكون المتعلمون فيها سلبيين 
 8.يشارآون إال لماما في الوصول إلى الحقائق والمعلومات

                                                 
 دمسق، جامعة منشرات: دمشق( 2ط العربية، اللغة تدريس طرائق في  السيد، أحمد محمود 3

 292 ص) 1997
 296 ص ،نفسه المرجع 4

5  O’Malley, Michael. J & Pierce, Valdez, L. 1996. Authentic Assessment for English 
Language Learners, USA. Addison-Wesley Publishing Company, Inc 

6 Fiona Lawtie, 2004, Teaching Speaking Skill 2 – Overcoming classroom problems. 
(Online) (http://britishcouncil.org//  2008الموصول في الثامن عشر من نوفمبير ), 1 

,  أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم في المحتوى منهج العصيلي، إبراهيم بن العزيز عبد 7
 الخرطوم،( أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة معلمي إعداد و العربية اللغة تعليم معاهد مديري إجتماع
 10 ص ،)2003

 734 ص السابق، المرجع السيد، أحمد محمود 8



 

 
 

ي أسباب ضعف التالميذ ف  وقد ذآر محمد عبد القادر أحمد
فرضه عليهم الموضوعات : هي 9من ناحية المدرس التعبير

 اختيارالتقليدية الضيقة وعدم ترآه الحرية للتالميذ في 
أمام التالميذ باللهجة العامية، وعدم استغالله  وحديثهالموضوع، 
وعدم , ريب على التعبير في بقية فروع اللغة العربيةلفرصة التد

إن المشكالت . د الدافع واقتناص الفرصة السانحةاهتمامه بتولي
والصعوبات التي يواجهها المتعلمون لم تكن بسبب النقص في 

وأنما آانت  ،المهارات اللغوية العامة، آما آان يعتقد من قبل
لشخصية لبعض بسبب طبيعة المادة العلمية، والخصائص ا

واألهداف الجيدة، والمحتوى الجيد، ال تعنى الكثير إذا  10األساتذة
لم تتمخض نشاطات التعليم والتعلم عن اآتساب التالميذ للخبرات 

 .  ية المرغوبةوالترب
وال يرغب آثير من الطالب األجانب في الكالم بلغة 

الخوف من الوقوع في : منها خرين ألسباب آثيرةهدف أمام اآلال
والخجل من ظهور اللكنة األجنبية أمام الناطقين باللغة،  الخطأ

المناسبة  الحصول على الكلمة الصحيحة أو العبارة وصعوبة
 11.للتعبير عن فكرة معينة

 المدرسة في الباحث بها قام يالت المبدئية المالحظة حسب
 باللغة الكالم مهارة في الفشل أن الوانج، بولو المنورية العالية
) 1( :أسبابه ومن المدرسة، هذه في الطلبة أيضا يواجهه العربية

 اللغة تعّلم صعوبة همداعتقال الدراسة عملية في الطلبة رغبة قّلة
 فيؤّثر. بهااستيعا يمكنهم ال ثم لهم ممّل درس هي و العربية
 في مشّوقين غير الطلبة أن أي: تعّلمهم نمط على المذآور إدراآهم

من إحدى خصائص نجاح أنشطة   Ur /أور قال. العربية اللغة تعّلم
و أيضا، استخدم المعلم النمَط التدريسّي  12.الكالم هو دافعية عالية

الرتيَب و المملَّ حيث  ال يشجع بها أفكارهم اإليجابية نحو اللغة 
) 2(العربية حتى يحصل جّو  التعّلم الممّل و ال يرغب الطلبة فيه 

                                                 
 225 ص). 1979 المعارف، دار: مصر( العربية اللغة تعليم طرق أحمد، القادر عبد محمد 9

 32 ص ،السابق المرجع ،العصيلي إبراهيم بن العزيز عبد 10
 78 ص السابق، المرجع السيد، أحمد محمود 11

12 Ur, Penny. A Course in Language Teaching: Practice & Theory. (Cambridge: 
Cambridge University Press., 1996), 120 



 

 
 

 في لطلبةا عجز).3. (فعالة تكن لم المستخدمة التعليم طريقة نإ
 و البسيطة، األشياء عن تعبيرال يستطيعون ال هم و الكالم مهارة
 للطلبة فرصة   المعّلم يعطى ال قد. الممّلة التعلم أنشطة بسبب هذا

 يميل المعلم أن ذلك إلى أضف. قليال إال الكالم ممارسة لتطبيق
 الثقة قلة) 4. (الكالم تدريس من أآثر القراءة مهارة تعليم إلى
 الوقوع من الخوف و العربية باللغة التكّلم في الطلبة عند فسبالن
 باللغة، الناطقين أمام األجنبية اللكنة ظهور من والخجل الخطأ في

 المناسبة العبارة أو الصحيحة الكلمة على الحصول وصعوبة
 .معينة فكرة عن للتعبير

 بها يشجع تقنيةب المعلم يقوم أن السابقة المظاهر فتدعو
 المناسبة تقنيةال فمن. اإليجابية المشارآة و التكلم على لطلبةا إرادة
 التقنية هذه. (Talking Circle Technique) الدائري التكلم يعنى لهذا
 أيضا و حواسهم و بأفكارهم المشارآة إلى الطلبة تدفع نافعة
 أو الصحيحة اإلجابة من المستقلة الموضوعات واجهواي عندما

 للتعبير الذاتية القدرة اآتساب إلى تحملهم ةتقنيال فهذه. الخاطئة
 فيلزم ،الدائرة شكل على الطلبة بجلوس تبدأ أن هي. أفكارهم عن
 عند عندهم موافقا و مختارا صغيرا شيئا يمسك أن منهم نفر

 يدي بين التكلم بفرصة أحّق فهو الشيء ذلك يمسك فمن. الكالم
 إلى الموضوع ّوليح فالمتكلم الكالم من االنتهاء بعد. أصدقائه
 ما مثل آخره إلى الدور فيسير الكالم، بدور ليقوم األيسر صديقه
 فرصة تقنيةال هذه تؤتي إرنيس بحث توصل ثم. الساعة دقة تسير
 اآتساب نحو نتاجهمإ آذلك و مفهومهم الطلبة بها يوسع آبيرة
 ةالطلب تعّد التعليم أنشطة من النوع هذا يقال بالتالي و الثانية، اللغة
 13.الجيد االتصال استيعاب إلى

 السليمة البيئة تكوين هو الدائري التكلم تقنية من والغرض
 آل يوقن ثم ببعض بعضها حواسهم و بأفكارهم الطلبة ليشارك
 تخطئة ال و إهمال بال الكالم عند أصدقاؤه يسمعه أن منهم واحد
 هذه تنفع :قال ويبستير فإن السابق، للبيان موافقا و. له أحدهم

 مهارة لتنمية الطلبة لدي الجيد االتصال بيئة لتكوين تقنيةال
                                                 

13 Ernest, Content Area Literacy Teaching for Today and Tomorrow. (Albany Delmar 
Publiser Inc., 1997), 1 



 

 
 

 الشيء ينفع بالتالي و العيني االتصال من عندهم آان لما آالمهم،
 خبراته عن الطالب ليعّبر ةمطلق فرصة ليعطي بأيديهم المقبوض

 14.غيره معارضة دون أفكاره و
 تعليم أنشطة و الكالم مشكالت من ذآره سبق بما انطالقا

 البحث هذا فيكون الدائري التكلم تقنية منافع ثم العربية اللغة
 تقنيةال هذه هيءت أن بالتفاؤل البحث هذا يبدأ عليه و بها مناسبا
 تنمو و آثيرا العربية باللغة واليتكّلم الطلبة فتشّجع واسعة فرصة
 تحت البحث هذا يسير ثم. المرجوة آالمهم مهارة النهاية في

 لطلبة الكالم مهارة لترقية ائريالد التكلم تطبيق فعالية" الموضوع
 ".ماالنج الوانج بلو العالية المنورية بالمدرسة ولىاأل السنة

 
 
 
 
 

 البحث مشكلة -ب 
 سبق، فيما الباحث شرحها التي البحث خلفية على فبناء

 :يعني البحث هذا مشكالت حدد فإنه
 في الطلبة مشارآةل مرقية الدائري التكلم تقنية تكون آيف -1

 المنورية بالمدرسة العاشرة السنة طلبةل كالمال مهارة
 ماالنج؟ الوانج بولو العالية

 في الطالب قدرةل مرقية الدائري التكلم تقنية تكون آيف -2
 العاشرة السنة طلبةل كالمال مهارة في صورة وصف

 ماالنج؟ الوانج بولو العالية المنورية بالمدرسة
 لدى بالنفس الثقة يةلترق الدائري التكلم تقنية تكون آيف -3

 بالمدرسة العاشرة السنة طلبةل كالمال مهارة في الطلبة
 ماالنج؟ الوانج بولو العالية المنورية

 
 البحث فاهدأ -ج 

                                                 
14 Webster,. A Native American Approach to Experiential Learning, (Journal of 

Multicultural Counceling & Development. Vol. 31, 2003), 2 



 

 
 

 مشارآة لترقية الدائري التكلم تقنية فعالية مدى معرفة -1
 بالمدرسة الثانية السنة لطلبة الكالم مهارة في الطلبة

 .ماالنج وانجال بولو العالية المنورية
 الطالب قدرةل مرقية الدائري التكلم تقنية فعالية مدى معرفة -2

 الثانية السنة لطلبة كالمال مهارة في صورة وصف في
 .ماالنج الوانج بولو العالية المنورية بالمدرسة

 بالنفس الثقة لترقية الدائري التكلم تقنية فعالية مدى معرفة -3
 بالمدرسة الثانية السنة لطلبة الكالم مهارة في الطلبة لدى

 .ماالنج الوانج بولو العالية المنورية
 

 البحث أهمية -د 
 النظري الجانب -1

 ومعلومات مداخلة لتكون البحث هذا من المعلمومات تنفع
 التكلم تقنية باستخدام الكالم مهارة بتدريس تتعلق تعليمية
 .الدائري

 التطبيقي الجانب -2
 لدي ثمين إسهام إلعطاء حثالب هذا نتيجة تهدف ثم
 ثم رئيسها وأيضا المدرسة و والطلبة العربية اللغة معّلمي
 .الصّفي العلم باحثي جميع و الدينية الوزارة

 عن البحث هذا نتيجة تكون و العربية، اللغة لمعّلمي ) أ
 حيث بالطريقة تعّرفهم يعنى الدائري التكّلم طريقة
 .الطلبة مآال مهارة ترقية غاية على بها يحصل

 التكّلم تقنية عن البحث هذا نتيجة تكون و للطلبة، ) ب
 لترقية مشكالتهم تحليل في تساعدهم يعنى الدائري
 .الكالم مهارة

 التكّلم تقنية عن البحث هذا نتيجة تكون و للمدرسة، ) ت
 العربية اللغة معّلمي لدي المدرسة تعّدها يعنى الدائري
 الفعال التعليم إلى للوصول

 فتنمو الطلبة آالم مهارة ترقية أّما المدرسة، لرئيس ) ث
 .ذاتها المدرسة جودة بها



 

 
 

 تقنية عن البحث هذا نتيجة تكون و الدينية، للوزارة ) ج
 الدينية التربية جودة بها ترتفع أن يعنى الدائري التكّلم
 العالية بالمدارس ذاتها العربية اللغة درس وهو

 بتطبيق معرفا البحث هذا عّدي الصّفي، العلم لباحثي ) ح
 البحوث استمرار إلى فيدعوهم الدائري التكّلم تقنية

 .األخرى طرقلبا المتعّلقة
  البحث حدود -ه 

 لترقية الدائري التكّلم تقنية تطبيق على يرّآز و البحث يحدد
 التكّلم ندع أنفسهمب ثقةال و العربية اللغة تعليم عند الطلبة اندماج
 تقنيةال هذه تطبيق فكان. الصور تعيين مهارة و العربية باللغة
 بواقع شهرين يستغرق و الدراسية للسنة 2009-2008 حول
 بالمدرسة األولى السنة طلبة الباحث اختار حيث لقاءات ثمانية
 طلبة  الباحث اختار ثم. البحث لهذا موضوعا الوانج بولو ليةاالع

 النظر عقب االنجم الونج بولو العالية بالمدرسة العاشرة الفصل
 آالمهم مهارة ضعف إلى تشير التي المبدئية المالحظة نتيجة في

 .األخرى الفصول إلى بالنسبة
 

  مصطلحاتال تحديد -و 
 إجابة و بالسؤال الطلبة رعاية به يراد الكالم، مهارة تعليم .1

 .المعّينة الصور لبيان األفكار عن تعبيرال ثم األسئلة
 دائرة شكل على الطلبة يجلس أن هي ئريالدا التكّلم تقنية .2

 و. المعّينة الصور نحو بأفكارهم المشارآة و المناقشة ألداء
 .طلبة أربعة من يزيد ال منهم فرقة آل عدد آان

 عن للتعبير الكالم مهارة بها فتقصد الكالم، مهارة ترقية .3
 الباب في الباحث ذآر آما المعّينة الصور نحو أفكارهم
 الثالث

 
 
 
 
 



 

 
 

 الدراسات السابقة -ز 
 من عدد سبق وقد السابقة الدراسات نتيجة أساس وعلى
 :اآلتي الجدول فى ظهر آما الكالم، مهارة عن واآتب الباحثين،

 االسمالرقم
 )السنة(

 النتيجة عنوانال

 الغفار عبد 1
2002 

 رسالة(
 )تيرسالماج

 الجامعة
 اإلسالمية
 الحكومية
 ماالنج

 طرق و الكالم مهارة
 المدرسة فى ريسهاتد

ة المية الثانوي  اإلس
ؤمن" ي" الم  -آروآ

 الوسطى اجاو

ة    يم اللغ ه أن تعل ونتيجت
ة   ى المدرس ة ف العربي
المية  ة اإلس الثانوي

ؤمن" ة " الم تخدم نظري يس
: الفروع مع التفصيل اآلتى  

ط  اء والخ ة واإلنش البالغ
ة   ة والمحادث والمطالع
والتحفيظ والنحو والصرف  

دد الحصص  ع ع ى 12م  ف
بوع  ل أس اس  . آ ى أس عل

ة    روع بالمحادث ة الف نظري
الم   ارة الك يم مه ف تعل يتوق
رة   ة المباش بالطريق
فهية   معية الش ة الس والطريق
الي  دخل اإلتص ى الم عل
ة  ية المتعلق واد الدراس والم

ومي  الحوار الي الوة . ب ع
ى يم    عل ون تعل ك، يك ذل

امج   مهارة الكالم بأداء البرن
مى ب  رة"المس ". المحاض

ذه  د ه رة   تعق رة م المحاض
. فى األسبوع باللغة العربية

 بادرمان 2
2002 

 رسالة(

ارة الم مه  و الك
ة يها طريق  فى تدريس

ة ة المدرس  الثانوي

وب    ض العي ه أن بع ونتيجت
ين  ن المدرس در ع ص

ب الب وبجان ك  والط ذل



 

 
 

 )يرتالماجس
 الجامعة
 اإلسالمية
 الحكومية
 ماالنج

المية ة اإلس  الحكومي
ى يدوهرجو ف  -س
 الوسطى اجاو

اعات  دد الس ا أن ع أيض
ة   ة العربي يم اللغ لتعل
ط،   تان فق ة حص بالمدرس
دريب  ى لت ذا ال يكف وه

الب  ى الط ارات عل المه
ا     دف إليه ى يه ع الت األرب

بل أن بيئة المدرسة  . التعليم
الب    اعد الط ا ال تس أيض
ى  ارتهم ف وير مه ى تط عل
الكالم خاصة عند اإلتصال  
ة،     ة العربي نهم باللغ ا بي فيم

م  ل   وأنه ن قب ودوا م م يتع ل
 . على المحادثة بالعربية

 خيري 3
 أبوشيري
2002 

 رسالة(
 )الماجستير
 الجامعة
 اإلسالمية
 الحكومية
 ماالنج
 

دريس  ارة ت  مه
الم ث: الك ويم بح  تق
ة  عن دريس  طريق  الت

وين ة وتك  البيئ
ة ى العربي د ف  معه
يدة د رش ن خال  اب
اي ان أمنت  آالمنت
 الجتوبية

ونتيجته أن عوامل الضعف 
ى   الم ف ارة الك يم مه لتعل

ة ب  د اللغة العربي يدة  معه  رش
د ن خال اي اب ان أمونت  آالمنت
ةنالج ل    وبي ين العوام ن ب م

ذآورة  ى تالم ف عل توق
توعب  م يس ذى ل درس ال الم
تيعابا  ة اس واد المدروس الم

 . جيدا

الهدى مفتاح 4
2003 

 رسالة(
 )يرالماجست
 الجامعة
 اإلسالمية
 الحكومية

 مهارة تعليم مشكالت
ة  الكالم ة  باللغ  العربي
ة  المدرسة  فى  الثانوي

باسوروان اإلسالمية

يم   اح تعل ه أن نج ونتيجت
ة    ة العربي مهارة الكالم باللغ
اءة المدرس    يتوقف على آف
يم  ف التعل اد موق ى إيج ف
ادة،   ار الم د، واختي الجي
واستخدام الطرق المتنوعة 
الب   وائج الط بة بح والمناس



 

 
 

 .وحبهم ماالنج
راضين  5

توفيق 
 الرحمن
2003 

 رسالة(
 )يرتالماجس

 الجامعة
 اإلسالمية
 الحكومية
 ماالنج

 
 
 
 

رآن    الوة الق تدريس ت
د    ى معه الم ف و الك
ة  ات القرآني الدراس

 سنجاسرى ماالنج

جوانب ونتيجته أن ال
المتشابهة فى جميع 

المعينة إال  المتغيرات
. متغير المواد الدراسية

وفى ناحية األهداف، آل 
ة والكالم من تدريس التالو

يهتم بتصحيح النطق طبقا 
قواعد علم التجويد واللغة ل

 ةفى طريق لكوآذ. العربية
التدريس، آالهما 
تستخدمان األساليب التى 
. تدور على تدريب النطق

التدريس  احلوعدد مر
صممت أيضا بأربع 
مراحل بالنسبة إلى طبقات 

 .المواد
 
 
 

سيف  6
 المصطفى

2006 
 رسالة(

 )يرتالماجس
 معةالجا

 اإلسالمية
 الحكومية
 ماالنج
 

يم   تراتيجية تعل اس
ى  الم ف ارة الك مه
يم   اه التعل وء اتج ض
ياق   ى الس تعلم عل وال

ام  ة (الع ة حال دراس
فى البرنامج الخاص  
ة    ة العربي يم اللغ لتعل
المية   ة اإلس بالجامع

 الحكومية ماالنج

ونتيجته هي استراتيجية 
تعليم مهارة الكالم باتجاه 

على السياق  التعليم والتعلم
العام التى استخدمتها 

هي  Jigsaw Methodطريقة 
استراتيجية جذابة وممتعة، 
وذلك ليكون الطلبة 
متحمسين ومنتبهين فى 
الدراسة وال يصيبهم الملل، 

من والطالب يحصلون 



 

 
 

. حصيلة جيدةعلى تعلمهم 
المشكالت التى يواجهها 
المعلم عند تطبيق  هذه 

باستراتيجية اتجاه  طريقة 
لتعليم والتعلم على السياق ا

اختيار المواد : العام هي 
التعليمية المناسبة لحياة 
الطالب اليومية، والمواد 

وحدات تنقسم إلى عدة 
دراسية لكي يستطيع أن 
تقسم إلى المجموعات 
المتعددة، ويحتاج إلى 
المؤنة إلعداد الوسائل 
التعليمية بعدد الفرقة أو 

 .المجموعة قبل التدريس
 
 
 

مرضيات  7
 رسمة
2003 

 رسالة(
 )يرتالماجس

 الجامعة
 اإلسالمية
 الحكومية
 ماالنج
 

م   ة معل دور إمكاني
ى  ة ف ة العربي اللغ
ارة الكالم   تطوير مه
ذات   دى تلمي ل
ة   ة الثانوي المدرس
ة  ة الحكومي الديني

 ماالنج

ونتيجته تدل أن إمكانية 
معلم اللغة العربية فى 
المدرسة الثانوية الدينية 

االنج لها دور الحكومية م
مهم فى محاوالت رفع 
مهارة الكالم لدى 
التلميذات، يظهر ذلك فى 
إمكانية تخطيط برنامج 
التعليم وتنفيذه والتقويم فى 
مهارة الكالم التى يقوم بها 
معلم اللغة العربية عموما 
تقع فى المؤهالت الجيدة، 
وآذلك فى المحاوالت التى 



 

 
 

يقوم بها المعلم فى رفع 
م إما فى مهارة الكال

الحصص الواجبة وإما فى 
الحصص اإلضافية 

برنامج التعليم (
فى المساء ) الخصوصي

حاولها المعلم بالحد 
األقصى، وآذلك إسناد 
البيئة اللغوية التى وجدت 

تظمنان مباشرة فى تآالهما 
مهارة الكالم لدى التلميذات 
مما يحرز القيمة فى معدل 

 ".جيد"
 
 
 

 /إيرنست 8
Ernest 1994

ريقة التكلم الدائري ط
ة  يم اللغ ي تعل ف
ة  ة آاللغ اإلنجليزي

 الثانية

نتيجته تدل على أن تطبيق 
طريقة التكلم الدائري تمكن 

فرص عديدة فى  منالطلبة 
توسيع اآتساب و توسيع 
آفاءة اللغة الثانية بل إن 
هذا شكل األنشطة التعليمية 
تحمل الطلبة إلى اآتساب 

 .االتصال الجيد
 

 Wolf /وولف 9
2003 

ين   دائري ب تكلم ال ال
ار  اتذ الختي األس
يم    رق التعل ن ط أحس

 في الفصل

تحتوي نتيجة بحثه على أن 
عملية التكلم الدائري هي 

ختراعات نوع من اال
 الفريدة تثير وعيا متعدد

سك اتمالالثقافات و تيّسر 



 

 
 

 االجتماعي
 لم الدائري التكلم تقنية عن البحث أن السابقة البحوث من يعرف
 بحث يوجد لم آذلك و اإلنجليزية اللغة تعليم في مرّآزة قليلة تزل
 .العربية اللغة تعليم في النظرية هذه طّبق الذي آخر

 
  



 

 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 عن تبحث نظريات بعض و دراسات إلى يستند البحث هذا إّن
 التكلم تقنية ثم العديدة مشكالته ثم تعليمها و الكالم مهارة و الكالم طبيعة
 .الدائري

  الكالم طبيعة -أ 
 برموز تكون أن إما المعانى مشارآة و تكوين عملية الكالم

 الكالم أن فرأى ،هارمير أّما 15.أحوال عدة في دونهاب أم ةلفظي
 الفرص شتى للطلبة يكون أن يعنى. االنتاجية المهارة من نوع
 و بالسالمة اللغة إنتاجية على لتمرينل الفصل داخل الكالم عند

 في الفصل خارج فيستخدموها التعبيرات بأنواع التجريب
 16.المستقبل

 يقّسم أن نونان رأى لهذا. الناس بين التفاعل قيمة الكالم
 الآتساب باألول فيراد 17.تفاعلي و امليتع تفاعل إلى التفاعل
 ذلك، إلى أضف. ةاالجتماعي لألغراض بالثاني يراد و األشياء،

 و بمعرفة األّم لغة غير اللغة رةمها استيعاب تتبع أن نونان قال
 مجرد  على االتصالية المقدرة تشتمل فال. اّتصاليتها مقدرة فهم

 و االجتماعية اللغة مهارة استيعاب مدى بل اللغوية المقدرة
 التكلم زمان و ماهية و آيفية المتكلم بها يعرف حيث المحادثة
 18.المناسبة
 
  19:هي خطوات بعدة تمر الكالم عملية نإ القادر عبد  قال

                                                 
15 Hayriye Kayi. 2006. Teaching Speaking: Activities to promote Speaking in a Second 

Language, The Internet TESL Journal, Vol. XII, No. 11, (Online) (http://iteslj.org// accessed on 
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16 Jeremy Harmer. The Practice of English Language Teaching  (England: Longman, 
2002), 246 

17 David Nunan, Second Language Teaching & Learning. (University of Hongkong: An 
InternationalThompson Publishing Company, 1999), 230 
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د  المتحدث يتحدث أن فقبل): االستثارة( الدافع  -1 تثار  أن الب , يس
 داخليا أو خارجيا يكون أن إما والمثير

ا  التفكير في دأيب, اإلنسان يستثار أن وبعد: التفكير -2 , سيقول  فيم
  فيها ويفكر ويرتبها أفكاره فيجمع

ث: الصياغة -3 ى حي اظ تنتق ل األلف ب والجم ي والتراآي ى الت  تف
دو  والتداخل, اإلنسان فيه يفكر اللذي بالمعنى ا  يب ين  جلي ذه  ب  ه
تم  اإلنسان تفكير إن إذ, وسابقتها المرحلة  رموز  طريق  عن  ي
  اللغة

را  يكون  أن ينبغي الذي: النطق -4 ثال , معب ا , للمعنى  مم  من  خالي
أ اللحن ين والخط ى ويتع د من عل در أن  للحديث نفسه يع  يبت
 :مثل التساؤالت ببعض نفسه

م لمن ) أ ة إن ؟ أتكل ذا عن اإلجاب تقوده التساؤل ه ة س  بطبيع
ال ى الح ر أن إل ن يتخي ردات م ب المف  والتراآي

يهم  يتحدث  من  لمستوى  يناسب ما والموضوعات ا , إل  وم
م تهم يالئ ا طبيع وق وم روق يش م وي تماع له ه اإلس , إلي

دة ة والقاع ة الذهني ي المتبع ذا ف بيل ه ي الس ا: ه  أن أمرن
 .عقولههم قدر علي الناس نخاطب

ا  سأتكلم؟ لماذا ) ب ين  وهن ي  يتع  الهدف  يحدد  أن المتحدث  عل
 مضمونة تحديد في يشرع أن قبل آالمه من

اذا  ) ت أتكلم؟ بم ا س تكلم ا يحدد وهن ادة لم ه م ا من حديث  مظانه
 المحدد  الهدف  ضوء  في  المتنوعة  ومصادرها الصحيحة

لفا عا س ه نصب واض ا: أن عيني ن م د م دث أح ا يح  قوم
 .لبعضهم فتنة آان إال عقولهم تبلغه لم بحديث
 انتاجية هو الكالم بأن االستنباط يمكننا النهاية ففي

 المتكّلم لدي ُتجمع إن الفرعية، مهارته استيعاب تلزم لفظية
 آخر مع فرد تفاعل عند آلها هذه فتنتفع اتصالية مقدرة أحسن

 . مختلفة ألغراض
 الكالم مهارة -ب 

 في طلباتهمت وتنفيذ حاجاته الشباع المرء وسيلة هو الكالم
 وممارسة تكرارا األآثر االداة وهي فيه، يحيا الذي المجتمع



 

 
 

 من االجتماعي تصالاال في قيمة وأآثر, الناس ياةح في واستعماال
  20.الكتابة

 من اإلنسان عن يصدر ما: بأنه الكالم تعريف ويمكن
 أو والسامع، المتكلم ذهن في داللة له شيئ عن به يعبر صوت
 ليس الذي الكالم فإن هذا، على وبناء. المتكلم ذهن في األقل على
 أصوات هي بل آالما، البعد السامع، أو المتكلم ذهن في داللة له

 21.لها المعنى
 المعتقدات نقل مهارة بأنه الكالم أو التحدث يعرف
 من اثواألحد واألفكار والمعانى واإلتجاهات واألحاسيس
 تعبير في صحة مع وإنسياب طالقة في اآلخرين إلى المتحدث
 عنصرين على  ينطوى التعريف وهذا. األداء في وسالمة
 22:رئيسين

 وهما النطقيةو للغويةا الصحة: والثاني ،االتصال ،األول
 بواسطته الذي الفن هو مفهومه في الكالم. التحدث عملية قوام

 جاربهوت وأفكاره ومشاعره واتجاهاته معتقداته نقل للمتكلم يتسنى
 23.غيره إلى

 
 

 الكالم مهارة تعليم -ج 
 شيئا يفعل آيف ليتعّلم مساعدته أو شخص رعاية هو التعليم

 قال ثم 24.النهاية فى أشياء عن بها يفهم و المعلومات إعطاء و
 الطلبة إلى وحدها المعلومات تهيئة أنشطة هو التعليم ليس أريند
 25.ليتفّكروا الطلبة تعليم أنشطة هو بل
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 اللغة لتدريس االساسى الهدف أن برأيه بورآارت فجاء
 جهده يبذل أن للدارس ينبغي و. االتصالية الكفاءة هو العربية
 األخطاء عوقو دون فيحول يمكن ما أحسن مهارته حسب ليفهم

 في الجارية الثقافية و االجتماعية النظم ثم المفردات و النحوية
 26 .االتصال أحوال عّدة

 أثناء مالئمة أنشطة يعّد أن للمعلم نبغىفي ذلك، إلى أضف
 إلى الكالم أنشطة نجاح خصائص أور قّسم لهذا و. الدراسة عملية
 في الموجودة فاألوقات الكالم، الطالب يكثر أوالها،: يلي ما

 مما أآثر الكالم بأنشطة للقيام الطلبة منها يستفيد الدراسة حّصة
 داخل المناقشة يعنى ية،الكل المشارآة ثانيتها، .المعّلم به يقوم

 ثالثتها،. آلهم يشترك بل طلبةال بعض بها ينفرد ال أن الفصل
 ثم أصدقاءهم يدى بين يتكلم أن الطلبة جميع بها هّم. عالية دافعة
 التعبير يريدون آراء لديهم و الموضوع يحّبون و يرغبون أنهم
 عند المقبول مستواها في الثانية اللغة تكون أن ورابعتها، .عنها

 مفهوم بكالم أشياء عن التعبير على يقدروا أن بها يقصد الطلبة،
   27.للغير شامل

 
 28:يلي ما يفعلوا أن للمعّلمين بإرشادات آايي جاء ثم

 هو الهدف، بلغة ليتكلموا لطلبته عديدة فرص المعلم يهيء -1
 تشارآية أو جماعية أعمال على تشتمل جيدة بيئة تصميم

 .المعلومات مشارآة آذلك و موثوقة وظيفة و مادة ثم
  الكالم أنشطة آل في الطلبة آّل اندماج المعلم يحاول -2
 الطلبة آالم أوقات تزيد حينما آالمه أوقات المعلم يخفض -3

 الفصل في
 الطلبة استجابة يواجه عندما إيجابية إشارة المعلم يظهر -4
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 الكالم، آثرة على الطلبة يحمل مؤثرا سؤاال المعلم يطرح -5
 المشكلة؟ هذه تستنبط آيف بكالمك؟ تقصد ماذا: ذلك مثال
 .ذلك أشبه ما و

 مثال. الطالب لدى الحسنة الرجعية بالتغذية المعلم يقوم -6
 .جّيد بعرض جئَت! أحسنت: ذلك

 فإنما به قيامهم أثناء الطلبة آالم أخطاء المعلم يصلح ال -7
 الكالم من االنتهاء بعد يكون اإلصالح

 ثم خارجه أم آان الفصل داخل الهدف لغة المعلم يستخدم -8
 البرنامج هذا ليساعدوا غيرهم و الوالدين مساعدة يطلب

 بمساعدتهم يستعّد و طلبته ليالحظ الفصل حول المعلم وريد -9
 أم آانوا فرديا الكالم على يتدربون حينما إليها احتاجوا إذ

 .جماعة
 الطلبة إليها يحتاج بمفردات الفصل دخول قبل المعلم يستعّد -10

 الكالم بأنشطة يقومون حينما
 عليهم يصعب الذين يعنى الطلبة، عّلة المعلم يشّخص -11

 أآثر المعلم يهّيء ثم الهدف بلغة أذهانهم في عما لتعبيرا
 .الكالم تدريب في إليهم فرص
 تعّلم أنشطة تكون أن يعني آايي بيان سبق مما لما تخليصا

 في حيوية أآثر آانوا و أآثر الطلبة اندمج إذ ميّسرة الهدف لغة
 عليه فيلزم المعلم أما. بأنفسهم مختلفة جمل بوضع الكالم أنشطة

 التفاعل ألداء عديدة فرص تهيئة على بها يقدر و تقنية يستخدم نأ
. حّرية العربية باللغة ببعض بعضهم يتفاعل أن هو و االتصالي
 الطلبة لدى اإليجابية الرجعية بالتغذية يقوم أن للمعلم وآذلك
 .اإلنشائية بالدافعية يتعّرفونها سوف

 النفس ثقة أن يعّرف حيث اإلنسانية النظرية من الحظنا إذا
 فلذا،. التعلم خبرة بنجاح هذا ويمكن اللغة تعّلم نجاح تدفع العالية

 غير من السليم المساعدة جّو في الدراسة عملية جرىت أن بد ال
 29.مهّدد

 
                                                 

29 Wikipedia, Self-esteem. Free Encyclopdia. (online) (http://en.wikipedia.org/wiki/self-
esteem), 2008 



 

 
 

 الكالم مهارة تعليم مشكالت -د 
 مهارة تعليم عند المعّلم يواجهها المشكالت بعض هناك

 يرغبون هم و ما، قوال الطلبة يتكلم ال: مثل الفصل، في الكالم
 تميل فقد ضابط غير عامرا الفصل يكون و األم، بلغة االتصال

 بالمشكلة مقارنة 30.عنها المعّلم ضبط تجاوز إلى لالحا هذه
و جويس أّنها  بورنس فرأى ما قوال الطلبة يتكلم ال هي و األولى

ول، عامل الثقافة آما لم يزل في أذهان األ 31.واقعة ألسباب ثالث
الطلبة نموذج بأنهم يستلزمون اإلنصات و مجرد السمع لشرح 
المعّلم و نموذج آخر أن ال يحتاج اآتساب اللغة الثانية إلى ما عدا 

و . تعّلم القراءة و الكتابة على آراساتهم ثم إآمال تمرينات الكتابة
النقل من اللغة  عليهم يصعبالعامل الثاني هو العامل اللغوي آما 

األولى إلى الثانية آاألصوات و التنغيم و موقف التأآيد عند نطق 
ثم الثالث يعني العامل النفسي و . اللغة العربية و ما أشبه ذلك

االنفعالي آخلفيتهم االجتماعية السيئة أو سوء الخبرات السياسية و 
 .قلة الدافيعة و أيضا شّدة الحياء في الفصل

 
 الدائري التكلم تقنية -ه 

 إذا الناس عقدهاي الماضي في الدائري التكلم أنشطة آانت
 أو المجتمع أمام مشكالت بل مشكلة في يتشاوروا أن أرادوا

 وسط به يقفون مستدير شكل على جالسون فالمشارآون. المجالس
 بها يشارك أفكار و رأي منهم فرد لكل. المشتعلة النار أو الغرفة
 األنشطة هذه تحتاج 32.يستمعونه اآلخرون أّما تهممشكال حل في
 فيستعمل الكالم عصى أّما. المشترآين بين القريبة العالقة إلى

 .التحكيم مجلس في الكالم يستحق من لتقرير
 القدماء ّيونكمرياأل اختاره الكالم عصى استعمال آان

 في آراءهم ويبدون المشترآون ليتكلم الفرصة تفضيل به فيقصد
 قول ُيسمع أن يضمن العصى أن متفقين آانوا و. التحكيم مجلس

                                                 
30 Fiona Lawtie, السابق المرجع , 1 
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 و مشترك بين فرق أي نيكو ال حتى المشترآين من آان قائل أي
 33.واحدة درجة فى  آلهم هموضع و اآلخرين بين

 أن مشترآيه لكل يستلزم الدائري، التكلم عملية بداية وفي
 شخص فأخذ. الساعة دقة اتجاه يدور متبادال الكالم عصى يمسك
 األول المتكلم أعطى ثم هاعلي ااّتفقو معّينة قراءة بذآر فبدأ منهم
. النهاية إلى الدور هذا مثل يدور و اآلخر، للمشترك العصى ذلك
 قد العملية هذه في. األول المتكلم فعل آما اآلخرون يفعل و يعيد ثم

 انتهاء بسبب فذلك المجلس، وسط يثبت و الكالم عصى دور يقف
 أن المشترك أراد إذ آسابقه العصى يدور ثم. رآينالمشت آالم
 فرصة المشترآين لكل بالتالي، و. أخرى مرة ذهنه في ماع يعبر
 العصى وضع ثم قبله، متكلمال نحو بالمداخلة يأتي أو فيها يتكلم
 .البحث انتهى حينما المجلس وسط أخرى مرة

 في المعلم استخدمها اإذ نافعة الدائري التكلم تقنية هذه
 وايشارآ و وايعبر أن الطلبة لدى الفرصة إلعطاء الدراسة عملية

 إجابة إلى المحتاجة غير المشكالت واجهوني عندما أو مآراءهب
 استفادها فرصة طالب آل لدى أن بمعنى فهذا .خاطئة أو صحيحة
 بالحرية ويشعرون المناقشة عند آراءه و حواسه عن يعبر و ليتكلم
 في التقنية هذه ترآز أن نستخلص أن سبق لما يمكننا. التعبير عند
 مكان و زمان هي الدائري التكلم أن دوسيال عّرف. الطلبة نفس

 مأفكاره عن الطلبة فيه يعبر سالم أمين مكان إنه بل المشارآة
 34.بحّرية

 بسيطة تقنية تكون أن بها ليقصد الدائري التكلم تقنية وإن
 شيئا يمسك المشترآين من طالب فيأخذ. الحّرة المناقشة إلى تقود

 شيء بأي يكون أن إما و صغير خشب أو آحجر ما صغيرا
 الزمن في المستخدم الكالم عصى من بديال أو رمزا آخر صغير

 حين في أما. التكلم فرصة يستحق الذي هو فقابضه الماضي،
 العملية هذه اتبعت هكذا. آخر طالبا فسّلمه الكالم من قابضه انتهى

 دلمجر الطريقة لهذه األقصى الغرض ليس. النهاية إلى مستمرة
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 السليمة البيئة تكوين أهمها إن بل إجماع أو تقرير إلى الوصول
 . الغير اعتراض دون حواسهم و أفكارهم عن للتعبير الطلبة لدى

 
 

 إلى الطلبة تحمل يعنى .الطلبة نفس في الطريقة هذه ترآز
 تنفع. الدراسة عملية عند المعلم سيطرة وتنهي اإليجابية األنشطة
 35:يلي آما الدائري التكلم طريقة

 .أفكارهم عن التعبير عند بالحّرية الطلبة شعور -1
 لتدريب المصّرفة البيئة تكوين تدفع المستدير شكلها إن -2

 الكالم
 الطلبة جميع بين العيني االتصال بها يكون -3
 االعتراض دون يتكلموا أن الطلبة يمكن الكالم عصى -4
 فيها يتكلم ةفرص طالب لكل -5
 جيدا المتكلم آالم الطلبة فيسمع المستدير بشكله -6
 دون أصدقائه أمام بحرية ليتكلم الطالب تدفع الطريقة هذه -7

 االعتراض
  

                                                 
35 Webster,  السابقالمرجع , 2 



 

 
 

 الثالث الفصل
 البحث يةمنهج

 
 و البحث مجتمع ثم البحث، منهج على تشتملف البحث منهجية أما

 أسلوب و البيانات صادرم ثم البحث أدوات و ،اختيارها أسلوب و عينته
 .الدراسة تنفيذ مراحل و البيانات، تحليل

 البحث منهج -أ 
نهج  الة م ذه  الرس ي ه ث ف تخدم الباح ي يس ث العمل البح

د  Classroom Action Research الصفي و  أح ي  ه ، البحث العمل
ة تطوير   أساليب تحليل المشكالت باستخدام العمل  التطبيقى وعملي

اءة  ل المالكف ر      كالت،شوتحلي ع العناص د جمي راء يش ى اإلج وف
ة       ،بعضها بعضا تعلم إعان يم وال هذا البحث الذي يعطي لعمل التعل

ظاهرة لترقية مهنة المدرس في استعداد الفهم واإلفهام حين درس  
وقال آسب اهللا إن البحث اإلجرائي هو      36.المدرس وتعلم المتعلم

ي الفصل     ري ف ي  يج ة الت دان التربي ي مي ث ف ذا   ،البح دف ه يه
اع    البحث لتحسين ولتنمية جودة التعليم والتعلم التي تتمثل في ارتف

درس   م ال  37.تشويق الطلبة في التعلم و محبة التعلم واستيعاب و فه
في     ي الص ث العمل وت إن البح ال إيب  classroom action)وق

research)   ة ا مجموعة من المدرسين ألجل       دراسة منظم وم به يق
أمّلهم في     إصالح العملية التعليمية خالل عملية تعليمية معينة مع ت

 38.نتائج هذه العملية التعليمية وتقويم مدى نجاحها
ى الصفى هي وجود العمل الضروري       حق يقة البحث العمل

يم    ي التعل درس ف دها الم ي وج كلة الت ل المش ذا. لتحلي داف  ،له أه
تي وجدها  البحث العملى الصفى ليست ألبراز أسباب المشكالت ال

بل أبعد منها إلعطاء حل المشكالت  المدرس في التدريس فحسب،
ى الص دريس أو البحث العمل ي الت درس ف د الم ة عن و لتجرب فى ه

                                                 
36 Rafiuddin, 1995. Rancangan Penelitian Tindakan : Konsep dan Aplikasinya. Makalah 

disampaikan pada Lokakarya tingkat lanjut Penelitian Kualitatif angkatan IV. Tgl 20 Nov 95-5 Jan 
1996, Lemlit IKIP Malang. 

37 Kasihani Kasbollah, Penelitian Tindakan Kelas (Malang:  Dirjen Dikti Depdikbud., 
1998), 34 

38 Rochiati Wiraatmadja. Metode Penelitian Tindakan Kelas. (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, Wiraatmadja, 2005), 12 



 

 
 

ا     يم أجمل مم األفكار في تطوير الظروف أو إصالحها ليكون التعل
 .قبل

 colaboratif partisipatorisيجرى هذا البحث بنظام تشارآي   
 .  وهو المشارآة بين الباحث والمدرس في الفصل

رى ث يج اإلجرات البح ة ب ا: التالي ام أوله ةب القي  المالحظ
اني . المدرس  و الدارسين  يواجها مشكلة يعّين و ليحلل المبدئية  الث
ا  و الخطة  تنفيذ ل  و المالحظة،  و تطبيقه ات  تحلي م  البيان ل  ث . التأّم

 :يلي آما يأتي عمليتها فخطوات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Harmer، 2002:345 /هارمير عن مكّيفة( الصف بحثال دور
 المبدئية المالحظة -1

ة  المالحظة  أما ا  فيقصد  المبدئي ات  أخذ  به  البيان
ودة ن الموج وال ع كالت أح ي المش ا الت  يواجهه
ين درس و الدارس د الم ة عن ة عملي يلة و. الدراس  بوس
ة  قلة الباحث وجد المقابلة ة  أنفس  ثق  و الكالم  فى  الطلب
 بها يقدرون ال سلبية الكالم تدريب عملية في هماشتراآ
ر ال على ا ع تعبي ا  رأوا م م  نأل. لفظّي م  المعّل ة  يعل  بطريق
ة دفع حيث ممل ه يشجع ال و الي رى طلبت م لي ة تعّل  اللغ

ر  ال أيضا  و إيجابيا العربية دريب  فرص  تكث . الكالم  ت

 المبدئية المالحظة

 الخطة تخطيط

 الخطة تطبيق
 غير
 البيانات جمع تقريرنات

 ناجح تأّمل



 

 
 

ادة  إعطاء  بمجّرد يعّد الحقيقي المعلم آان م  الحوار  م  ث
 .القراءة و ئلةاألس فرص

 الخطة تخطيط -2
ي ذا فف دور، ه اء ال ث ج ذ الباح ة بتنفي  الخط

 :هي البحث، ميدان في وجد بما مناسبة
 العملية تصميم -)أ 

ا ل أم ه لتكمي تخدم بحث ة الباحث فيس  تقني
تكلم دائري ال ي ال ة ف يم عميل ارة تعل الم مه  الك
ي ارة ليرّق الم مه ة آ ة الطلب ة باللغ ث العربي  حي
 :يلي آما الفصل فى باحثال طّبقها

 )الصور توصيف( الدائري التكلم تقنية
ل -)1 م فّض يجلس المعل ة ل ى الطلب كل عل  ش

 دائرة
 الطلبة إلى صَورا المعلم عوّز -)2
ّد -)3 م أع الم عصى" المعل ّين و" الك نظم ب  ال

 الجارية
ن -)4 ان لم ك آ ى يمس الم عل تلزم الك  أن فيس

مة  الصورة  عن يعّبر دا  في  المقّس ذه  ءابت  ه
 جميلة الزهرة. زهرة تلك: مثل. العملية

تمع -)5 رون يس الم اآلخ احب آ ابض ص  ق
 الكالم عصى

ى إذ -)6 الم انته تكلم آ ن األول الم ر ع  التعبي
ن ورة ع ه الص ليم فيلزم ى تس ى العص  إل

دور  ما حسب بجانبه الجالس صاحبه ة  ت  دق
 الساعة

تكلم  أن يلزمه الثاني، العصى قابض -)7 ا  ي  عم
ق ورةب يتعّل ة( الص ت آلم ة أم آان  و) جمل
 الصورة تلك عن يسأل أن أيضا له يجوز

وز -)8 ب يج أتي ال أن للطال الكالم ي م إن ب  ل
 عليه يقدر



 

 
 

زم -)9 ابض يل ى لق ر العص تنبط أن األخي  يس
 السابقين أصحابه تعبيرات جميع

 أخرى صورة المعّلم أعّد -)10
 )د – أ نقطة( قبل من فعلوه آما الطلبة فعل -)11
 المعروفة الصورة الطلبة أحد ليأخذ -)12
 مختارةال صورال أحد عن منهم طالب يتكلم -)13

 .الموضع اسم ذآر دون
و  أن الفرقة أعضاء من نياآلخر على -)14  يقوم

 المختار الموضع بتخمين
 الموضع عن المناسب السؤال لهم جاز -)15
ت -)16 ذه انته طة ه واب األنش حيح بج ن ص  م

 الطلبة تخمينات
 الدراسية المادة تنفيذ تصميم -)ب 

ادة  يصّمم أن شاركالم و المعلم يلزم درس  م  ال
ذا  و. الدراسة عملية قبل ذ  ه م  يراعي  التنفي د  المعل  عن

ة ة عملي زم و. الدراس ه الباحث يل تم أن أيضا نفس  يه
 التي الكالم أنشطة و المقصود، التعليم هدف: يلي ماب

يقوم ا س ة، به دار و الطلب ات مق ودة،ا األوق م لموج  ث
واد يم، م ائلها التعل تخدمة، فوس يم و المس ة تقي  عملي

ة ا.الدراس ول أم ى للوص ذ إل ادة تنفي ية الم  الدراس
دة، تعين الجي ث فيس المعلمين الباح رين ب او. اآلخ  لم
ان اركالم آ ي  ش د البحث ف ة عن ة عملي و الدراس  ه
س م نف ي، المعل ى الحقيق أل أن فينبغ رف و يس  يع
ا  الباحث ق  عم ادة ب يتعّل ذة  الدراسية  الم ا  طال  المنّف  م

 .الدراسة بعملية الحقيقي المعلم قام
وى ميم يحت ادة تص ي الم دور ف ى األول ال  عل

ةأ داف ربع د. أه ذ الهدف ُيعق ى المنّف اء ف تغرق لق  يس
وال ة 2×45 ط ون. دقيق ك وتك داف تل ي األه ) 1( ه
 أو أحوال  عن بها يعبَّر صفات ذآر على الطلبة قدرة

از خص إنج درة) 2( ش ة ق ى الطلب ؤال عل  و الس
درة ) 3( الصورة  عن المناسبة اإلجابة ة  ق ى  الطلب  عل



 

 
 

يف وال توص از أو أح خص إنج با ش ورة مناس  للص
ة  على الطلبة قدرة) 4( ين  المقارن ه " استعمال  ب  و" ل
ا" ت إذن،".له ادة آان وي الم ى تحت يف عل  توص
ا و ،خاصأش يلة أم  و الصورة هي المستخدمة الوس

يم  فيها التقييم عملية آذلك درة  لتقي ة  آالم  ق د  الطلب  عن
 .الدراسة عملية

ادة  تصميم يشتمل و دور  في  الم اني  ال ى  الث  عل
داف ةاربع د. أه ذ الهدف ُيعق ى المنّف اء ف تغرق لق  يس
وال ة 2×45 ط ون. دقيق ك وتك داف تل ي األه ) 1( ه
واع  ذآر على الطلبة قدرة درة ) 2( العمل  أن ة  ق  الطلب
ة  قدرة) 3( الصورة عن اإلجابة و السؤال على  الطلب
ى تعمال عل مير اس َو" ض َي" و" ُه ة" ِه  المتبع

ةهما درة) 4( بعالم ة ق ى الطلب ال توصيف عل  األعم
ة ت إذن،. المختلف ادة آان وي الم ى تحت يف عل  توص
ال ة، األعم ا و المختلف يلة أم تخدمة الوس ي المس  ه
ورة ذلك و الص ة آ يم عملي ا التقي يم فيه دار لتقي  مق
 .الدراسة عملية عند الطلبة آالم مهارة

دور  في  المادة تصميم يشتمل و ى  الثالث  ال  عل
دف د ه د. واح دف ُيعق ذ اله ى المنّف اء ف تغرق لق  يس
درة  هو  الهدف ويكون. دقيقة  2×45 طوال ة  ق  الطلب
ى ع عل ؤال وض اج س ى يحت واب إل م" ج  و" نع

يلة  أما. المختلفة باألعمال معّلقا"ال"  المستخدمة  الوس
ة  آذلك و الصورة هي يم  عملي ا  التقي يم  فيه دار  لتقي  مق

 .الدراسة عملية عند الطلبة آالم مهارة
دور  في  المادة تصميم يشتمل و ع ال ال ى  راب  عل

داف ةربعأ د. أه ذ الهدف ُيعق ى المنّف اء ف تغرق لق  يس
ة   2×45 طوال ك  وتكون . دقيق ) 1( هي  األهداف  تل
ات  الجسم  أعضاء ذآر على الطلبة قدرة ) 2( للحيوان
) 3( الصورة  عن اإلجابة و السؤال على الطلبة رةقد

درة ة ق ى الطلب يف عل ات توص ن الحيوان ة م  ناحي
ة ة و الهيئ اة و األطعم ات و الحي ت إذن،. الحرآ  آان



 

 
 

ادة وي الم ى تحت يف عل ات توص ا و ،الحيوان  أم
يلة تخدمة الوس ي المس ورة ه ذلك و الص ة آ  عملي
ة  عند ةالطلب آالم مهارة مقدار لتقييم فيها التقييم  عملي

 .الدراسة
تمل و ميم يش ادة تص ي الم دور ف امسال ال  خ
ى ة عل داف ثالث د. أه دف ُيعق ذ اله ى المنّف اء ف  لق

ة   2×45 طوال  يستغرق ك  وتكون . دقيق  األهداف  تل
درة) 1( هي ة ق ى الطلب ر عل ماء ذآ ه أس ) 2( الفواآ
) 3( الصورة  عن اإلجابة و السؤال على الطلبة قدرة
 و الشكل ناحية من الفواآه صيفتو على الطلبة قدرة

ذوق ت إذن،. ال ادة آان وي الم ى تحت يف عل  توص
ه ا و ،الفواآ يلة أم تخدمة الوس ي المس ورة ه  و الص
ذلك ة آ يم عملي ا التقي يم فيه دار لتقي ارة مق الم مه  آ
 .الدراسة عملية عند الطلبة

 النجاح عوامل عدادإ -)ج 
 :هي البحث، هذا لنجاح عوامل ثالثة هناك

ة آةارمش ) أ ة الطلب يطة أو اإليجابي د النش  عن
ة راد. الدراسة عملي ا ي ان إذا به غ عددهم آ  يبل
ين ة خمس درون بالمائ ى يق ؤال وضع عل  و س
 .الدائري التكلم عملية عند واحد سؤال إجابة

درتهم ) ب ى ق راد. الصورة توصيف عل ا ي  أن  به
ة يوّصف رون و الطلب ا يعّب ق م  بالصورة يتعّل

ا ي آم غ ينبغ ددهم ويبل ل ال ع ن يق ين ع  خمس
 صورة  عن جملتين وضع على قادرون بالمائة
 .واحدة

ة ) ت ة للطلب ي ثق الم ف وا إذ. الك اس بلغ وال مقي  مقب
ا اسل موافق رت مقي ان.  Likert /ليكي دى وآ  م
اس ا المقي ين م ى% 0 ب : رضوان% (100 إل

2004 :89.(39 
                                                 

39 Riduan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula. 
(Bandung: Alfabeta, 2004), 89 
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 ضعيف:  40% -% 21
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 الخطة تطبيق -3

ى ة وف ذا عملي ث، ه ث ماق البح ة الباح  بعملي
يم د التعل ن الب ما ع ي لمعل ه و الحقيق ذ علي واد تنفي  الم
ه  الحقيقي  المعلم أما للتعليم، وم  فإن دور  يق . المالحظة  ب

م  ة ترآز ث يم عملي ى  التعل ة و سؤال إل ئلة إجاب م األس  ث
يف ور توص ق إن. الص ة تطبي يم طريق ا التعل  مؤسس

ات  على ذآورة  العملي ل  من  الم ى  تتكون  و قب ة  عل  ثالث
 .واحدا قاءل آلها يستغرق حيث أدوار

 المالحظة -4
ي ة ه جيل عملي ع و تس ات جم ا البيان ع عم  وق

ق حين ة تطبي ة حين الطريق ة عملي ا يعرف الدراس  به
. البحث ميدان في الطريقة عملية تطبيق أحوال الباحث

ث ظ والباح ترآين، الح زم المش ه فيل دماج علي  االن
وري ع الف ترآين م ين المش ة ح ة عملي ا. الدراس  أم
ة ى زفترّآ المالحظ طة إل ة أنش ة و الطلب ارة ترقي  مه
 .الكالم عند ثقتهم نمّو و آالمهم

 االنعكاس و التحليل -5
 و البيانات الباحث يحّلل المرحلة، هذه في
 األدوات أو للبيانات النجاح بخصائص يقارنها

 لما. الكّمية و البيانات و النوعية البيانات هي الموجودة
 و الطلبة تقييم بنية من مأخوذة الكمية البيانات آانات
 أما. آمّيا الباحث يعالجها للمالحظة المراجعة قائمة

 الميدانية الكتابة من مأخوذة فإنها النوعية البيانات
 .نوعّيا الباحث يعالجها



 

 
 

ذي  بالتأمل دور آل نهاية في المعّلم قام وزن  ال  ي
ا  النجاح،  مؤشرات  به ا  يكون  أن إم العكس  أو ناجح . ب

إن م ف ب ل ث يكتس ة الباح وة النتيج ل المرج  فواص
ة  بإصالح آخر بدور الباحث ة  و الطريق  تطبيق  مراجع
ة ي الطريق ل ف ي الفص ى الدراس ب حت ث يكتس  البح
 .فيه فيقف النجاح خصائص حسب المرجوة النتيجة

  مجتمع البحث -ب 
و طالب   ذي سيعرضه الباحث ه ع البحث ال الصف مجتم

و الون   ة بول ة المنوري ة العالي ر بالمدرس االنجالعاش نة  ج م للس
 .م الذي يبلغ عددهم أربعون طالبا 2009 – 2008الدراسية 
م ار ت ذا اختي ة موضع الفصل ه ى الدراس ة أساس عل  نتيج
دون  الطالب  بعض  أن فيها تشفآا األولية المالحظة ة  يفتق  الدافعي

يم  عملية أثناء تعلم  التعل ذلك  و ،وال ة  ضعف  آ ديهم  الثق تك  في  ل  لمال
ك  جانب إلى. العربية باللغة درة  انخفاض  ،ذل ارة  في  الق  الكالم  مه

 مأنه  أو شفويا أفكارهم عن التعبير على قادرين غير انهم. للطالب
تطيعي ال اج ونس يط وصف إنت يء بس ى ؛لش رغم عل ن ال  مأنه م

ابقة  االستراتيجية إّن. واحد دراسي لفصل العربية اللغة وادرس  الس
تخدمهاا م س م المعل ط ل ة يع ة فرص الب آافي ة للط ة لممارس  اللغ

ة دمها. العربي م فق وارب المعل ع ح ة م ب و الطلب نهم طل ه م  قراءت
 .فحسب

 
 أدوات البحث -ج 

ع  ات،  لجم اج  البيان ث يحت ى  الباح ض  إل ي األدوات بع  فه
م  الطلبة تقييم بنية و المقابلة و للمالحظة، المراجعة قائمة ة  ث  الكتاب

 .الميدانية
د )1 تخدام يقص ة باس ة قائم ةللمال المراجع ى حظ ع يعن  لجم

دماج  عن البيانات ة  ان د  جواب  و سؤال  في  الطلب ة  عن  عميل
ذا . الدراسة ة  بوضع  عناصره  آال  المالحظ  فيشير  ه  عالم

 .المراجعة قائمة على) √(
د )2 ة يقص ع بالمقابل ات لجم ة البيان ة المتعلق يم بحال ة تعل  اللغ

ة  المدرسة  في  العربية ة  العالي و  المنوري ج  بول االنج،  الون  م



 

 
 

فومو درس ق ة م ة اللغ ن العربي دريس ع ارة ت الم مه  الك
ة  الباحث  مقا. الدائري التكلم بتقنية ة  مدرس  مع  بالمقابل  اللغ
 وأداة. البحث  هذا في التدريس بإجراءات يقوم الذي العربية
 .المقابلة نمط هي المستخدمة المقابلة
ة  تعتبر ي  المقابل ر  حد  إل تبيانا  آبي فويا  اس دال  ش ة  من  فب  آتاب
ة  في  شفويا معلوماته يعطي المستوجب فإن. اتاإلجاب  عالق

ة ا وإذا, مواجهي ام م ة ق اهر، شخص بمقابل إن م ة ف  المقابل
بح ل تص ى أفض ن وأعل رق م ع ط ات جم رى، البيان  األخ
دى باب إح ه األس اس يحب في روا أن الن رتهم يعب فويا فك  ش
ن ا، ع د آتابي وم أن وبع ائم يق ة الق ة بالمقابل ة عالق ع طيب  م

توجب ن المس ن م ى يحصل أن الممك واع عل ة أن ن معين  م
ات ة ذات المعلوم ري الطبيعي يتردد ةالس توجب س ي المس  ف

 40. آتابة بها اإلدالء
 آالمهم مهارة ترقية لمعرفة الطلبة تقييم بنية البحث استخدم )3

دماجهم و ة ينح ان ة عملي تهم أيضا و الدراس ي ثق الم ف  الك
 .تقييمهم و أنفسهم الطلبة نتيجة على مؤسسا

دان  في  المظاهر  لتسجيل  الميدانية الكتابة البحث استخدم )4  مي
 .للمالحظة المراجعة قائمة عاد ما التعليم

 
 البيانات مصادر -د 

 رمصاد و البيانات هذه رسم الباحث يمكن البيانات مصادر ولبيان
 :يلي آما ها
 البيانات جمع و النجاح عوامل وصف:  3.1 الجدول
 عواملرقم

 النجاح
 مصادرالبيانات

البيانات
ع  جم
 البيانات

 أدوات
 جمع
 البيانات

 تحليل
 البيانات

ارك 1  يش
ة  الطلب
اط   بالنش

طة  أنش
ة  الطلب
د  عن

 المالحظة، الطلبة
ة و  الكتاب

ة،الميد  اني

 المالحظة،
ة و  قائم

 المراجعة،

ارن  يق
ث  الباح
ات  البيان
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د  عن
ة  عملي
يم  و التعل
 التعلم

ة والمناقشة  هيئ
يم  تقي
ة  الطلب

 الذاتي

ة و  الكتاب
ة،  الميداني

ة و  هيئ
يم  تقي
ة  الطلب

 الذاتي

ن  م
ين  تحس

ة ي الطلب  ف
ة  عملي
يم   التعل
 بخصائص

 النجاح
در 2  يق

ة  الطلب
ى  عل
ف  وص
 الصورة

طة  أنش
ة  الطلب
د  عن
المناقشة

 المالحظة، الطلبة
ةالك و  تاب

ة،  الميداني
ة و  هيئ

يم  تقي
ة  الطلب

 الذاتي

 المالحظة،
ة و  قائم

 المراجعة،
ة و  الكتاب

ة،  الميداني
ة و  هيئ

يم  تقي
ة  الطلب

 الذاتي

ارن  يق
ث  الباح
ات  البيان
ن  م
ين  تحس

ة ي الطلب  ف
ة  عملي
يم   التعل
 بخصائص

 النجاح
ق 3  يث

ة  الطلب
ي  ف
الم  الك
ة  باللغ
 العربية

طة  أنش
ة  الطلب
د  عن
المناقشة

 المالحظة، لبةالط
ة و  الكتاب

ة،  الميداني
ة و  هيئ

يم  تقي
ة  الطلب

 الذاتي

 المالحظة،
ة و  قائم

 المراجعة،
ة و  الكتاب

ة،  الميداني
ة و  هيئ

يم  تقي
ة  الطلب

 الذاتي

ارن  يق
ث  الباح
ات  البيان
ن  م
ين  تحس

ة ي الطلب  ف
ة  عملي
يم   التعل
 بخصائص

 النجاح
 

 البيانات تحليل أسلوب -ه 



 

 
 

ام ث ق ل الباح اتالبي بتحلي ي ان ر ف ل آخ ل آ ع .العم  جم
ات بح البيان ات وتص وفرة المعلوم دى  مت ث ل ن الباح ل م  عم
الب ي الط ار ف ة االختب ة ونتيج د المالحظ ة بع ة،, عملي  والمقابل
ق ل، وتطبي دأ العم ي الباحث يب ذ ف ل تنفي ات تحلي يرها البيان . وتفس
زامن  البحث  هذا في الموجودة البيانات وتحليل ة  مع  يت  جمع  عملي

ات البي ذا  ان ل  وه ل  التحلي كل عم اج  مش ى  يحت ر  إل دقيق التفكي  ال
ات  تنوع إلى تسبب العديدة البيانات جمع طرق ألن والصبر،  البيان
 .المجموعة

ات  المعلومات تحليل من الباحث يتمكن ولكي د  أوالبيان  الب
 :آالتالي البيانات تحليل خطوات يتبع أن
 البيانات عرض -1

تمل رض يش ات ع ى البيان ر ةعملي عل يم التحري  والتنظ
ب ات وترتي ي البيان داول ف ذلك الج ة وآ ار عملي ع اختص  جم
ات ا البيان ى وتفريقه رة إل يلة الفك ة والفص ى أو المعين  إل
 .المعين الموضوع

ات فعرض ة البيان ات آمجموع ة البيان ة المنتظم  والمرتب
تنتاجها يمكن حتى ة وتخطيط اس ا، العمل خطوة أي ذا منه  فبه
 .البيانات تلك وتنظيم بتحرير ثالباح يقوم العمل

  وتبويبها البيانات تصنيف -2
د ق أن بع ه الباحث طب ع أدوات ن وتجم ات، م وم البيان  فيق
 وضع  هو  التصنيف فإن.  بجمعها يقوم التي البيانات بتصنيف

ا  خاصة  فئة في فرد آل ه  تسهل  بحيث  به زه  معرفت  عن  وتميي
  41.غيره

 
 جدول إلى األدوات هذه من البيانات بنقل الباحث يقوم ثم 
ا  يمكن  حتى مناسب لنظام وفقا للتبويب ى  وتفسيرها  تحليله  عل
   42.منظم نحو
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وم   ي الباحث يق ذه ف وة ه د الخط ين بتحدي ات وتعي  البيان
ه  تبقى  حتى  النافعة غير والبيانات النافعة ات  لدي ة،  البيان  النافع
م رق ث ث يف ات الباح ة البيان لها المجموع ى ويفص ب عل  حس

 .قدمها التي البحث مشكلة
 وتفسيرها البيانات تحليل -3

ي ذه ف ة، ه ل المرحل ث يحّل ات الباح ايقا و البيان  رنه
ات  هي  الموجودة  األدوات أو للبيانات النجاح بخصائص  البيان
أخوذة  الكمية البيانات آانات لما. الكّمية و البيانات و النوعية  م
ن ة م يم بني ة تقي ة و الطلب ة قائم ة المراجع ا للمالحظ  يعالجه

ا الباحث ا. آمّي ات أم ة البيان ا النوعي أخوذة فإنه ن م ة م  الكتاب
 .نوعّيا لباحثا يعالجها الميدانية

 
  



 

 
 

 الرابع الفصل
 تحليل النتائج و مناقشتها

 لمحة عن المعهد المنورية - أ
 تأسيس المعهد المنورية -1

الهيكل التعليمي في المدرسة العالية المنورية تحت 
إشراف شؤون اإلدارة التعليمية الوطنية، لكن المدرسة التي 

ورية اإلسالمي قوم فيها الباحث ببحثه تقع في بيئة المعهد المن
وأن جميع طالبها آلهم من طلبة المعهد الشهير بمعهد 

الباحث تاريخ المعهد المنورية في تقديم لمحة  كتبف. األطفال
 .المدرسة المتوسطة المنورية بوالوالونج ماالنج

 المنورية معهد سعيد مفتوح محمد الكريم الشيخ أسس
 7 بالتاريخ الموافق. م 1983 يولي 28 التاريخ في اإلسالمي

 أن قبل من يتوقع ال آان أنه مفتوح أبان آما. هـ 1402 شوال
 ويلقي. جودته و وسعه و آبره في اآلن هو آما المعهد يبني

 المبادئ أن ضعهاوتو بخضوعه الفرص من آثير في مفتوح
 آل من أهم الوجود": هي المعهد بناء" نجاح" في التوجيهية

 ".شيء
 الموجودة، المعهد بنيان جميع على المبادئ تلك وتشمل

 من موجودا آان ما للطلبة يضيق متى البناء يبنى حيث
 .البنيان
 الحفاظ أسرة

 سنة الشرقية جاوى غراسيك بجارين ولد مفتوح إن 
 محمد لشيخل عشر ثالثة عددهم و األبناء أآبر وهو. م 1956
 آان. مرضية زوجه و له المغفور الحافظ معين ابن سعيد
 قراءة تعليم في وطلبته أوالده نحو شديدا بيامر سعيد الشيخ
 حفاظ طالبه أآثرية و أوالده يصير حيث وحفظه، القرآن
 آما وأقاربه سعيد الشيخ طالب سائر بذلك يعترف القرآن،
 إلى حينئذ المشاييخ آبراء من آثير تعليمه بانضباط يعترف
 .الحاضر وقتنا



 

 
 

حمد م: ولده األولنشأة  ويفترض أن هذه هي طبيعة  
في سنوات؛ و  9مفتوح، حيث أآمل حفظ القرآن وهو في سن 

طريقة تعليم قراءة القرآن الكريم وحفظه إلي طالبه اليوم فى 
 .معهد المنورية اإلسالمي

مرفوعة بنت : أن زوجه والده مع زوجته اآلن بعدو  
المكرم الشيخ محفوظ من آافنجين ماالنج، سكن في بيت 

 .قرية سوديمورو بولوالونج زوجته لمدة قبل هجرته إلى
 هجرة مفتوح إلى سوديمورو  

مفتوح على الهجرة إلى  حملتأسباب  هناك
اهللا بأن يقيم نقطة  بتسوديمورو، والضابط منها أنه قد آ

دعوته فيها نحو مجتمع سوديمورو وما حولها حيث ال 
 . يعرفون العلوم الدينية حينذاك إال قليال

هاجر مفتوح الشاب ففي منتصف السنة الثمانين، 
ا وسكنو سوديموروابن وبنتان، إلى : وزوجته وثالثة أوالده

: ما سعاه والده ستمّراو من هنا . البيت البسيط المستأجر في
 .تعليم القرآن وحفظه

وبمرور الوقت، انتشر الخبر أن في قرية سوديمورو 
بولوالونج ماالنج معهد األطفال المتخصص لتعليم القرآن 

موا لأوالدهم فيه ليتع وضعواآثير من الناس  وحفظه، حيث
نتشر اتسع الخبر ليس في منطقة ماالنج فقط، بل او. القرآن

 .إلى أنحاء بلدة اإلندونيسية
 بيانات المدرسة -) أ

الباحث  فرأىبناء على أهمية معرفة مكان البحث،
المنورية، وذلك  أهمية عرض األحوال عن المدرسة العالية

 :يبالبيانات آما يل
  البيان عن مدرسي المدرسة وموظفيها    -)1

يبلغ عدد مدرسي المدرسة المتوسطة المنورية 
: قدر ثالثين نفرا 2009 – 2008للسنة الدراسية 

قام جميع . فينظستة وعشرون مدرسا و أربعة مو
المدرسين بعملية التعليم حسب تخصصهم الالئق 



 

 
 

بكفائتهم، ويعرف ذلك بما عندهم من الشهادة 
 . دراسية الجامعيةال

 بيان التالميذ -)2
إحدى المدارس من ن المدرسة المنورية إ

الموجودة داخل المعهد المنورية، وبالذات، آان 
جميع تالميذها طلبة المعهد، يسكنون فيها آل يوم 
وال يرجعون إلى بيوتهم، ألنهم يأتون من أنحاء 

 و في السنة الدراسية. المناطق في إندونيسية
: يبلغ عددهم، ذآورا وإناثا حوالي 2008-2009

طالب الصف الثالث و  61طالبا؛ الشامل إلى  420
طالب الصف  100طالب الصف الثاني و  60
 .ةويتكون عدد الطلبة حسب الفصول المقسم. األول

 المناهج وأنشطة التعليم -)3
بولوالونج المنورية  العاليةتتبع المدرسة 
 التعليمها وزارة تالتي أخرج مناهج المدرسة العالية

تستخدم : 2005-2004: سنة الدراسية الالوطني منذ 
هذه المدرسة نظام الذي يعتمد على أساس الكفاءة 

. باإلضافة إلى ذالك  KTSPواآلن في االندماج بـ
منها . فتملك المدرسة خصائص محلية مدروسة

المشهورة لدى  "أهل السنة والجماعة" درس
ين و درس اللغة العربية و درس المسلمين النهضي
 .المهارات اليدوية

آما في الدروس المحلية األخرى، آان درس 
 .للدارسين حصتين في األسبوع قدماللغة العربية ي

 
 تحليل البيانات و تفسيرها - ب

الى تحليل البيانات  المستندةيقدم هذا الفصل النتائج 
مهارة في تعليم ي التكلم الدائرالمجمعة الناشئة عن تنفيذ أسلوب 

 تنفيذ عقبسلوب األويعرض أيضا مناقشة النتائج وتعديل . الكالم



 

 
 

على أساس إنجاز معايير  وتعرض النتائج. أسلوب التكلم الدائري
 . النجاح

  1نتائج البحث في الدورة  -1
يتألف  حيث1ويعرض هذا القسم بيانات طوال دورة 

 . 1دورة المن إنجاز معايير النجاح في 
 مشارآة الطلبة  -)أ 

الطالب بنشاط خالل اندماج المعيار األول هو 
الطالب بنشاط اندماج بر واعُت. عملية التعليم والتعلم

 ٪ 50خالل عملية التعليم والتعلم ما اذا آان هناك 
 سؤال وب اإلتيان يقدرون علىمن الطالب الذين 

تدّل . عملية أسلوب التكلم الدائريجواب واحد في 
ان مشارآة على ن تقييم الطالب الذاتي البيانات م

آثير و. منخفض أنشطة التكلم الدائريالطالب خالل 
استخدام لغتهم األم أو بالمحادثات  ونخلطمنهم ي

آان مقترنا العربية، من واحد منهم ، فاألندونيسية
، )ماذا نفعل مع الصورة؟" (diapakan gambar ini"مثل 

)". ؟أريلجلد  ما شأن"( ماذا؟ kulitnyaأريل لون 
 aku"أجابوا على األسئلة في األندونيسية أيضا، مثل 

ngerti) "فهمُت أنا( ،"telinganya) "وعالوة ). األذن
" irunge"لغتهم األم ذلك أن بعضهم من أجاب بعلى 

أن آثيرا من الطالب لم أضف إلى ذلك، ). أنفه(
فقط  ٪ 7يبلغ أن على البيانات  دّلتو. يسأل سؤاال
. اللغة العربيةب أتوا بسؤال وإجابتهب الذين من الطال

 . 4.1 الصورةالبيانات واردة في 
الطلبة الذاتي،  تقييمهيئة لى إباالضافة 

 تآان انهإ. قائمة المالحظةلأداة إضافية فتستخدم 
ستخدم لمعرفة مشارآة الطالب في عملية التعليم ُت

ثم تعرض . التكلم الدائريوالتعلم آأثر تنفيذ أسلوب 
. 4إلى  1بين المدى أرقام  في هيئةمشارآة الطالب 

قاموا من الطالب  ٪ 25 - ٪ 0عني ت 1ن نتيجة أ
من  ٪ 50 - ٪ 26يعني أن  2نتيجة و؛ بالمشارآة



 

 
 

 ٪ 51يعني أن  3و نتيجة ؛ قاموا بالمشارآةالطالب 
 4و نتيجة ؛ قاموا بالمشارآةمن الطالب  ٪ 75 -

اموا قمن الطالب  ٪ 100 - ٪ 76يعني أن 
فدّلت . 3هي وآانت النتيجة المتوقعة . بالمشارآة

 2هي البيانات من قائمة المراقبة ان معدل النتيجة 
 )3 الملحقانظر (

 قدرة مهارة الكالم للطالب في وصف صورة  -)ب 
وصف من طالب الالمعيار الثاني هو تمكن 

ما يتعلق بالصورة  يمكن الطالب وصفف. الصورة
الطالب قادرين على  يعتبر. ايصفوهالتي ينبغي أن 

من الطالب يمكن أن  ٪ 50وصف الصورة في حال 
في وصف . لتين لصورة واحدةتؤدي إلى جم

آّونوا آلمات مثل ، وآثير منهم فقط الصورة
ثم عبارات غير ، ، الخ"جميلة"، و "أبيض"

األخطاء النحوية ، و"جسم له سمين"، مثل صحيحة
البيانات هرت و بالتالي، ظ". هي جسم طويل"مثل 
من الطالب  ٪ 8تقييم الطالب الذاتي أن هيئة من 

إلى انظر (لصورة واحدة يقدرون على تأدية جملتين 
 )4.2الصورة 
 

 الثقة بالنفس لدى الطالب -)ج 
الطالب الثقة بالنفس لدى المعيار الثالث هو 

في مستوى بالنفس ثقة ال لديهم أّن فاعُتبَر. في الكالم
 0بين  ويكون مدى المقياس. Likertمقياس آاف من 

  43.٪ 100الى  ٪
تقييم الطالب شكل تم حصول البيانات من 

تحتوي . Likertمقياس باستخدام ثم تحلَّل بعده الذاتي 
عندما  هممشاعرعلى طالب الذاتي تقييم الهيئة 
، هم على سعادةوتضمنت مشاعر. العربية واتكلم

                                                 
43  Riduan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula. 

(Bandung: Alfabeta, 2004), h. 89 



 

 
 

 ظهرتو. وليس بفخر ،خجولةو ، خشية، واسترخاء
سعادة ، ألول مرة. ةالبيانات أن ثقة الطالب منخفض

أن تشير والبيانات . العربية واالطالب عندما تكلم
ويحصل . العربية واليتكلم سعداء يكونواب لم الطال

الطالب ال يخشى ند الثاني ، الَب. ٪ 27 لمقياس إلىا
وأظهرت البيانات أن يشعر . العربية واعندما تكلم

البند . ٪ 30 ويحصل المقياس. بالخشيةالطالب 
. العربية وااسترخاء الطالب عندما تكلمهو الثالث 

وأظهرت البيانات أن الطالب ال يشعرون بارتياح 
البند . ٪ 34 لمقياسويحصل ا. العربية واعندما تكلم

 واالطالب بالفخر عندما تكلمشعور الرابع عن 
يحصل المقياس وأظهرت البيانات أن . العربية

 ينوهو ما يعني أن الطالب غير فخور. ٪ 32إلى
أنهم وأظهرت البيانات . العربية ونعندما يتكلم
 25 ويحصل المقياس. العربية واتكلميأن  يستحيون

 . 4.3 لصورةافي  مورودةالبيانات . ٪
 

  1المراجعة في الدورة  -2
، أدخلت بعض 1الدورة  مستندا إلى نتائج البحث في

التغييرات في عملية التعليم والتعلم في الجهود الرامية الى 
مع ذلك ، . الطالب للتعبير عن أفكارهم شفويا عن الصورة

حتاج بعض جوانب التعليم والتعلم واستراتيجيات إلى ي
في معايير المتوّقع ين من أجل تحقيق الهدف تحسالتنقيح وال

لطالب أن يستطيعوا طرح حيث يرجى االدراسة فيها 
االسئلة واالجابة على اسئلة ووصف الصورة بشكل 

، والتخطيط لتالي، هناك حاجة إلى دورة أخرىوبا. صحيح
 :الجوانب التالية  مكّونة من 2للدورة 

 لطالب لالمعلم يعطي صورة واحدة فقط  -)أ 
يعنى ، تسليم الصورةبعد  التكلم الدائريقح إجراء ُن -)ب 

هم قادَتالتي سأل أعضاء المجموعة األسئلة يأن 



 

 
 

 واصفيينبغي أن ف ،ومن ثم. لتخمين الصورة
 . الصورة

يعطي المعلم خمس دقائق للطالب للتفكير قبل  -)ج 
 .الكالم مزاولة مهارة

 
 
 

  2نتائج البحث في الدورة  -3
دورة اللقسم البيانات في جميع أنحاء ويعرض هذا ا

 . 2دورة الوهو يتألف من إنجاز معايير النجاح في . 2
 مشارآة الطالب -)أ 

يشارآون ، وآان الطالب ألول معايير النجاح
أنهم  واعتبر. ل عملية التعليم والتعلمبنشاط خال
لتعلم، إذا آان بنشاط خالل عملية التعليم وايشارآون 

 تأدية سؤال و جواب واحد قدرونمنهم ي ٪ 50هناك 
تقييم هيئة البيانات من . أنشطة التكلم الدائريفي 

أن تحسنت مشارآة الطالب تشير الطالب الذاتي 
ومع ذلك ، فإن التحسن . أنشطة التكلم الدائريخالل 

من الطالب  ٪ 29آان هناك . لم تف بمعايير النجاح
 ، الينفي حأما . في اللغة العربية أتوا بسؤالالذين 

في المائة من  27يرد على سؤال في العربية  سوى 
باالضافة ). 4.1 الصورةانظر (الطلبة من فعل ذلك 

اظهرت بيانات من  ، والذاتيتقييم الطلبة هيئة الى 
 .2.5قائمة المراقبة ان معدل بلغ درجة 

 قدرة الطالب في وصف صورة  -)ب 
وصف من طالب الالمعيار الثاني هو تمكن 

يمكن الطالب وصفها فيما يتعلق بالصورة . الصورة
الطالب قادرين على  فاعتبر. وهاصفيالتي ينبغي أن 

 يكّونوا يمكن أن هممن ٪ 50وصف الصورة في حال 
، مقارنة مع الدورة السابقة. واحدةجملتين لصورة 

وعدد من الطالب الذين وصفوا صورة في 



 

 
 

. منخفضستخدم الكلمة العربية من ياألندونيسية و
يؤدي بعض األخطاء بعضهم لم يزل ، ومع ذلك

 واتكلم بعضهم، و" جلد األبيض"النحوية 
تقييم الطالب هيئة اظهرت البيانات من . األندونيسية
 يستطيعون تكوينمن الطالب الذين  ٪ 20الذاتي ان 

 ) 4.2 الصورةانظر (جملتين لصورة واحدة 
 الثقة بالنفس لدى الطالب -)ج 

الطالب لدى الثقة بالنفس المعيار الثالث هو 
اذا أن لديهم الثقة بالنفس الطالب واعتبر . في الكالم

تدّل . من مقياس ليكيرت آافيفي مستوى  واآان
تحّسنت ثقة تقييم الطالب الذاتي أن هيئة البيانات من 

، ألول مرة. 1دورة الأآثر مما آانت عليه في  أنفسهم
. بيةالعر واالطالب آانوا سعداء عندما تكلمأن 

ال البند الثاني ، الطالب . ٪ 47 يحصل المقياس
وأظهرت البيانات أن . العربية واعندما تكلم ونخشي

. ٪ 38 و يحصل المقياس . بالخشيةيشعر الطالب 
 وااسترخاء الطالب عندما تكلمعن البند الثالث 

وأظهرت البيانات أن الطالب ال يشعرون . العربية
 و يحصل المقياس . العربية وابارتياح عندما تكلم

 واالطالب عندما تكلمعن فخر البند الرابع . 36٪
. ٪ 49وأظهرت البيانات أن الطالب حققت . العربية

بالفخر عندما  شعروا وهو ما يعني أن الطالب
في البند الخامس آان الطالب . يتحدثون العربية
أنهم وأظهرت البيانات . العربية واالخجل عندما تكلم

 39 و يحصل المقياس . العربية والمتك يخجلون حين
 ) 4.3الصورة انظر ( ٪

 
 

  2المراجعة في الدورة  -4
اإلجراء من هما . تشمل جانبين 2التنقيحات للدورة 

بالتزامن . التدريس والتعلمالتكلم الدائري  و عملية وأسلوب 



 

 
 

إعطاء وقت للطالب التكلم الدائري مثل مع إجراء تقنية 
وال . ، آان بال جدوىآالمهممهارة  وامارسيللتفكير قبل أن 

ت في لمحة واالبتسامة اوقبعض األ وايزال الطالب قض
ولذلك ، فإن . بسبب وضعهم الخجل هذا. على واحد آخر

بعض  لهم ن ما زالللتفكير ّال عليهم وقت عَطيالطالب لم 
 ونمارسي همأن. على بعض بعضهمت لتلقي نظرة اوقاأل

لوا أصدقائهم عن المفردات و سأ ،مباشرة مهارة آالمهم
" نعم أو ال"تحتاج إلى إجابة أسئلة  ونمارسي، ثم العربية

التعليم والتعلم عملية ، وعالوة على ذلك. لتخمين الصورة
تحتاج كون أآثر ترآيزا على بناء أسئلة تس 3دورة الفي 

مسابقات أو  هبطالَّعلى قدم المعلم  ".نعم أو ال"إلى إجابة 
أما . وقد أجريت المباراة تقليديا. رةالصو تخمينألعاب 

تحتاج أسئلة أن يسأل الطالب فييلزم ، النشاط في المباراة
 ."نعم أو ال"إلى إجابة 

 3نتائج البحث للدورة  -5
. 3دورة الويعرض هذا القسم بيانات في جميع أنحاء 

 . 3دورة الوهو يتألف من إنجاز معايير النجاح في 
 مشارآة الطالب  -)أ 

تقييم الطالب الذاتي هيئة البيانات من  اظهرت
عملية التكلم مشارآة الطالب خالل تحّسنت ان 

باللغة  سألوامن الطالب الذين  ٪ 38آان . الدائري
في المائة من الطلبة الذين أجابوا على  36العربية و 

التحسن بمعايير بل لم يقف . سؤال باللغة العربية
الطالب تمكنوا كثير من ف، لةهو طرح األسئ ،النجاح

غير أن ". نعم أو ال"تحتاج إلى إجابة من بناء أسئلة 
جلد هل لديها "، مثل فيهاخطاء األ واارتكببعضهم 
طالب التقييم هيئة باإلضافة إلى  .وغيرها"األبيض؟
المالحظة المرجعية من بيانات الأظهرت  ، والذاتي

 .3.25هو درجات  معدلوآان . هذا التحسن
 في وصف الصورة  قدرة الطالب -)ب 



 

 
 

قدرة الطالب في وصف صورة في ال تقيَّم 
ألن الهدف من خطة الدرس في هذه الدورة  3دورة ال

نعم "تحتاج إلى إجابة طالب لبناء أسئلة الهو تمكن 
اي وصف  يقومواولذلك ، فإن الطالب لم . "أو ال

تحتاج على ممارسة أسئلة  وارآز مإال أنه. للصورة
 ."نعم أو ال"إلى إجابة 

 الثقة بالنفس لدى الطالب -)ج 
تقييم الطالب الذاتي هيئة اظهرت البيانات من 

 أآثر مما آانت عليه فيبأنفسهم  تحّسنت الثقةان 
الطالب سعداء عندما آان  ،ألول بند. 2دورة ال

آانوا سعداء  هموأظهرت البيانات أن. العربية واتكلم
البند . ٪60 و يحصل المقياس. العربية عندما تكلموا

. العربية واعندما تكلم غير خائفين، الطالب الثاني
. العربية واعندما تكلم هم خشواوأظهرت البيانات أن
استرخاء  هوالبند الثالث . ٪44 و يحصل المقياس

وأظهرت البيانات . العربية واالطالب عندما تكلم
و . العربية واسترخاء عندما تكلمباال هم شعرواأن

لبند الرابع آان الطالب ا. ٪45 يحصل المقياس
وأظهرت . العربية وابالفخر عندما تكلميشعرون 
وهو ما يعني أن . ٪62 يحصلون همالبيانات أن

البند . العربية وابالفخر عندما تكلمشعروا الطالب 
 والخجل عندما تكلميشعرون باالخامس آان الطالب 

أن  ونخجليال أنهم وأظهرت البيانات . العربية
البيانات . ٪45 و يحصل المقياس. يةالعرب واتكلمي

 .4.3 الصورةفي  مورودة
  3المراجعة في الدورة  -6

 في إعطاء النتيجة للمجموعة التي هناك تنقيح طفيف
أن تعّلق آل مجموعة و  في وقت سابقهم ورقة عمل تأنه

لتشجيع الطالب  هذا العملوآان . ورقة العمل ألواح الكتابة
أعضاء بين  اتعاونيإلى النهاية ل ورقة عم تأديةعلى القيام ب
 .المجموعة



 

 
 

  4نتائج البحث في الدورة  -7
. 4دورة الويعرض هذا القسم بيانات في جميع أنحاء 

 . 4دورة الوهو يتألف من إنجاز معايير النجاح في 
 مشارآة الطالب  -)أ 

تقييم الطالب الذاتي هيئة اظهرت البيانات من 
ملية التكلم عان تحسنت مشارآة الطالب خالل 

من الطالب  ٪57وأظهرت البيانات أن . الدائري
أجابوا  هممن ٪53سؤال باللغة العربية و أتوا بالذين 

 ةالنسبة المئوية المتوقع. على سؤال باللغة العربية
واحد جابة عن سؤال إ و يأتوا بسؤالللطالب ان 

. أآثر من النسبة المئوية للطالب في معايير النجاح
السؤال و وخالل . 4.1 الصورةفي  ودةمورالبيانات 

 واستخدما، فإن معظم الطالب جابة على السؤالاإل
، الذاتيالطلبة هيئة تقييم باالضافة الى . العربية

اظهرت البيانات المستمدة من المالحظة المرجعية 
 ). 3 الملحقانظر ( 3.5وآان متوسط درجة . تحسنا

 قدرة الطالب في وصف صورة  -)ب 
الطالب الذاتي هيئة تقييم يانات من اظهرت الب
وأظهرت . في وصف صورة واان الطالب تحسن

جملتين في  آّونوامن الطالب الذين  ٪60البيانات أن 
المتوقعة النسبة المئوية . وصف صورة واحدة

جملتين في وصف صورة واحدة  يكونواللطالب ان 
 مورودةالبيانات . في معايير النجاح ما يبدوأآثر م

 . 4.2 ورةالصفي 
 الثقة بالنفس لدى الطالب -)ج 

تقييم الطالب هييئة ظهرت البيانات من أ
 في اثقة الطالب مما آان عليه تنالذاتي ان تحّس

الطالب سعداء يعنى آان البند األول . 3دورة ال
وهو . ٪ 76 ويحصل المقياس. العربية واعندما تكلم

 واما يعني أن الطالب آانوا سعداء عندما تكلم
 ونالطالب ال يخاف يعنى أن بند الثانيلا. عربيةال



 

 
 

وهو . ٪70 يحصل المقياس. العربية واعندما تكلم
 واآانوا في غاية الراحة عندما تكلم هميعني أن
الطالب بالفخر عندما  شعرالبند الرابع . العربية
، مما يدل ٪80و يحصل المقياس . العربية واتكلم

البند . العربية واجدا عندما تكلم فخورين على انهم
و يحصل . العربية واالخامس عن الخجل عندما تكلم

م آانوا غير خجلين وهذا يعني أنه. ٪ 69 المقياس
المتوقع من تحقيق فال. التحدث باللغة العربية عند

آما آان في بيان آان أآثر من آاف  ليكيرتمستوى 
 .4.3الصورة  في  مورودةالبيانات . معايير النجاح

  4في الدورة المراجعة  -8
، 4دورة المعايير النجاح منذ  تن تحققأآشف وقد 
و من أجل  ،نعم. كن هناك حاجة إلى دورة أخرىولذلك لم ت
تنقيح طفيف على أما . 5جراء دورة إ، قرر الباحث االتساق

. هملاعمأمجموعة من نتيجة أوراق آل طريقة عرض 
وآان آل فريق أن يقدم لهم أوراق العمل نتيجة أمام 

 . فصللا
  5نتائج الدورة  -9

. 5دورة الويعرض هذا القسم بيانات في جميع أنحاء 
 . 5دورة الوهو يتألف من إنجاز معايير النجاح في 

 مشارآة الطالب  -)أ 
تقييم الطالب الذاتي هيئة ظهرت البيانات من أ

التكلم خالل نشاط الطالب نت مشارآة ن تحّسأ
 أتوامن الطالب  ٪66وأظهرت البيانات أن . الدائري
في المائة من الطلبة  64باللغة العربية و  بسؤال

 مورودةالبيانات . أجابوا على سؤال باللغة العربية
جابة عن إتيان سؤال و إخالل أما . 4.1 الصورةفي 

باالضافة . العربيةاللغة  آثير منهم ستخدمفااالسئلة 
البيانات ثم أظهرت الطلبة الذاتي، هيئة تقييم الى 
 يحصلو. ستمدة من المالحظة المرجعية تحسناالم

 ).3الملحق انظر ( 3.75الدرجة متوسط 



 

 
 

 
 

 قدرة الكالم للطالب في وصف صورة  -)ب 
تقييم الطالب الذاتي هيئة ظهرت البيانات من أ

. وصف صورة آالمهم فيقدرة تحّسنت ن أ
جملتين في  أتوا هممن ٪70وأظهرت البيانات أن 
من  ةة المئوية المتوقعالنسب. وصف صورة واحدة

جملتين في وصف صورة واحدة  ليكّونواطالب ال
. أآثر من النسبة المئوية للطالب في معايير النجاح

 . 4.2 الصورةفي  مورودةالبيانات 
 الثقة بالنفس لدى الطالب  -)ج 

جدا في  ين، آان الطالب واثقففي هذه الدورة
ئة تقييم هينتيجة  نعرفه منيمكن أن . لعربيةبا الكالم

وا وأظهرت البيانات أن الطالب حقق. الطالب الذاتي
البند . ليكيرت مستوىعلى أآثر من آافية  نتيجة
. العربيةب واالطالب سعداء عندما تكلمآان  ،األول

وهو ما يعني أن الطالب . ٪90 يحصل المقياس
الثاني،  بند للأما . العربيةب واآانوا سعداء عندما تكلم

و . العربية واعندما تكلم ونخافالطالب ال ي أّن
آانوا في  هموهو ما يعني أن. ٪85المقياس  يحصل 

ويحصل . لعربيةبا واغاية الشجاعة عندما تكلم
استرخاء الطالب عندما لثالث، للبند ا. ٪85 المقياس

الفخر بالطالب  شعورلبند الرابع ول. العربيةب واتكلم
و  ،٪87ويحصل المقياس . العربيةب واعندما تكلم

 واجدا عندما تكلم فخورين واآان معلى أنهذلك يدل 
 واالبند الخامس عن الخجل عندما تكلم. العربيةب
م وهذا يعني أنه. ٪86 و يحصل المقياس. العربيةب

البيانات . باللغة العربية ليتكلمواخجل  ليسوا في
 . 4.3 الصورةفي  مورودة

 نتائج البحث العامة -10



 

 
 

نشاط التكلم العصا في  استخدامآان ، في آل دورة
هذا تنظيم من و ال. أجبر الطالب على الكالم الدائري
أن الطلبة الذين يحملون العصا يعنى  التكلم الدائريأسلوب 

عقارب الساعة في  ذهبت العصا اتجاَه. وايجب أن يتكلم
، من أنهم لم يكونوا راغبين في الكالم على الرغم. دائرة

 لطالبلحتى . العصا واعقد عندما واوآان عليهم أن يتكلم
و األندونيسية  واتكلمهم ، ولذلك. كالمفرصة لل ينالصامت

 ينال الكالم ، باستخدام عصاوعالوة على ذلك. لغتهم األم
أيضا فرصة الجراء  ملديهو ، للكالمفرصة آل طالب 

التكلم الدائري التي تبين نظرية تقنية ل موافقوذلك . العصا
فيتصل . كالملشئ بيئة مواتية لنتتصاالت وتعّد اال هاأن

استخدام  ، ومع بعضبعضها  همنوجميع المشترآين بعي
داخل الدائرة دون الكالم يسمح للطالب أن يتكلموا عصا 
 الصامت العصاالطالب يتسلم ، حتى الغير مقاطعة

  44.كالموالفرصة لل
استخدام مجموعة صغيرة آان ، وباإلضافة إلى ذلك

. لهم مزيدا من الفرص للكالم يوفرتتألف من أربعة طالب 
إلى  تقد أّدالتي ت ضيق الوق و سعة الفصلانه حل مشكلة 

حقيقة أن ليس آل الشباب عندهم نفس الفرص لممارسة 
 الصامتين و أيضا أنه، حتى بالنسبة للطالب الكالممهارات 

 العمل معا و هميمكن حيثمجتمع التعلم بين الطالب  آّون
االنتماء عزز الشعور بينه فبالتالي إ. همعضلبمساعدة ال

في نفس  يشارآون هم، ألن آلالذاتي ألعضاء المجموعة
م ل التيأصدقائهم المفردات العربية هم يسألون . النشاط
على التحدث  متعّودون ألنهم دون خجلقبل من  يعرفوها

م تكن وا أن لورأ. آانوقت أي بعضهم البعض في مع 
 .هناك مساحة من بينهم

 مخّمنة و موصوفةيعتبر وجود صورة واحدة لتكون 
في التعبير عن  هملة من أمرفي عج ما آانوا. لطالبلفعاال 

                                                 
44 Webster, et al. A Native American Approach to Experiential Learning, Journal of 

Multicultural Counciling  & Development. Vol. 31, 2003, h. 2 



 

 
 

، ولذلك. ون فقط على صورةرآزي مأفكارهم شفويا ألنه
. أآثر في التعبير عن أفكارهم واتكلميأن  يستطيعون مفإنه

، فإنه يمكن القول بأن بمهارة الكالم للطالبوفيما يتعلق 
، والتي تجلت 1الدورة هناك أآثر تقدما مما آان عليه في 

أنشطة التكلم األندونيسية خالل لغة الفي الحد من استخدام 
دورا نشيطا في  ونلعبي م، فإنهوفضال عن ذلك. الدائري

عدد قليل و ليس فيها إال . وصف الصور طرح األسئلة و
وأظهرت . الكثيرة األخطاء النحوية الذين لديهممن الطالب 

باللغة  يهعل اإلجابة وأتوا بسؤال البيانات أن معظم الطالب 
فة إلى أن معظم الطالب آانوا قادرين على إضا. العربية
الذين  مإال عدد قليل منه. جملتين لوصف الصورب اإلتيان
 . جملة عبارة وب أتوا األخطاء النحوية و لديهم

التحسن مع زيادة اتقان المفردات والثقة في يمشى 
، أوال. التكلم الدائريأسلوب  لطالب أثناء تنفيذلدى االنفس 
م استخدالطالب وقعت منذ لالمفردات زيادة اتقان آانت 

 المدرس عادة على شكل بسيط في إعطاء تعليمات وشرح
 موجعلهشيء لكشف الطالب على التعبير عن أفكارهم 

المدرس دائما شجع أن ، ثانيا. اللغة العربيةعلى  ينمعتاد
العربية بدال من األندونيسية اللغة الطالب على استخدام 

 ةالمقابلآلمة العربية آلمة بإعطاء  واأن يقول ونعندما يريد
ثم  بالتعبير العربيهم ءأصدقا واسأليهم أن سمح لأو ي
 تعد، وعالوة على ذلك. لبحث في القاموسمنهم ا ونيطلب

للطالب نفس الفرصة لممارسة التكلم الدائري أنشطة 
وا على الكالم عندما حمل مالعربية واجبرته التعبير باللغة
، فإن تنمية مفردات الطالب ذلك عالوة على. عصا الكلم

عملية اعتادوا على استخدام اللغة العربية في لما  ةقابلم
 . التعليم والتعلم

آانت هناك بعض النقاط من التحسن بعد تطبيق تقنية 
 : التكلم الدائري، هي



 

 
 

 القادرين علىآانت هناك زيادة في عدد الطالب  -)أ 
حسن من أتوجيه أسئلة إلى جانب استخدام العربية 

 قبل
آانت هناك زيادة في عدد الطالب الذين أجابوا على  -)ب 

 العربية جيدا اللغة استخدام أسئلة ب
جملتين ب أتواآانت هناك زيادة في عدد الطالب الذين  -)ج 

 لوصف صورة 
استخدموا وآان هناك انخفاض في عدد الطالب الذين  -)د 

ة و اإلتيان بأسئل ، واألندونيسية في وصف الصورة
 . هاعن اتجاباإل

 وابيجيوآان هناك انخفاض في عدد الطالب الذين لم  -)ه 
 . عن األسئلة

 دقةآما تهدف هذه الدراسة أآثر ترآيزا على إتقان 
النطق وقواعد اللغة في عملية التعليم والتعلم ال تعتبر 

، فإن اإلستطراد ومع ذلك. هذا البحثمؤشرا على نجاح 
أو التغذية الرجعية ردود فعل آان ينظر إليه على أنه 
وفر المزيد من الوقت لهذه يي ذال لتحسين التعليم والتعلم و

 . الممارسة
 
 

 ، يعنىنجاحألول معيار ال، بالنسبة من ناحية أخرى
يعتبر سوف  ، وفي عملية التعليم والتعلممشارآة الطالب 

منهم  ٪ 50 إذا بلغبنشاط  أنهم يشارآون فيهاالطالب 
العربية في باللغة اإلجابة  طرح األسئلة وقادرون على 

تقييم هيئة ظهرت البيانات من أ. التكلم الدائري أثناء نشاط
أنشطة التكلم الطالب الذاتي ان مشارآة الطالب في 

بل . لم يحقق معايير النجاح 3حتى  1دورة من ال الدائري
مشارآة تحسين ف. 5الدورة و 4 دورةالفي  تتحسنإنها 

 . 4.1 الصورةفي  مورودالطالب 
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، وآان الطالب 3دورة الو 2الدورة ، في ومع ذلك. العربية
ويمكن أن يطلق على . وا باللغة العربيةتكلمعندما  اءسعد

حصل المقياس ند من المقاييس التي أظهرت أن هذا الب
، آان الطالب في غاية السعادة بعد ذلك. ٪60و  47٪

. 5دورة ال و 4دورة الالعربية في باللغة  واعندما تكلم
 .٪90و  ٪76 وحصل المقياس

وا ال يخاف الطالب عندما تكلم هو أنالبند الثاني 
ون في وأظهرت البيانات أن الطالب يخش. العربية باللغة

، ٪38، ٪30فحصلت المقاييس . 3الدورة الى  1دورة ال
، 5و الدورة  4في الدورة  حصلفي حين أن ما و. 44٪

 واعندما تكلم شعروا بأشد الشجاعة البطفتبينت أن ال
وهذا مما يدل عليها بما ورد أن حصل . العربيةباللغة 
 . ٪85و  ٪70 المقياس

 وا باللغةتكلم استرخاء الطالب عندما هوالبند الثالث 
وأظهرت البيانات أن الطالب ال يشعرون . العربية

 ، و1في الدورة  وا باللغة العربيةباالسترخاء عندما تكلم
. ٪36و  ٪34 المقاييس فحصلت، في ذلك الوقت. 2الدورة 
. 3دورة الفي المائة في  45 ثم حصل المقياس، بعد ذلك

. سة القادمةأآثر استرخاء في الجل واأصبح موهذا يعني أنه
العربية  واغاية االسترخاء عندما تكلمفي الطالب و آان 

 .٪85و  ٪80 فحصلت المقاييس. 5دورة ال و 4دورة الفي 
 واالطالب بالفخر عندما تكلم هو شعورالبند الرابع 

دورة الفي  ٪32بلغوا وأظهرت البيانات أن . العربيةباللغة 
باللغة  والمعندما تك ينغير فخور هموهو ما يعني أن. 1

 3دورة ال و  2دورة الالبيانات الواردة في أظهرت . العربية
وهذا يعني . ٪62و  ٪49 واحقق مانه. من قبل تحسنأن 
حصل ، ومن ثم. وا العربيةعندما تكلم شعروا بالفخر مأنه

يشعرون  واآان م، مما يدل على أنه ٪87و  ٪80 المقياس
 .العربيةباللغة  وار جدا عندما تكلمبالفخ

 وا باللغةالطالب عندما تكلمهو خجل البند الخامس 
آان  2دورة ال و 1 في الدورةأن  ت الصورةتبينف. العربية



 

 
 

 ٪25وا حقق إنهم. العربيةباللغة  واتكلميأن  ينالطالب خجل
وصلوا إلى ف 5الدورة حتى  3 الدورةفي أما . ٪39و 

، مما يدل  ٪ 84، و  ٪ 65.5 ، ٪45 واحقق منهإ. تحسين
 .باللغة العربية  واتكلميأن  ونخجليال  مى أنهعل

 
 
 

 تعديل األسلوب  -11
أسلوب التكلم آانت هناك بعض التعديالت من 

م ااستخدعن  هالأّو. الدراسةالدائري المنفَّذ في فصل 
عملي أسلوب التكلم في وسيلة ليصفها الطالب الصورة 
 و ةنخّمماستخدام صورة واحدة لتكون آان . الدائري

الذين عندهم فعالة بالنسبة للطلبة أنها هي عتبر ُتف ةفووصم
. سينصب تفكيرهم في وصف صورة. ضعف مهارة الكالم

 ملالثانية الصورة ف وظيفة لهم تينصورت هناك وإذا آان
. 1 النتائج في الدورةستند إلى ُي هذا مما. ة عندهمنخّممكن ت

 يستغرق الطلبة وقتا طويال في التفكير و وصف الصورة
 أتى 5دورة و ال 2الدورة في حين أن ما يصل إلى و . فقط

 . أآثر في وصف صورة جمالأيضا  و أسئلة أآثرالطالب 
عندما  الثاني لألسلوب هو اإلجراء األولتعديل أما ال

، آان الطالب في السابق. الطالب على الصورة حصل
وصف صورة وصفية مباشرة باستخدام فيجب عليهم 
الذين تم تعديلها من خالل وجود الطلبة  ثم. الجملة الوصفية

هذا سيكون . بعض األسئلة قادتهم لتخمين الصورة واسأل
آما قدم المعلم وقتا . مفيدا للطالب في وصف الصورة

إجراءات ضافيا لبعض الطالب في القيام بإعداد قبل إ
 .أسلوب التكلم الدائري

التكلم أسلوب  السابق ظهر أنلتقنية انموذج  من
 .شخصيته للغيرحصة يشارك  لمرء أنامكان ي إالدائر

مشاعرهم في مناقشة عن أعضاء المجموعة فيعبر 
. و يمكن أن يشارآوا مشاعرهم آل ما يريدون. المحادثة



 

 
 

 أن تكونمن أجل  هذه التقنية عدلي، فإن الباحث ومع ذلك
آما انه من الصعب . ندونيسييناالالتقنية مناسبة لطالب 
، هذه المحادثة باللغة العربيةمناقشة للطالب للمشارآة في 

بها يمكن  التيإلجراءات لالتقنية مقدمة للطالب فقط وفقا 
 .التكلم باللغة العربية ممارستهممن 

 المناقشة  -12
و متعلمين آثرة الكالم للأور على أن بّين آما 
 االفصل الدراسي ال تهيمن عليهفي مناقشة ( مشارآتهم

األعضاء جميع ل: الحديث شطياأقلية من المشارآين ن
هما ) ، والمساهمات موزعة بالتساويفرصة الكالم

تقنية  تثبت. ألنشطة الكالمنجاح المن خصائص خاصتان 
 و مما يدل عليه هو ،لتلك الخصائصالتكلم الدائري 
هذا النظام ل. وايتحدثأن  الطالب ي أجبرذاستخدام العصا ال

يحملون العصا يجب أن الطلبة الذين  لتقنية التكلم الدائري
في اتجاه ا البحث، ذهب العصا في هذ 45.واأن يتكلمعليهم 

 وانوكيلم  معلى الرغم من أنه. عقارب الساعة في دائرة
 واعندما عقد واوآان عليهم أن يتكلم، ين في الكالمراغب
. أو الكالم فرصة للتحدث ينلصامتالطالب لحتى . العصا
. و لغتهم األماألندونيسية الطالب باللغة ، تكلم ولذلك

 الكالم أنهباستخدام عصا مما يفيد ، وعالوة على ذلك
أيضا  ملديه و المتساوية للطالب للتحدثيعطي الفرصة 
ارتفاع بالطالب  ،وبالتالي. اجراء العصنفس الفرصة إل

 .األنشطةهذه على  واسيطرينجازات لن اال
صغيرة  اتمجموع ثم من فوائد تقسيم الطالب إلى

فرصة  التي تتألف من أربعة وخمسة طالب هو ليعطيهم
سعة غرفة الفصل نه حل مشكلة مما يعنيه إ. لكالمل ةمزيد

 البالطكل لليس  هقد أدى إلى حقيقة أنالتي ضيق الوقت ب
، حتى بالنسبة للطالب الكالمممارسة لفرص النفس 
مجتمع التعلم بين  إنه أبدع، إلى جانب ذلك. ينالصامت

                                                 
45  Ur, Penny. A Course in Language Teaching: Practice & Theory. (Cambridge, 

Cambridge University Press., 1996), h.120 



 

 
 

 هممساعدة بعضال العمل معا و ميمكنه حيثالطالب 
االنتماء الذاتي ألعضاء عزز الشعور بيانه . البعض

 وسألوا. نفس النشاطهم يشارآون في ألن المجموعة
. من دون خجل ونهاعرفيعربية ال أصدقائهم المفردات ال

على التحدث بعضهم البعض في وقت  وادتعّو وقع هذا لما
 . لم تكن من بينهم مساحة وا أنورأ. متاحال

الطالب لدى ، فإن الثقة بالنفس باإلضافة إلى ذلك
أنشطة التكلم من خالل وجود مجموعة صغيرة في  متحسِّنة
في  الكالم الحصول على قيام الطالب بأنشطة. الدائري

. ر بيئة مالئمة لتوفير هذه الممارسةمجموعات صغيرة وّف
هذه في بعضهم البعض مساعدة  تم دعم الطالب وثم 

 متحّسنةالطالب لدى الثقة بالنفس فإن ، تدريجيا. المجموعة
التي التكلم الدئري على أنشطة  من قبل لما تعّودواأآثر 
لية التعليم العربية أثناء عمباللغة من التحدث  متمكنه
 . والتعلم

أور  على بّين  ،التعامل مع استخدام مجموعة العمل
يزيد أنه في عملية التعليم والتعلم الجماعي العمل  فائدةأن 

، وآذلك أوقات محدودةمجرد مبلغ آالم المتعلم يدور في 
أمام في الكالم  ال يرغبونيقلل الموانع من المتعلمين الذين 

 ، هناك عدة مزايا استخدام العملوبالمثل 46.فصلال
 : وهي . الجماعي

 التفاعليةاللغة الجماعي عمل اليولد  -)أ 
يساعد على حل مشكلة الجماعي العمل هذا 

و أيضا . فرص للكالمعدة لتوفير الكبير  فصلالسعة 
وجها مجموعة صغيرة توفر للطالب الدعوة آانت 

في في الممارسة العملية و ، اءلوجه، واألخذ والعط
األفكار شفويا بصورة واسعة تبادل المعاني لتفاوض 
 . ةمستحيل تبدوألدوار التي تبّني الوآذلك 

 المناخ العاطفي  الجماعي محتوياتيقدم العمل  -)ب 

                                                 
46 Ur, Penny., سابق رجعم, h. 121 



 

 
 

آل حيث لطالب فيها لأمن مجموعة صغيرة 
لما يمكن ، منهم ليس بشكل صارخ على المألفرد 

 . تصوروها بالنقد والرفضاآلخرون أن ي
يشجع مسؤولية المتعلم والحكم الجماعي العمل  -)ج 

 .الذاتي
 للقيام مريحا وضعا لهم قدم دائرة في الطلبة سوجل
 أعطى المجموعة عضو وضع في لوجه وجها. بأنشطة
 ال سوف الطالبف. منهم آل خطابل االهتمام على الفرصة

 األعضاء ألن لكوذ. العربية باللغة يتكلموا أن ونترددي
 و. المحادثات تعطيل دون أصدقائهم إلى ونستمعي خريناآل

 لدى بالنفس الثقة تحسنت أن الذاتي للتقييم نتيجةال أظهرت
 . الطالب

 طلب فإنه الدائري التكلم تقنية هذه المعلم ينّفذ أن قبل
 على فيحتوى اإلعداد أما. تاما إعدادا يستعدوا أن الطلبة من

 والكلمات ،واإلجابة األسئلة وطرح وصفية،ال الجمل تكوين
 هذا مقّد. المحادثة في الطالب هاستخدمي أن يمكن التي

 على وعالوة. الكالم في لطالبل أساسية معلومات النشاط
 .شيئا يتكلموا أن لهم فينبغى ،العصا يحملون عندما ،ذلك

 عقدوا عندما أشياء سيقولون الخجولين الطالب و
 أن قلق دون من ما شيء عن تحدثوني آانوا.الكالم عصا

 أقوال يستمعوا أن لهم ينبغى لما أصدقاؤهم يقاطعهم
 يتكلمون ثم جمال الطالب يكّون أن هو  شيء فأهّم. القائلين
  .اآلخرين األعضاء إلى ءاشيأ عن

 آثيرا تزيد هي إنها التعليم ةليوسآ بوصفها الصورة
 إلى رالنظ طريق عن لطالبا  يصفهاو. النشاط هذا في

 . بخيالهم ونيتصور مما أآبر بسهولة الصورة
 آايي اقتراح مع تمشيا الدائري التكلم تقنية ثبتت قد

 تبادلو التعاوني العمل 47.الشفهية اللغة تدريس آيفية عن
 للطالب الفرصة اروّف إنهما التقنية هذه نشاط في المعرفة

                                                 
47 Kayi, Hayriye. Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second 
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 هذا في الكالم عصا استخدامو. المستهدفة باللغة واتحدثي أن
 في للمساهمة الفرصة للطالب يعطي شأنه من سلوباأل

 آل اندماج عن آايي لبيان وفقا أيضا هذه وآانت. المحادثة
 أنشطة في الممارسة هذه فإن. المحادثة نشاط آل في طالب
 في تلقائيا المعلم تكلم أوقات  تخفض قد الدائري التكلم
 أنشطةف. لطالبل الكالم وقت زيدت إنها بالعكس ثم الصف

 الدراسة قاعات في الدائري التكلم أسلوب تنفيذ في ةلطلبا
 .6 ملحقال في مورودة

 
  



 

 
 

 خامسال الفصل
 االستنتاجات واالقتراحات

 
يقدم هذا الفصل االستنتاجات واالقتراحات التي تستند إلى نتائج 

 . البحوث والمناقشات التي عرضت في الفصل الرابع
 ستنتاجات اال - أ

بحث والمناقشة في الفصل السابق، يمكن مستندا إلى نتائج ال
 . استخالصها إلى االستنتاجات التالية

أن تنفيذ برنامج تقنية التكلم الدائري جعل الطالب أآثر  )1
فئة األنشطة وبالتالي جعل عملية التعليم والتعلم  نشاطا في

 . ناجحة
ثبت تنفيذ برنامج تقنية التكلم الدائري لتحسين قدرة الكالم  )2

ب يعنى في إتيان سؤال وإجابة عن االسئلة ووصف للطال
 .الصور

أن تنفيذ برنامج تقنية التكلم الدائري من شأنها تحسن الثقة  )3
فبالتالي أن نظام . في نفس الطالب لينطقوا باللغة العربية

عصا الكالم أجبر الطالب على الكالم و آان استخدام 
ر سعادة، مجموعة من الطلبة يشجعهم على أن يكونوا أآث

 . وشجاعة، وأآثر استرخاء ثم يتحدثون بفخر باللغة العربية
ا من خالل عندما تم تنفيذهالتكلم الدائري تقنية  ت فعاليةثبت

قواعد عملية التكلم ، شرح المدرس أوال. الخطوات التالية
مجموعات  إلىطالب قسم ال المعلم، ثانيا. الدائري، وقدم نماذج

التجمع من . بعة إلى خمسة طالبيتألف آل منها من أر حيث
في تبادل األفكار بين  ونتردديشأنه أن يجعل الطالب ال 

مجموعة في أعضاء ال، جلس آل ثالثا. المجموعةأصدقائهم في 
على اهتمام  ونحصلي مترتيب الطالب المقاعد جعله. دائرة

واجه يكل طالب سدوائر معينة ف لما آانوا في . أصدقائهم
المعلم ، استفاد رابعا .ثيرا إلى آالم أصدقائهيهتم آ أصدقائهم و

ألن القاعدة أن الطالب . إلجبار الطالب على الكالمعصا الكالم 
، أعطى خامسا. أو أشياء شيئا واقوليالعصا أن  واالذين عقد



 

 
 

تلك قائد المجموعة  تسّلم ، ثممدرس صورة لكل مجموعةال
صا ، إن أعضاء المجموعة الذين يحملون عسادسا. الصورة

 الصورةمنت عندما ُخو . أسئلة لتخمين الصورة واطرحلي
العصا في اتجاه ذلك طالب ال، أصدر سابعا. الطالب هاوصفف

عقارب الساعة الى من يليه من أجل إعطاء نفس الفرصة له في 
جميع المشارآين فرصة لو تكرر هذا اإلجراء إلى أن . الكالم

 ونمشارآال اأم. ، والرد على األسئلة ووصف الصورةيسألل
الذين ال يرغبون في الكالم يمكن تفويت هذه الفرصة والصمت 

 .ا استجابة مقبولةا آانمألنه
 االقتراحات - ب

من االستنتاجات المقّدمة يمكن معالجة عدة اقتراحات 
لمدرسي العربية، والطالب، والمدرسة، ورؤساء المدرسة، 

 . واإلدارة الدينية وغيرهم من الباحثين
راح لمدرسي العربية بالمدارس الثانوية العليا، وال سيما قتاال )1

فإنهم . لمن يعلم في المدرسة العالية المنورية بلو الوانج
مدعون أن يعتمدوا أسلوب التكلم الدائري آبديل تقنية 
لتحسين تدريس مهارة الكالم للطالب، ألنه ثبت أن تحسنت 

قة النفس به قدرة الكالم للطالب فقط، بل تحسنت به أيضا ث
 .لدى الطالب و مشارآهم في عملية التعليم و التعلم

االقتراح لطالب المدارس عامة و لطالب المدرسة العالية  )2
وُيقترح لهم أن يمارسوا الكالم باستخدام . بلو الوانج خاصة

أسلوب التكلم الدائري و ال يتترددون في الكالم ألن هذا توفر 
وف من مقاطعة الغير الفرص لجميع الطالب وتزيل المخا

 .عند الكالم
أن تعّد المدرسة الحالة المشجعة لعملية . االقتراح للمدرسة )3

وهذا يعني أن المدرسة ُتقدِّم ما يكفي من . التعليم والتعلم
المواد أو وسائل التعليم والفرصة للمعلمين لتنفيذ هذه التقنية، 
 على سبيل المثال عن طريق تيسير عمل حرفي أو ممارسة
التدريس بحيث يستفيد معلمي اللغة العربية في المدارس 

 .األخرى من هذه تقنية التكلم الدائري في فصولهم



 

 
 

ويقترح أن يوفروا الدعم في . االقتراح لرؤساء المدرسة )4
ويمكن أن يكون في . تحسين جودة اللغة العربية للطالب

شكل صنع السياسة أو بالتعاون مع بعض الخبراء لعقد 
 .بات لمعلمي اللغة العربيةالتدري

ويقترح أن تشرف إدارة الدين على . االقتراح لإلدارة الدينية )5
 .تحسين جودة المدرسة

وبما أن هذا البحث يرآز فقط . االقتراح للباحثين اآلخرين )6
على الطالقة، فيقترح للباحثين اآلخرين إجراء البحوث التي 

أيضا إجراء ويقترح . ترآز على آل من الطالقة والدقة
البحوث في المجاالت التالية على مستوى األعلى وخارج 

 .الصفوف الدراسية
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 المادة تصميم
 ماالنج الوانج بولو المنورية العالية المدرسة:    المدرسة
 العربية اللغة:    المادة
 العاشر:    الصف

 الثاني:   المستوى
 التكلم:    الترآيز
 اليومية األنشطة توصيف:   موضوع
 دقيقة 2x45:    الوقت
 للتفاعل التوصيف شكل على المعاني عن تعبير:   الكفاءة معيار
 المجاورة بالبيئة
 شفويا البسيط التوصيف شكل على المعاني تعبير:  األساسية الكفاءة
  للتفاعل

 المجاورة بالبيئة  
 التوصيف شكل على للكالم االستجابة و السمع:   المؤشرات
 التعليمية األنشطة عن االنتهاء عقب المتوقع فمن:   األهداف

  يقدر أن
 :يلي ما على الطالب  
 المتنوعة األنشطة آرذ .1
 الصورة عن اإلجابة و السؤال .2
 المتنوعة األعمال آرذ .3

 الفّنانين صور:   التعليم وسيلة
  قصير، طويل، جميل، جلد، شعر، خّد، لها، له،:   المفردات

 الدائري التكلم تقنية:  تقنية
  



 

 
 

 أنشطة
 الطلبة أنشطة  المعلم أنشطة  مراحل

 التنفيذ
 أسئلة الطالب يستجيب 

 المعلم
 
 
 

 شرح إلى الطالب يهتم 
 المعلم

 طالبه يسأل المعلم 
  أسئلة
 

 إجابات المعلم يكتب 
 الطالب

 المعلم يعّرف 
الموضوع

 األنشطة
 القبلية

-  

الصورة إلى الطالب يهتم 
 المعلم قاله ما الطالب قّلد 

 األنشطة عن التعبير من
 

 السبورة إلى الطالب يهتم 
 البيضاء

 
 
 

 بيان الطالب يستمع 
 المعلم

 
 

 الصور الطالب يعّلق 
 المعلم مع الجدول على
 

 جمال الطالب يكّون 
 الجداول إلى مستندة

 بيان طالبال يستمع 
 المعلم

 صورة المعلم أظهر 
 األنشطة

 أن طالبه المعلم يطلب 
 عن التعبير يقلدوا

 قاله التي األنشطة
 المعلم

 خمس المعلم يعلق 
 على ينالفّنان صور

 البيضاء سبورةال
 جداول المعلم يصّور 

 البيضاء السبورة على
 صورتين المعلم يأخذ 

 منها
 عما طالبه المعلم يبّين 

 نحو يفعلوا أن ينبغى
 على المعلقة الصور
 الجداول

 أن طالبه المعلم يسأل 
 على الصورة يعلقوا

 معا الجداول

 األنشطة



 

 
 

 
 أوراق الطالب يتسّلم 

  العمل
 

 في الطالب يجلس 
 المجموعات

 
 الصور الطالب يوّصف 

 على المعلقة الباقية
 الجداول

 جمال المعلم يكّون 
 الجداول إلى مستندة

 استعمال مالمعل بّين 
 "لها و له" آلمة

 أوراق المعلم يوّزع 
 الطالب إلى العمل

 يجلس أن المعلم يسأل 
 في الطالب

 المجموعات
 أن طالبه المعلم يسأل 

 الباقية الصور وافيص
الجداول على المعلقة

 دائرة في الطالب يجلس 
 

 بيان إلى المطالب يهتم 
 المعلم
 

تينالصور الطالب يتسّلم 
 
 

 عصا الطالب يتسّلم 
 الموّزع الكالم

 من العصا قابضوا يبدأ 
 إتيان و بالكالم الطالب
 أسئلة
 

 اآلخرون الفرق أعضاء 
 آالم يسمعون أن

 في أصدقائهم
 المجموعات

 يجلس أن المعلم أليس 
 دائرة في الطالب

 يطّبق ثم يعّرف المعلم 
 التكلم أسلوب عملية

 الدائري
 صورتين المعلم يوّزع 

 فتكون. الطالب إلى
 و موّصفة األولى
 مخمنة ثانيتها

 عصا المعلم يوّزع 
المجموعات إلى الكالم

 قابضي المعلم يسأل 
 أن الطالب من العصا
 إتيان و بالكالم يبدأ
 سئلةأ
 أعضاء المعلم يسأل 

 أن اآلخرين الفرق
 أصدقائهم آالم يسمعوا

المجموعات في

 األنشطة
 يةالبعد



 

 
 

 عن الطالب ينتهى 
 الدائري التكلم أنشطة

 
 

 مرة الطالب يجلس 
 مقاعدهم على أخرى

 
 الدرس الطالب يستنبط 

 أنشطة المعلم ينهى 
 حينما الدائري التكلم
 عن الطالب انتهى
 عنها ليتكلموا اآلراء

 يجلس أن المعلم يسأل 
 أخرى مرة الطالب
 مقاعدهم على

 أن الطلبة المعلم يسأل 
الدرس يستنبطوا

 

 :المصادر
 آمبريج ،2005 آننينتهام، و رودستون بوجه، وجها .1
 

 تقييم
 المالحظة و الذاتي الطالب تقييم:  تقنية
 المراجعة قائمة:  هيئة

 
 فبرايير من 20 ماالنج،       
2009 
 اللغة معلم       المدرسة رئيس
 العربية

 
 

 شهانشه زلفان             جنيدي محمد    
 510195891: التوظيف رقم

  
 
 
 
 
 
      

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمل أوراق
 الموّزعة الصور إلى مستندة الجداول أآمل . أ

 صفية مالحظات الجسم أعضاء اسم
 أبيض جلد أريل
 طويل شعر أحمد داني
 بالمنظر عين السو أري

 الخ... الخ... الخ...
   
   
   
 

 الجداول في ما إلى مستندة جملة آّون . ب
 لحية له و طويل شعر أحمد لداني .1
2. ..................... 
3. ............... 
4. .................... 

   

   

 



 

 
 

  



 

 
 

 2 الملحق
 الدائري التكلم عملية في المراجعة قائمة مالحظة

 1:   الدورة
 1:   اللقاء

 :   التاريخ

ر
 الطالب اسمقم

 إتيان
 لسؤا

 إجابة
نع أقوال سؤال

 م
 النعم ال

 العربية باللغة تكلم √  √ آوسموا أدتيا1
 العربية باللغة تكلم √√  رحمن أآوس2
 - √ √  الفوائد أمر3
 العربية باللغة تكلم √  √ أري أنتو4
 و العربية خلط √  √ أندريانتو عارف5

 اإلندونيسية
 - √ √  عادي باآوس6
 - √ √  سانتوسو آوسبا7
 - √ √  المالك خير8
  √√  ستياوان ديبي9
1
0

 - √ √  رحمة ديماس

1
1

 - √ √  فراسيتيو إيكو

1
2

  √  √ سيف فهمي

1
3

  √  √ مزّي فريد

1
4

 العربية باللغة تكلم √ √ حسن غيفاري

 - √ √  باآوس. هـ1



 

 
 

5
1
6

 باللغة تكلم √ √ اسماعيل
 سيةاإلندوني

1
7

 و العربية بين خّلط √ √ أسعاري جفري
 اإلندونيسية

1
8

 - √ √  .س نور محمد

1
9

 - √ √  خير محمد

2
0

 باللغة تكلم √ √ عادي محمد
 اإلندونيسية

2
1

 - √ √  شريف موالنا

2
2

 - √ √  الرجال مفتاح

2
3

 - √ √  األريس مفتاح

2
4

 باللغة تكلم √ √ منصور محمد
 ندونيسيةاإل

2
5

 - √ √  فهمي محمد

2
6

 - √ √  صالح محمد

2
7

 - √ √  حمدا محمد

2
8

 باللغة تكلم √  √ محمود معازم
 اإلندونيسية

2
9

 باللغة تكلم √√  باآوس محمد
 اإلندونيسية

 و العربية بين خّلط √  √ براويجايا محمد3
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 3 الملحق
 التعلم و التعليم عملية في المراجعة قائمة مالحظة

 معدل درجة الطلبة أنشطة الدورة
1234 الدرجة

  √  المعلم سئلةأل الطلبة يستجيب1 الدورة

   √ لمعلما إلى أسئلة الطالب يسأل 2
  √  مجموعاتهم من الطالب شاركي

 √   العمل أوراق الطالب يعمل
  √  المعلم سئلةأل الطلبة يستجيب2 الدورة

   √ المعلم إلى أسئلة الطالب يسأل 2.5
 √   مجموعاتهم من الطالب شاركي

√    العمل أوراق الطالب يعمل
 √   المعلم لةسئأل الطلبة يستجيب3 الدورة

  √  المعلم إلى أسئلة الطالب يسأل 3.25
√    مجموعاتهم من الطالب شاركي

√    العمل أوراق الطالب يعمل
 √   المعلم سئلةأل الطلبة يستجيب4 الدورة

 √   المعلم إلى أسئلة الطالب يسأل 3.5
√    مجموعاتهم من الطالب شاركي

√    العمل وراقأ الطالب يعمل
√    المعلم سئلةأل الطلبة يستجيب5 الدورة

 √   المعلم إلى أسئلة الطالب يسأل  3.75
√    مجموعاتهم من الطالب يتشارك
√    العمل أوراق الطالب يعمل

 :مالحظة
 األنشطة في يشارآون الطالب من% 25 -% 0:  1 درجة
 األنشطة في ارآونيش الطالب من% 50 -% 26:  2 درجة
 األنشطة في يشارآون الطالب من% 75 -% 51:  3 درجة
 األنشطة في يشارآون الطالب من% 100 -% 76:  4 درجة
 3 هي المتوقعة الدرجة

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 4 الملحق
 الذاتي الطلبة تقييم هيئة

 "ال"أو " نعم"على جدول " √" نعنوا هات -أ 
 النعم أنشطةنمرة
 √   أصدقائي سألت 1
 √   أصدقائي أسئلة عن أجبت 2
  √ الصورة وّصفت 3

 العربية؟ تكلمت حينما بالك ما -ب 
 العربية تكلمت حينما .... أنا .1

 سعيد. ( ) ب  جدا سعيد) √. (أ
  سعيد غير. ( ) د  سعيدا أآاد. ( ) ج
 العربية تكلمت حينما .... أنا .2

 خشيت. ( ) ب جدا خشيت)  .  (أ
 خشيت ما.  ( ) د قليال خشيت)√. (ج
 العربية تكلمت حينما .... أنا .3

 استرخاء في. ( ) ب  استرخاء غاية في.  ( ) أ
 استرخاء غير. ( ) د استرخاء غاية في أآاد) √. (ج
 العربية تكلمت حينما .... أنا .4

 خجول. ( ) ب جدا خجول.   ( ) أ
 خجول عير) √.   (د خجول أآاد. ( ) ج
 العربية تكلمت حينما .... أنا .5

 فخور. ( ) ب  جدا فخور) √. (أ
 فخور غير. ( ) د  فخور أآاد. ( ) ج

 الزمالء إلى طرحتها التي األسئلة -ج 
 جدا؟ طويل شعر ألريل هل .1
 برتقال؟ لون ما .2
 حلو؟ العنب هل .3

 
 زمالئي أسئلة عن إجاباتي -د 

 طويل أنفه .1



 

 
 

 الجسم آبير هو .2
 حّريف الفلفيل .3

 
 الصورة لوص الجملة أو الكلمة من قلت ما -ه 

 يتبّسم هو .1
 ولده مع يقوم هو .2
 الخ... .3
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عام  SDN Glagahsari I Pasuruanبتدائي في حصل على شهادة التعليم اال •

1993 
عام  SMPN I Pandaan Pasuruanاإلعدادي في  حصل على شهادة التعليم •

1996 
عام  Darussalam Gontor Ponorogoالثانوي في  حصل على شهادة التعليم •

2000 
التحق فى الجامعة اإلسالمية الحكومية سونان أمبيل سورابايا لدراسة  •

، و تخرج بدرجة 2002العربية في قسم تعليم اللغة العربية عام  اللغة
 .2006الليسانيس في تعليم اللغة العربية عام 

في الجامعة الحكومية  (Akta IV)اشترك في برنامج تأهيل المعلمين  •
 2006اإلسالمية سونان أمبيل سورابايا عام 

ه ماالنج عام عين مدرسا في المدرسة الثانوية النهضية آارانج آيفو •
 لمادة اللغة العربية  2007-2008

 :له آتاب في مجال اختصتصه في اللغة العربية، منها •
دراسة وصفية عن طرق تعليم قراءة الكتب العربية بالمدرسة  

 )2006(تامباك براس جومبانج " معلمين"
 

 


